ДОГОВІР
КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №___
м. Київ

«___» __________2022 року

Товариство з обмеженою відповідальністю «Газопостачальна компанія “Нафтогаз
Трейдинг”, ЕІС-код 56X930000010610X, юридична особа, що створена та діє у відповідності до
законодавства України, має статус платника податку на прибуток на загальних умовах, діє на
підставі ліцензії на право провадження господарської діяльності з постачання природного газу
(постанова НКРЕКП від 04.09.2018 №962), в особі _______________________, який (-а) діє на
підставі ___________, надалі – Продавець, з однієї сторони, та
_____________________________________________,
ЕІС-код
_________________,
юридична особа, що створена та діє у відповідності до законодавства України, має статус платника
податку на прибуток на загальних умовах, діє на підставі ліцензії на право провадження
господарської діяльності з постачання природного газу (Постанова НКРЕКП від ___.___.____ року
№ ___), в особі ______ ________________________, який (-а) діє на підставі ___________________,
надалі – Покупець, з другої сторони,
в подальшому разом іменовані “Сторони”, а кожен окремо – “Сторона”, керуючись
Цивільним кодексом України, Господарським кодексом України, Законом України “Про ринок
природного газу”, Кодексом газотранспортної системи, затвердженим постановою Національної
комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (надалі –
НКРЕКП) від 30.09.2015 № 2493 (далі – Кодекс ГТС), Положенням про покладання спеціальних
обов’язків на суб’єктів ринку природного газу для забезпечення загальносуспільних інтересів у
процесі функціонування ринку природного газу, затверджених постановою Кабінету міністрів
України від 06.03.2022 № 222 в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 29.04.2022
№ 489 (надалі - Положення) та іншими нормативно-правовими актами України, що регулюють
відносини у сфері купівлі-продажу природного газу,
уклали цей Договір купівлі-продажу природного газу (надалі – «Договір» ) про наступне:
Терміни
Газова доба - період часу з 07:00 за київським часом дня до 07:00 за київським часом
наступного дня.
Договірна ціна – ціна природного газу у гривнях за 1000 куб. м, що визначається на умовах
цього Договору, включаючи ПДВ.
Договірна вартість - визначається на умовах цього Договору.
Договірний обсяг - загальний обсяг природного газу, який має бути переданий Продавцем та
прийнятий Покупцем протягом Періоду передачі, що визначається на умовах цього Договору.
Договірний обсяг за Загальний період поставки – обсяг природного газу, що розраховується
як сума усіх Договірних обсягів природного газу за всі Періоди передачі відповідно до наданих
Покупцем Заявок, що визначається на умовах цього Договору.
Загальний період поставки - період, протягом якого Продавець має передати Покупцю
Договірний обсяг за Загальний період поставки. Загальний період поставки складається з Періодів
поставки, що визначається на умовах цього Договору.
Комерційний акт – акт, в якому зазначається Договірна ціна, фактичний обсяг газу, що був
переданий Продавцем Покупцеві протягом Періоду поставки згідно з торговими сповіщеннями
підтвердженими Оператором ГТС в Інформаційній платформі Оператора ГТС та вартість
природного газу, яка визначається шляхом множення фактичного обсягу природного газу на
Договірну ціну.
Оператор газотранспортної системи (Оператор ГТС)- суб’єкт господарювання, який на
підставі ліцензії здійснює діяльність із транспортування природного газу газотранспортною
системою на користь третіх осіб.
Пункт поставки – віртуальна торгова точка (ВТТ) в розумінні Кодексу ГТС.
Період поставки - період часу, який розпочинається з першої Газової доби місяця і триває до
початку першої Газової доби наступного місяця.
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Робочі дні - дні з понеділка до п’ятниці, за винятком святкових днів, передбачених
законодавством, та робочих днів, перенесених на вихідні дні відповідно до законодавства.
Всі інші терміни, що застосовуються у цьому Договорі відповідають термінам, що
використовуються у Кодексі ГТС.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
1.1. Цей Договір (включаючи усі зміни та доповнення) регулює відносини Сторін щодо купівліпродажу, передачі та прийому природного газу на умовах встановлених цим Договором та
Положенням.
1.2. На виконання умов Положення та цього Договору, Покупець гарантує, що приєднається до
договору про утворення балансуючої групи, де стороною відповідальною за добовий небаланс
групи є ТОВ «Газопостачальна компанія «Нафтогаз Трейдинг» за формою, розробленою та
затвердженою ТОВ «Газопостачальна компанія «Нафтогаз Трейдинг».
1.3. Продавець, за умови дотримання положень цього Договору та вимог Положення Покупцем,
зобов’язується передати у власність Покупцю природний газ в обсягах, у строки та на умовах, що
погоджені Сторонами у цьому Договорі, а Покупець зобов’язується прийняти і своєчасно сплатити
вартість такого обсягу газу у розмірі, строки та у порядку, що визначені цим Договором.
2. УМОВИ РЕАЛІЗАЦІЇ, КІЛЬКІСТЬ ТА ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ПОКАЗНИКИ
ПРИРОДНОГО ГАЗУ
2.1 З 01 травня 2022 року по 30 вересня 2022 року (включно) Продавець реалізує природний газ
Покупцю в обсягах, необхідних побутовим споживачам, постачання яким Покупець здійснює у
відповідному періоді постачання, на підставі за цінами та на умовах згідно з цим Договором та
Положенням.
2.1.1. Реалізація природного газу в період з 01 травня 2022 року по 30 вересня 2022 року (включно)
здійснюється за умови, якщо Покупець:
- приєднався до договору про утворення балансуючої групи, де стороною, відповідальною
за добовий небаланс групи, є ТОВ «Газопостачальна компанія «Нафтогаз Трейдинг», за формою
розробленою ТОВ «Газопостачальна компанія «Нафтогаз Трейдинг»;
- до 15 травня 2022 року (включно) Покупцем надано Продавцю банківську гарантію на суму
грошових зобов’язань, які для цих цілей розраховуються, виходячи з вартості пікового місячного
обсягу споживання природного газу побутовими споживачами, постачання яким здійснював такий
постачальник протягом 2021 року за ціною, визначеною цим Договором.
Банківська гарантія має бути видана банком-резидентом України, який відповідає вимогам,
встановленим за посиланням: https://www.naftogaz.com/bank-garantee;
- станом на 15 травня 2022 року сума простроченої заборгованості Покупця перед Продавцем
за реалізований природний газ порівняно з рівнем простроченої заборгованості Покупця станом
на 01 квітня 2022 року зросла не більше ніж на 10% від вартості придбаного газу у березні 2022
року;
- виконав інші вимоги, передбачені Положенням.
2.2 Загальний період поставки з 01.05.2022 по 30.09.2022 (включно).
2.3 Договірний обсяг природного газу за Загальний період поставки складає ______,000 тис. куб.
м (_______________ тисяч кубічних метрів) та встановлюється на кожний Період поставки в
наступних обсягах:
тис. куб. м.
Період поставки

Договірний обсяг

Період поставки

Травень 2022

Серпень 2022

Червень 2022

Вересень 2022

Липень 2022

Договірний обсяг

ВСЬОГО

2.4 Загальна кількість природного газу, що передається Продавцем Покупцю на виконання
цього Договору, дорівнює обсягу природного газу, що визначається на підставі Комерційних актів.
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2.4.1. Обсяг (об’єм) природного газу, що передається за Договором, дорівнює обсягу фактичного
споживання природного газу побутовими споживачами, постачання яким здійснював Покупець у
відповідному періоді постачання (розрахунковому періоді), згідно з даними інформаційної
платформи Оператора ГТС.
2.5 За розрахункову одиницю переданого природного газу приймається один кубічний метр газу
(куб. м), приведений до стандартних умов. Стандартними умовами є: тиск 760 мм рт.ст. (101,325
кПa) і температура – 20°С.
2.6 Якість природного газу та його фізико-хімічні показники, який передається Покупцю,
повинні відповідати нормам, встановленим в Кодексі ГТС, та іншим вимогам, встановленим
державними стандартами, технічними умовами, нормативно-технічними документами щодо його
якості (Інформація щодо фактичних показників якості природного газу розміщується Оператором
ГТС (ТОВ «Оператор ГТС України») на власному сайті в мережі Інтернет:
https://tsoua.com/prozorist/yakist-gazu/).
3. ПОРЯДОК ТА УМОВИ ПЕРЕДАЧІ, ПРИЙМАННЯ ТА ОБЛІКУ ГАЗУ
3.1 Продавець передає Покупцеві природний газ у порядку та на умовах, визначених цим
Договором. Перехід права власності на природний газ відбувається на умовах, передбачених цим
Договором.
3.1.1. Покупець зобов’язаний до 15-00 год. 20 числа місяця, що передує кожному Періоду поставки
(крім періоду поставки Травень 2022), повідомити Продавця про обсяг природного газу, який буде
ним прийнятий від Продавця у відповідному Періоді поставки шляхом направлення Заявки про
обсяг природного газу, за формою встановленою додатком № 1 до цього Договору (далі – Заявка).
3.1.2. Заявка направляється Покупцем на електронні адреси Продавця ngt@naftogaztrading.com.ua,
zbut@naftogaztrading.com.ua з електронної адреси Покупця _________________ та має бути
підписана електронно-цифровим підписом уповноваженої особи Покупця. Покупець письмово
повідомляє Продавцю протягом 3-х (трьох) робочих днів з дати укладання цього Договору про
Перелік уповноважених осіб. Покупець має право направити не більше однієї Заявки на
відповідний Період поставки. У випадку не подання Заявки або подання Заявки, що не відповідає
вимогам Договору, Продавець не здійснює передачу природного газу.
3.1.3. Покупець має право подати Заявку з обсягом природного газу на Період поставки, що є
меншим або дорівнює Договірному обсягу, зазначеному у пункті 2.3 Договору.
3.1.4. Передача Договірного обсягу газу здійснюється протягом кожного Періоду поставки,
узгодженого Сторонами в Договорі.
3.2
Покупець зобов’язується здійснювати відбір природного газу щодобовим розподілом
протягом Періоду поставки в межах замовленого Покупцем обсягу, згідно поданої Заявки на
відповідний Період поставки на умовах Договору.
3.3 Передача та приймання природного газу здійснюється на ВТТ шляхом надання Сторонами
Оператору ГТС торгових сповіщень на відчуження / набуття природного газу в Інформаційній
платформі Оператора ГТС, відповідно до вимог Кодексу ГТС.
У торгових сповіщеннях, зокрема, зазначається обсяг природного газу, що передається /
приймається Сторонами відповідно до Договору та портфоліо балансування для постачання
природного газу побутовим споживачам, що передбачено Кодексом ГТС.
Право власності на природний газ переходить від Продавця до Покупця у ВТТ.
3.4 Після переходу права власності на природний газ Покупець несе всі ризики і бере на себе
всю відповідальність, пов’язану із правом власності на природний газ.
3.5 Торгові сповіщення надаються відповідно до умов, визначених Договором та Кодексом ГТС:
3.5.1 Покупець зобов’язаний надати Торгове сповіщення на набуття природного газу в
Інформаційній платформі Оператора ГТС в обсязі, що не перевищує максимальний обсяг
природного газу відповідного Періоду поставки, з урахуванням попередньо переданого
Продавцем та прийнятого Покупцем обсягу у такому Періоду поставки згідно з умовами Договору,
до 13-00 год. Газової доби, що передує Газовій добі передачі відповідного Періоду поставки.
3.5.2 Покупець має право до 04:00 Газової доби, що передує Газовій добі передачі відповідного
Періоду поставки, скоригувати подане Торгове сповіщення на набуття природного газу в
Інформаційній платформі Оператора ГТС, згідно з умовами підпункту 3.5.1 Договору.
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3.5.3 У разі не надання Покупцем Торгового сповіщення в строки та на умовах, визначених у
підпункті 3.5.1 Договору, Продавець не несе відповідальності за непередачу природного газу у
відповідній Газовій добі згідно з підпунктом 3.5.1 Договору.
3.6 Покупець зобов‘язаний повідомити Продавця про свій намір надати Торгове сповіщення не
пізніше ніж за одну годину до надання ним Торгового сповіщення шляхом направлення Продавцю
листа-заявки на електронну адресу: disp@naftogaztrading.com.ua із зазначенням обсягу природного
газу на Газову добу
3.7 У разі відхилення Оператором ГТС торгових сповіщень по незалежним від Продавця
причинам, Продавець не несе відповідальності за невиконання умов цього Договору в частині
передачі природного газу.
3.8 Продавець та Покупець зобов’язані за результатами газового місяця (М) до 11 числа газового
місяця (М+1) скоригувати обсяги реалізації газу шляхом зміни торгових сповіщень для
приведення обсягів реалізації газу, визначених у торгових сповіщеннях кожної газової доби (D)
газового місяця (М), до фактичних обсягів використання газу постачальникам природного газу в
обсягах, необхідних побутовим споживачам, у відповідну газову добу (D) газового місяця (М).
3.9 Фактичний обсяг переданого Продавцем та прийнятого Покупцем природного газу на ВТТ
за Період передачі згідно з Договором дорівнює сумі усіх Обсягів, зазначених у торгових
сповіщеннях Сторін, на підставі яких Оператором ГТС погоджено передачу природного газу
протягом такого Періоду передачі.
3.10 Після закінчення Періоду поставки, у якому була здійснена передача газу, але не пізніше 13го (тринадцятого) числа місяця, наступного за Періодом поставки, якщо інше не передбачено
Договором, Продавець складає, підписує, скріплює своєю печаткою (у разі наявності)
Комерційний акт та направляє на підпис Покупцю:
- на поштову адресу Покупця вказану у Розділі 11 цього Договору рекомендованим поштовим
відправленням з повідомленням про вручення або поштовим відправленням з оголошеною
вартістю (цінним листом),
- або надаються нарочно під підпис в отриманні,
- або скановану копію на електронну адресу Покупця вказану у Розділі 11 цього Договору.
Комерційний акт вважається отриманим Покупцем в день направлення його Продавцем на
електронну адресу Покупця, також Продавець надсилає на підпис Покупцю оригінали
Комерційного акту у двох примірниках підписані та скріплені печаткою Продавця на поштову
адресу Покупця вказану у Розділі 11 цього Договору.
- або шляхом направленням Комерційних актів, скріплених кваліфікованим електронним підписом
Продавця, шляхом електронного документообігу із направленням копії такого акту на електронну
адресу Покупця, вказану у Розділі 11 цього Договору.
При цьому для підписання та обміну електронними документами Сторони цього Договору можуть
використовувати систему обміну електронним документами «M.E.Doc» або інші сервіси
електронного документообігу. Сторони цим підтверджують, що визнають форми електронних
документів, в яких підтверджені описані в них господарські операції, з використанням
спеціалізованих програмних рішень, та зобов’язується слідкувати за надходженням електронних
документів та своєчасно здійснювати їх приймання, перевірку, підписання з використанням КЕП
та повернення іншій Стороні. Електронні документи вважаються підписаними і набирають
чинності з моменту, зазначеного в конкретному електронному документі, іншому документі, на
виконання якого він підписується, або в порядку, передбаченому чинним законодавством.
3.10.1. Покупець повертає підписаний Комерційний акт не пізніше 15-го (п’ятнадцятого) числа
місяця наступного за Періодом поставки.
3.10.2. Сторони погодили, що скан-копії підписаних Сторонами Комерційних актів, що надіслані
електронною поштою на адреси, визначені у Розділі 11 Договору, мають повну юридичну силу
нарівні з оригіналами до моменту фактичного обміну оригіналами, можуть бути подані в якості
належних доказів і не можуть заперечуватись Стороною, від імені якої вони були відправлені.
3.11 У разі неповернення підписаного Покупцем переданого йому Комерційного акту у
визначений Договором строк, такий акт вважається підписаним Покупцем.
3.12 Після надання Торгового сповіщення Продавець не несе відповідальність за подальше
використання природного газу Покупцем.
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3.13 Сторони на підставі ч. 3. ст. 207 та ст. 627 Цивільного кодексу України домовилися про
можливість підписання в електронному вигляді із застосуванням електронного цифрового підпису
Комерційних актів, первинної бухгалтерської документації, актів звірки взаєморозрахунків та інших
документів, пов’язаних із виконанням Договору.
3.14 Кожна із Сторін зобов’язується забезпечити схоронність даних засобів, неможливість
несанкціонованого їх використання, використання після втрати повноважень особою прав на
представництво.
4. ЦІНА ТА ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ РОЗРАХУНКІВ
4.1
Загальна вартість цього Договору не може перевищувати ___________________, 00 грн.
(_____________________ гривень), включаючи ПДВ.
4.2
Договірна ціна на природний газ, що передається за цим Договором, у відповідності до
умов Положення, визначається на рівні, який з врахуванням торговельної надбавки (націнки)
постачальника газу у розмірі 60 копійок за куб. м з урахуванням ПДВ, дорівнюватиме базовій
річній пропозиції такого постачальника (у значенні Правил постачання природного газу,
затверджених постановою НКРЕКП від 30.09.2015 № 2496), що діяла станом на 24 лютого 2022
року, та за 1000 куб.м. складає ____________, крім того ПДВ________, разом з ПДВ
_________________ грн.
4.3
Договірна вартість природного газу за Період поставки розраховується як добуток
Договірного обсягу, відповідно до наданої Покупцем Заявки, переданого згідно з Комерційним
актом за відповідний Період та Договірної ціни, визначеної в пункті 4.2 Договору.
4.4 Договірна вартість газу за Загальний період поставки розраховується як сума Договірних
вартостей за всі Періоди поставки протягом Загального періоду поставки.
4.5
Договірна вартість розраховується і підлягає сплаті в українських гривнях у безготівковій
формі на рахунок Продавця. Договірна вартість кожного Договірного обсягу газу визначається на
умовах Договору та округлюється до 2-х знаків після коми.
4.6
Покупець здійснює розрахунок за реалізовані обсяги природного газу в розрахунковому
періоді в розмірі, що дорівнює Договірній вартості за період поставки, не пізніше ніж через 30
(тридцять) календарних днів після закінчення розрахункового періоду (Періоду поставки).
4.7
Моментом оплати вважається дата зарахування грошових коштів на рахунок Продавця.
4.8
У платіжних дорученнях Покупець має обов’язково вказувати призначення платежу, номер
та дату Договору.
4.9
У випадку переплати за переданий протягом відповідного Періоду поставки природний газ,
переплата зараховується Продавцем в рахунок оплати за наступний Період поставки. У випадку
закінчення строку дії Договору та наявної переплати за переданий протягом строку дії Договору
природний газ, сума переплати повертається Покупцю на його письмову вимогу, за умови
відсутності заборгованості Покупця по Договору та Договору про утворення балансуючої групи,
після підписання Сторонами відповідного акту звіряння, протягом 5-ти (п’яти) робочих днів з дати
підписання такого акту.
4.10 У випадку виникнення у Покупця заборгованості за Договором, Продавець має право
зарахувати грошові кошти, отримані від Покупця в поточному Періоді поставки, незалежно від
призначення платежу, в рахунок погашення існуючої заборгованості Покупця.
4.11 За наявності заборгованості за минулі періоди та/або заборгованості із сплати пені,
штрафів, інфляційних нарахувань, відсотків річних, витрат Продавця, пов’язаних із одержанням
виконання (судові витрати, витрати на сплату судового збору та інших обов’язкових платежів,
витрати на юридичну допомогу та інше), Сторони погоджуються, що грошова сума, яка надійшла
від Покупця, погашає вимоги Продавця у такій черговості незалежно від призначення платежу:
4.11.1. у першу чергу відшкодовуються витрати Продавця, пов'язані з одержанням виконання;
4.11.2 у другу чергу - сплачуються інфляційні нарахування, відсотки річних, пені, штрафи;
4.11.3. у третю чергу погашається основна сума заборгованості за Договором.
4.12 Для цілей виконання пункту 4.6. цього Договору Покупець зобов’язується розпочати
процедуру укладання Договору про Договірне списання з поточних рахунків Покупця.
Покупець до 27 травня 2022 року підписує договір про договірне списання з власних поточних
банківських рахунків строком дії до повного виконання зобов’язань Покупця за цим Договором та
Договором про утворення балансуючої групи, де стороною відповідальною за добовий небаланс є
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ТОВ «Газопостачальна компанія «Нафтогаз Трейдинг». Покупець зобов’язується усіляко сприяти
своєчасному підписанню своїм обслуговуючим банком Договору про договірне списання таким
чином, щоб він був підписаний у термін, визначений цим пунктом. Договором про договірне
списання має бути передбачено, що в разі одночасного надходження до банку кількох документів,
на підставі яких здійснюється списання грошових коштів, банк списує кошти з рахунка Покупця
в такій черговості:
- у першу чергу - списуються грошові кошти для розрахунків щодо виплати вихідної допомоги
та оплати праці особам, які працюють за трудовим договором (контрактом);
- у другу чергу - списуються грошові кошти за розрахунковими документами, що
передбачають платежі до бюджету та інші обов’язкові відрахування, передбачені законодавством
України, у зв’язку із оплатою праці;
- у третю чергу - списуються грошові кошти для виконання грошових зобов’язань такого
постачальника перед ТОВ «Газопостачальна компанія «Нафтогаз Трейдинг» за цим Договором та
Договором про утворення балансуючої групи, де стороною відповідальною за добовий небаланс є
ТОВ «Газопостачальна компанія «Нафтогаз Трейдинг».
При укладенні договорів про договірне списання Покупець зобов’язаний вказати всі наявні
рахунки, на які надходять грошові кошти від побутових споживачів та не відкривати додаткових
рахунків в будь-яких банківських установах до повного погашення заборгованості за цим
Договором та Договором про утворення балансуючої групи, де стороною відповідальною за
добовий небаланс є ТОВ «Газопостачальна компанія «Нафтогаз Трейдинг».
У разі порушення Покупцем умов розрахунків за переданий природний газ та умов
розрахунків за Договором про утворення балансуючої групи, де стороною відповідальною за
добовий небаланс є ТОВ «Газопостачальна компанія «Нафтогаз Трейдинг», оплата за природний
газ за цим Договором здійснюється шляхом щоденного Договірного списання банками залишку
грошових коштів з банківських рахунків Покупця, на які надходять кошти від побутових
споживачів за поставлений природний газ, на банківський рахунок Продавця.
Договірне списання (перерахування) з поточних рахунків Покупця на поточний рахунок Продавця
здійснюється з дати отримання банком повідомлення Продавця про порушення строків
розрахунків за цим Договором та Договором про утворення балансуючої групи, де стороною
відповідальною за добовий небаланс є ТОВ «Газопостачальна компанія «Нафтогаз Трейдинг», на
підставі відповідного Договору про Договірне списання до повного виконання зобов’язань
Покупця в частині розрахунків за поставлений природний газ за цим Договором та зобов’язань за
Договором про утворення балансуючої групи, де стороною відповідальною за добовий небаланс є
ТОВ «Газопостачальна компанія «Нафтогаз Трейдинг», без застосування платіжних вимог від
Продавця.
При підписанні договору про договірне списання Сторони зобов’язані використовувати
накладення електронного цифрового підпису (ЕЦП)/кваліфікованого електронного підпису
(КЕП), відбитки підписів електронної печатки (за наявності), сервіси для обміну електронними
документами, при цьому електронні копії документів та електронне листування, прирівнюється до
оригіналів документів (повідомлень).
У випадку неналежного виконання Покупцем обов’язку щодо підписання договору про договірне
списання, передбаченого даним пунктом Договору, продаж природного газу Покупцю за цим
Договором починаючи з 01 червня 2022 р. не здійснюється.
5. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

5.1
Покупець має право:
5.1.1 на отримання газу в обсягах, визначених Договором, за умови належного виконання своїх
зобов’язань, у тому числі здійснення повного розрахунку, надання забезпечення в порядку,
передбаченому Договором;
5.1.2 звертатися до Продавця для вирішення будь-яких питань, пов’язаних із виконанням
Договору;
5.1.3 на звірку фактичних розрахунків із підписанням відповідного акту;
5.1.4 інші права, передбачені чинним законодавством України та Договором.
5.2
Покупець зобов’язаний:
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5.2.1 дотримуватися вимог чинних нормативно-правових актів, що регулюють правовідносини
на ринку газу та умов цього Договору;
5.2.2 забезпечувати своєчасну та повну оплату газу, надання забезпечення згідно з умовами
цього Договору;
5.2.3 здійснити відбір (прийом) природного газу в обсягах та на умовах, передбачених цим
Договором;
5.2.4 своєчасно письмово повідомляти Продавця про всі зміни даних Покупця, зокрема, його
місцезнаходження, банківських реквізитів, статусу платника податків, тощо;
5.2.5 проводити звірку розрахунків за газ, переданий у власність Покупцю протягом 5-ти (п’яти)
днів з дати надходження відповідної вимоги Продавця;
5.2.6 відшкодовувати Продавцю в повному розмірі збитки, фактично понесені ним у зв’язку з
невиконанням або неналежним виконанням Покупцем своїх зобов’язань за Договором;
5.2.7 здійснювати обмін інформацією із Продавцем, у порядку та на умовах, визначених
Договором;
5.2.8 своєчасно повідомляти Продавця про початок процедури ліквідації або про порушення
судом справи про його банкрутство;
5.2.9 своєчасно повертати Продавцю підписаний примірник Комерційного акту, своєчасно
надавати Оператору ГТС належним чином оформлені торгові сповіщення;
5.2.10 бути учасником балансуючої групи, створеної Продавцем з метою виконання умов даного
Договору;
5.2.11 приєднатися та бути учасником балансуючої групи, де стороною, відповідальною за
добовий небаланс групи, є ТОВ «Газопостачальна компанія «Нафтогаз Трейдинг»;
5.2.12 укласти Договір про договірне списання з поточних рахунків Покупця, передбачений
пунктом 4.12 даного Договору;
5.2.13 до 15 травня 2022 року (включно) надати Продавцю банківську гарантію на суму грошових
зобов’язань, які для цих цілей розраховуються, виходячи з вартості пікового місячного обсягу
споживання природного газу побутовими споживачами, постачання яким здійснював такий
постачальник протягом 2021 року за ціною, визначеною цим Договором, як забезпечення
виконання своїх грошових зобов’язань за Договором, що складає ___________грн., відповідно до
форми та вимог зазначених у додатку №2 до цього Договору;
5.2.14 станом на 15 червня 2022 не мати простроченої заборгованості перед Покупцем та/або
НАК «Нафтогаз України», окрім заборгованості, яка підлягає врегулюванню відповідно до
чинного законодавства за рахунок коштів державного бюджету. У разі неналежного виконання
Покупцем обов’язку, передбаченому даним пунктом, продаж природного газу Покупцю за цим
Договором не здійснюється починаючи з 17 червня 2022 року.
5.2.15 у випадку прийняття органами державної виконавчої та/або законодавчої влади України
розпоряджень, постанов, законів тощо, які прямо або опосередковано впливають на виконання
Сторонами даного Договору, протягом 5-ти (п’яти) робочих днів з дати поштового штемпеля
відділу зв'язку Продавця на повідомленні про відправку проекту додаткової угоди про внесення
змін до Договору або протягом 5-ти (п’яти) робочих днів з дати відправлення проекту даної
додаткової угоди на електронну адресу Покупця, зазначену у розділі 11 цього Договору (в
залежності від способу відправки), підготовленої Продавцем відповідно до підпункту 5.4.4
Договору, підписати та один примірник додаткової угоди повернути на адресу Продавця, вказану
у Розділі 11 цього Договору.
У разі не підписання Покупцем проекту додаткової угоди про внесення змін до Договору у
вищезазначений строк, Договір може бути розірваний Продавцем в порядку, передбаченому
Договором. При цьому, Покупець зобов’язаний сплатити Продавцю вартість природного газу,
поставленого до дати розірвання Договору та всі інші платежі передбачені Договором та всіма
додатками до цього Договору, які є його невід’ємною частиною.
5.2.16 за результатами газового місяця (М) до 11 числа газового місяця (М+1) скоригувати обсяги
реалізації газу шляхом зміни торгових сповіщень для приведення обсягів реалізації газу,
визначених у торгових сповіщеннях кожної газової доби (D) газового місяця (М), до фактичних
обсягів використання газу постачальником природного газу в обсягах, необхідних побутовим
споживачам, у відповідну газову добу (D) газового місяця (М)
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5.2.17 виконувати інші обов’язки, покладені на нього чинним законодавством України та
Договором.
5.3
Продавець має право:
5.3.1 отримувати від Покупця своєчасну оплату за природний газ відповідно до умов Договору;
5.3.2 отримувати відшкодування збитків від Покупця, що понесені Продавцем, у зв’язку із
невиконанням або неналежним виконанням Покупцем своїх зобов’язань за Договором;
5.3.3 у випадку виникнення у Покупця заборгованості за Договором зарахувати грошові кошти,
отримані від Покупця в поточному розрахунковому періоді, незалежно від призначення платежу,
в рахунок погашення існуючої заборгованості Покупця в порядку черговості, передбаченої
Договором;
5.3.4 розірвати цей Договір в односторонньому порядку у випадку прийняття органами
державної виконавчої та/або законодавчої влади України розпоряджень, постанов, законів тощо
про встановлення граничного рівня цін та/або покладення на Продавця обов’язків щодо продажу
(постачання) природного газу для потреб побутових споживачів, в тому числі, але не виключно,
прийняття Кабінетом Міністрів України рішень щодо покладання спеціальних обов’язків
відповідно до ст. 11 Закону України «Про ринок природного газу» або винесення органами
Антимонопольного комітету України рішення, яким визнано, що Покупець та/або інші особи, з
якими Покупець пов’язаний або був пов’язаний відносинами контролю, вчинив (вчинили)
порушення законодавства про захист економічної конкуренції шляхом встановлення таких цін чи
інших умов придбання або реалізації природного газу, які неможливо було б встановити за умов
існування значної конкуренції на ринку чи шляхом застосування різних цін чи інших умов до
рівнозначних угод з покупцями без об’єктивно виправданих на те причин або не виконав (не
виконали) рекомендації органів Антимонопольного комітету України щодо встановлення цін чи
інших умов придбання або реалізації природного газу, якщо такі порушення мали місце після
укладення цього Договору.
В такому випадку Продавець направляє Покупцю повідомлення про розірвання даного
Договору та всіх додатків до цього Договору, які є його невід’ємною частиною, за 20-ть (двадцять)
календарних днів до дати такого розірвання. При цьому, Покупець зобов’язаний сплатити
Продавцю вартість природного газу, поставленого до дати розірвання Договору, та інші платежі
передбачені Договором та всіма додатками до цього Договору, які є його невід’ємною частиною.
5.3.5 Розірвати цей Договір в односторонньому порядку у випадку не підписання Покупцем
додаткової угоди про внесення змін до Договору в строки, передбачені підпунктом 5.2.15
Договору. В такому випадку Продавець направляє Покупцю повідомлення про розірвання даного
Договору та всіх додатків до цього Договору, які є його невід’ємною частиною, за 10-ть (десять)
календарних днів до дати такого розірвання. При цьому, Покупець зобов’язаний сплатити
Продавцю вартість природного газу, поставленого до дати розірвання Договору та всі інші платежі
передбачені Договором та всіма додатками до цього Договору, які є його невід’ємною частиною.
5.3.6 не здійснювати постачання (реалізацію) природного газу та в односторонньому порядку
розірвати цей Договір, у випадках, якщо Покупець:
- виключений з балансуючої групи, де стороною, відповідальною за добовий небаланс
групи, є ТОВ «Газопостачальна компанія «Нафтогаз Трейдинг». В такому випадку передача
природного газу за цим Договором припиняється з дня його виключення зі складу балансуючої
групи на інформаційній платформі Оператором ГТС;
- вийшов з балансуючої групи, де стороною, відповідальною за добовий небаланс групи, є
ТОВ «Газопостачальна компанія «Нафтогаз Трейдинг». В такому випадку передача природного
газу за цим Договором припиняється з дня його виключення зі складу балансуючої групи на
інформаційній платформі Оператором ГТС;
- у випадку неналежного виконання пункту 4.12 цього Договору, починаючи з 01 червня
2022 року не здійснювати продаж (реалізацію) природного газу за цим Договором та розірвати
Договір в односторонньому порядку
- у випадку, якщо станом на 15 травня 2022 року сума простроченої заборгованості Покупця
перед Продавцем за реалізований природний газ порівняно з рівнем простроченої заборгованості
Покупця станом на 01 квітня 2022 року зросла більше ніж на 10% від вартості придбаного газу у
березні 2022 року.
- в інших випадках, передбачених даним Договором та Положенням.
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У випадку розірвання Договору з зазначених вище підстав, Продавець надсилає Покупцю
відповідне повідомлення, оформлене з дотриманням положень підпункту 9.1.1 даного Договору,
про розірвання цього Договору електронною поштою на адресу, зазначену у розділі 11 Договору,
при цьому Договір буде вважатися розірваним з дати, визначеної Продавцем у такому
повідомленні.
5.3.7 З 17 червня 2022 року не здійснювати продаж (реалізацію) природного газу за цим
Договором та розірвати Договір в односторонньому порядку, у випадку, якщо станом на
15 червня 2022 Покупець має прострочену заборгованість перед Продавцем та/або
НАК «Нафтогаз України», окрім заборгованості, яка підлягає врегулюванню відповідно до
чинного законодавства за рахунок коштів державного бюджету. У випадку розірвання Договору з
зазначених підстав, Продавець надсилає Покупцю відповідне повідомлення, оформлене з
дотриманням положень підпункту 9.1.1 даного Договору, про розірвання цього Договору
електронною поштою на адресу, зазначену у розділі 11 Договору, при цьому Договір буде
вважатися розірваним з дати, визначеної Продавцем у такому повідомленні.
5.3.8 інші права, передбачені чинним законодавством України та цим Договором.
5.4
Продавець зобов’язується:
5.4.1 забезпечити передачу газу у власність Покупцю на умовах та в обсягах, визначених
Договором;
5.4.2 забезпечити надання торгових сповіщень в Інформаційній платформі Оператора ГТС
відповідно до вимог Кодексу ГТС для передання необхідного Покупцю обсягу газу за умови, що
Покупець виконав всі обов'язки по Договору, які вимагаються для отримання необхідного
Покупцю обсягу газу;
5.4.3 своєчасно повідомляти Покупця про початок процедури ліквідації або про порушення
судом справи про його банкрутство;
5.4.4 у випадку прийняття органами державної виконавчої та/або законодавчої влади України
розпоряджень, постанов, законів тощо, які прямо або опосередковано впливають на виконання
даного Договору, не пізніше 5-ти (п’яти) робочих днів після набуття чинності таких нормативних
актів, направити Покупцю проект відповідної додаткової угоди про внесення змін до Договору з
метою приведення його у відповідність. Продавець направляє проект додаткової угоди про
внесення змін до Договору на поштову адресу Покупця з одночасним направленням в цей день
проекту додаткової угоди на електрону адресу Покупця, вказані у Розділі 11 цього Договору. При
цьому, дата направлення повідомлення на електронну адресу Покупця є датою отримання
Покупцем проекту додаткової угоди.
5.4.5 за результатами газового місяця (М) до 11 числа газового місяця (М+1) скоригувати обсяги
реалізації газу шляхом зміни торгових сповіщень для приведення обсягів реалізації газу,
визначених у торгових сповіщеннях кожної газової доби (D) газового місяця (М), до фактичних
обсягів використання газу постачальником природного газу в обсягах, необхідних побутовим
споживачам, у відповідну газову добу (D) газового місяця (М).
5.4.6. виконувати інші обов’язки, які покладені на нього чинним законодавством та/або цим
Договором.
6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
6.1 За невиконання або неналежне виконання своїх Договірних зобов’язань Сторони несуть
відповідальність передбачену чинним законодавством України, Договором.
6.2 За порушення Покупцем строків проведення розрахунків за природний газ та/або умов
відбору Покупцем природного газу згідно з Договором, Продавець має право не здійснювати
передачу природного газу Покупцю до моменту виконання ним всіх відповідних зобов’язань.
Якщо порушення Покупцем строків проведення розрахунків за природний газ та/або умов відбору
Покупцем природного газу триває більше ніж 5-ть (п’ять) календарних днів, то Продавець має
право розірвати Договір в односторонньому порядку. У такому випадку Продавець надсилає
Покупцю відповідне повідомлення, оформлене з дотриманням положень підпункту 9.1.1 даного
Договору, про розірвання цього Договору електронною поштою на адресу, зазначену у розділі 11
Договору, при цьому Договір буде вважатися розірваним з дати, визначеної Продавцем у такому
повідомленні..
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6.3 За порушення Покупцем строків проведення розрахунків за природний газ, визначених
Договором, крім суми заборгованості з урахуванням встановленого індексу інфляції та трьох
відсотків річних за весь час прострочення, Покупець зобов’язаний сплатити на користь Продавця
пеню у розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла у період, за
який сплачується пеня, від суми простроченого платежу за кожен день прострочення, а у випадку
порушення Покупцем строків оплати за природний газ більше ніж на 5-ть (п’ять) робочих днів,
Покупець зобов’язаний сплатити на користь Продавця додатково штраф, розмір якого становить
10% (десять відсотків) від суми простроченого платежу.
6.4 У випадку не підписання Покупцем Комерційного акту у порядку, передбаченому цим
Договором, Покупець зобов’язаний сплатити на користь Продавця штраф у розмірі 10% (десять
відсотків) від Договірної вартості за відповідний Період поставки, за який не підписаний
Комерційний акт згідно з Договором.
6.5 Продавець не відповідає за будь-які перебої у транспортуванні або зберіганні газу, які
стосуються функціонування, обслуговування та/або розвитку ГТС, а також за будь-яке погіршення
якості газу, що сталося з вини Оператора ГТС.
6.6 Сторона не несе відповідальності за невиконання зобов’язань за цим Договором у частині
передачі/приймання газу, що сталося через введення Оператором ГТС будь-яких заходів з метою
забезпечення безпеки постачання природного газу, у тому числі на міждержавних з’єднаннях, та
не з вини самої Сторони. Про такі обставини Сторона має повідомити іншу Сторону протягом 1го (одного) робочого дня, з дня, коли Стороні стало відомо про такі обставини.
6.7 Сплата штрафних санкцій не звільняє Сторони від виконання взятих на себе зобов’язань
відповідно до умов Договору.
6.8 Нарахування та стягнення штрафних санкцій та збитків є правом, а не обов’язком Сторін.
6.9 У разі не сплати Покупцем штрафних санкцій у строки та на умовах, визначених Договором,
Продавець має право в односторонньому порядку відмовитись від виконання зобов’язання за
Договором в частині обов’язку передачі природного газу Покупцю та розірвати Договір в
односторонньому порядку. У такому випадку Продавець надсилає відповідне повідомлення
Покупцю про розірвання цього Договору рекомендованим листом або електронною поштою на
адресу, зазначену у розділі 11 Договору, при цьому Договір буде вважатися розірваним з дати,
визначеної Продавцем у такому повідомленні.
6.10 Керуючись ст. 259 Цивільного кодексу України, Сторони дійшли згоди встановити позовну
давність до вимог про стягнення неустойки (штрафу, пені) тривалістю у п’ять років.
6.11 Сторони дійшли згоди, що нарахування штрафних санкцій не обмежується строком,
встановленим ч. 6 ст. 232 Господарського кодексу України, та здійснюється за весь період
прострочення виконання зобов’язань.
7. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ
7.1 Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання своїх
зобов’язань за Договором, якщо таке невиконання є наслідком дії обставин непереборної сили
(Форс-мажорних обставин). Під обставинами непереборної сили Сторони розуміють обставини,
що мають надзвичайний та невідворотний характер, які виникли після укладання Договору та
виключають або частково унеможливлюють належне виконання цього Договору. Настання таких
обставин не залежить від волі та бажання Сторін.
7.2 До обставин непереборної сили Сторони відносять, включаючи, але не обмежуючись цим:
стихійні лиха (пожежа, повінь, землетруси, паводки, інші стихійні лиха), аварія на газопроводі,
суспільні явища (вибухи, війни або військові дії, блокади, страйки, аварії, громадські заворушення,
обставини, що виникли внаслідок прийняття актів законодавчого або іншого нормативноправового характеру, обов‘язкових для Сторін згідно із законодавством, які безпосередньо
впливають на можливість виконання Сторонами їх зобов‘язань по Договору).
7.3 Сторона, яка опинилась під впливом дії обставин непереборної сили зобов‘язана негайно
(без затримки, в максимально коротшій термін) як тільки стане відомо про можливість їх настання,
настання чи припинення повідомити про це іншу Сторону будь-якими припустимими засобами з
наступним протягом 3-х (трьох) робочих днів письмовим повідомленням.
7.4 Достатнім доказом дії обставин непоборної сили є документ, виданий Торгово-промисловою
палатою або іншим органом, уповноваженим чинним законодавством України на засвідчення
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обставин непереборної сили. Надання вказаного доказу іншій Стороні повинно бути здійснено в
розумні строки, що необхідні для його отримання від уповноваженого органу, але не пізніше 14ти (чотирнадцяти) днів з дати виникнення таких обставин.
7.5 Строк виконання зобов‘язань автоматично відкладається відповідно до часу, протягом якого
будуть діяти такі обставини.
7.6
Покупець, підписуючи цей Договір, підтверджує, що введення воєнного стану Указом
Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні»,
не може бути підставою для відмови від виконання взятих на себе зобов’язань в частині оплати за
передані обсяги природного газу.
8. ПОРЯДОК РОЗВ`ЯЗАННЯ СПОРІВ
8.1 Усі спори, що виникають з цього Договору або пов’язані із ним, вирішуються шляхом
переговорів та консультацій між Сторонами.
8.2 Якщо відповідний спір неможливо вирішити шляхом переговорів та консультацій, він
вирішується у судовому порядку відповідно до чинного законодавства України.
8.3 Строк, у межах якого Сторони можуть звернутися до суду з вимогою про захист своїх прав
за цим Договором (строк позовної давності), у тому числі щодо стягнення основної заборгованості,
пені, штрафів, інфляційних нарахувань, відсотків річних, становить п'ять років.
9. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ ТА ІНШІ УМОВИ
9.1. Цей Договір укладений Сторонами з відкладальною умовою відповідно до ч. 1 ст. 212 ЦК
України, та набуває чинності з дати видачі Покупцю банком-резидентом України, який відповідає
вимогам, встановленим за посиланням: https://www.naftogaz.com/bank-garantee, банківської
гарантії відповідно до підпункту 2.1.1 Договору, на умовах, встановлених Положенням, та діє до
30 вересня 2022 р. (включно), а в частині здійснення розрахунків між Сторонами до їх повного та
належного здійснення. Відповідно до ст. 631 Цивільного кодексу України, умови цього Договору
поширюють свою дію на відносини, що фактично склалися між Сторонами до його укладення, а
саме з 01 травня 2022 р.
У випадку, якщо установчим документом Сторони передбачена наявність печатки, Договір
має бути скріплений печаткою такої Сторони.
9.1.1. Сторони, підписуючи Договір, підтверджують, що визнають форми електронних документів,
що будуть укладатись Сторонами під час дії цього Договору, з дотриманням вимог щодо реєстрації
кваліфікованого електронного підпису (далі – КЕП)/ електронного цифрового підпису (ЕЦП) та
печатки (за наявності) засобами телекомунікаційного зв’язку, підписані з використанням
спеціалізованих програмних рішень, зокрема, системи обміну електронним документами
«M.E.Doc», Вчасно, тощо.
9.1.2. Перелік документів, які Сторони можуть укладати в електронній формі в тому числі, але не
виключно:
а) цей Договір, додаткові угоди, що укладаються в період дії Договору і передбачають внесення
будь-яких змін до його умов, додатки до Договору/додаткових угод;
б) акти приймання-передачі природного газу (Комерційний акт);
в) рахунки-фактури (рахунки) на оплату;
г) листи, повідомлення, вимоги, заяви та інші документи, які мають або можуть подаватися
Сторонами з метою виконання цього Договору.
9.2 Умови цього Договору можуть бути змінені за домовленістю Сторін шляхом укладення
відповідної додаткової угоди.
9.3. Сторони зобов'язуються повідомляти одна одну у випадку прийняття рішення про ліквідацію,
реорганізацію або банкрутство однієї зі Сторін, а також про зміни своїх банківських реквізитів,
місцезнаходження, номерів телефонів, факсів, статусу платників податків, найменування у
п’ятиденний строк з дня виникнення відповідних змін рекомендованим листом з повідомленням
про вручення або шляхом направлення повідомлення відповідно до підпункту 9.1.1. цього
Договору.
9.4. Цей Договір, та усі його додатки є конфіденційними документами і відомості, що містяться в
них, не підлягають розголошенню без попередньої письмової згоди другої Сторони, окрім
випадків та у спосіб, якщо це вимагається чинним законодавством України, а також у разі ведення
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обліку та складання звітності щодо господарської діяльності Продавця третіми особами на
договірних засадах.
9.5 Усі додатки, додаткові угоди до цього Договору, та додаткові угоди до нього, є його
невід’ємними частинами.
При підписанні даного Договору, додаткових угод до Договору надісланні повідомлень,
передбачених даним Договором Сторони можуть також використовувати накладення
електронного цифрового підпису (ЕЦП)/кваліфікованого електронного підпису (КЕП), відбитки
підписів електронної печатки (за наявності), сервіси для обміну електронними документами, при
цьому електронні копії документів та електронне листування, прирівнюється до оригіналів
документів (повідомлень).
9.6 Всі повідомлення за Договором вважаються оформленими належним чином у випадку, якщо
вони направлені у спосіб, передбачений п. 9.1.1. цього Договору, або направлені в письмовій формі
та надіслані рекомендованим листом, кур’єром або вручені особисто за зазначеними в Договорі
адресами Сторін. Датою отримання таких повідомлень буде вважатися дата їх особистого
вручення або дата поштового штемпеля відділу зв’язку одержувача, якщо інше не передбачено
Договором.
9.7 Сторони не мають права передавати свої права та обов’язки за Договором будь-якій третій
особі без попередньої письмової згоди іншої Сторони.
9.8 Зі всіх питань, які неврегульовані цим Договором, Сторони керуються положеннями чинного
законодавства України.
9.9 Сторони підтверджують, що особи, які підписали Договір, діють в межах наданих їм статутом
та/або довіреністю повноважень, а також не є усуненими від виконання своїх обов'язків. Кожна із
Сторін підтверджує та гарантує, що вона здійснила усі необхідні корпоративні дії та отримала усі
дозволи, погодження, необхідні відповідно до чинного законодавства та установчих документів
Сторони для укладення, підписання та виконання цього Договору.
Сторони підтверджують, що права і обов’язки кожної з них, визначені цим Договором, є
співрозмірними з правами і обов’язками іншої Сторони. У зв’язку з цим, Сторони погоджуються,
що укладенням цього Договору для жодної зі Сторін не створено несправедливих або
дискримінаційних умов, які б погіршували її стан відносно іншої Сторони.
9.10. Сторони мають право на збір та обробку персональних даних в межах виконання зобов’язань
за цим Договором для реалізації ділових відносин між Сторонами. Персональні дані Сторін
захищаються в порядку, передбаченому чинним законодавством. Факт підписання Договору є
фактом отримання згоди і повідомлення для Сторін про збір та обробку персональних даних.
10. САНКЦІЙНЕ ТА АНТИКОРУПЦІНЕ ЗАСТЕРЕЖЕННЯ
10.1 Продавець має право в односторонньому порядку відмовитися від виконання своїх
зобов’язань за Договором та/або розірвати Договір у разі, якщо:
10.1.1. Покупця, та/або учасника Покупця, та/або кінцевого бенефіціарного власника Покупця
внесено до списку санкцій OFAC Сполучених Штатів Америки (перелік осіб, до яких застосовано
санкції, що визначається The Office of Foreign Assets Control of the US Department of the Treasury);
10.1.2. Покупця, та/або учасника Покупця, та/або кінцевого бенефіціарного власника Покупця,
та/або товарів чи послуг Покупця застосовано обмеження (санкції) інших, ніж OFAC, державних
органів США, режим дотримання яких може бути порушено виконанням Договору;
10.1.3. Покупця, та/або учасника Покупця, та/або кінцевого бенефіціарного власника Покупця
внесено до списку санкцій Європейського Союзу (Consolidated list of persons, groups and entities
subject to EU financial sanctions);
10.1.4. Покупця, та/або учасника Покупця, та/або кінцевого бенефіціарного власника Покупця
внесено до списку санкцій Her Majesty’s Treasury Великої Британії (список осіб, включених до
Consolidated list of financial sanctions targets in the UK та до List of persons subject to restrictive
measures in view of Russia’s actions destabilising the situation in Ukraine, що ведеться the UK Office
of Financial Sanctions Implementation (OFSI) of the Her Majesty’s Treasury);
10.1.5. Покупця, та/або учасника Покупця, та/або кінцевого бенефіціарного власника Покупця
внесено до списку санкцій Ради Безпеки ООН (зведений список санкцій Ради Безпеки Організації
Об’єднаних Націй (Consolidated United Nations Security Council Sanctions List), до якого включено
фізичних та юридичних осіб, щодо яких застосовано санкційні заходи Ради Безпеки ООН).
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10.2 Продавець має право в односторонньому порядку відмовитися від виконання своїх
зобов’язань за Договором та/або розірвати Договір у разі, якщо:
10.2.1. Покупця, та/або учасника Покупця, та/або кінцевого бенефіціарного власника Покупця
внесено до списку санкцій Ради національної безпеки і оборони України (перелік осіб, до яких
рішеннями Ради національної безпеки і оборони України, введеними в дію указами Президента
України, застосовано персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції)
відповідно до статті 5 Закону України “Про санкції”), якщо виконання цього Договору
суперечитиме дотриманню санкцій Ради національної безпеки і оборони України;
10.2.2. щодо товарів та/або послуг за Договором та/або щодо виконання інших умов Договору
рішеннями Ради національної безпеки і оборони України, введеними в дію указами Президента
України, застосовано персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції)
відповідно до статті 5 Закону України “Про санкції”), якщо виконання Договору суперечитиме
дотриманню санкцій Ради національної безпеки і оборони України.
10.3 Під час виконання своїх зобов’язань за цим Договором Сторони, їхні афілійовані особи,
працівники або уповноважені представники не виплачують, не пропонують виплатити і не
дозволяють виплату будь-яких грошових коштів або цінностей, прямо або опосередковано, будьяким особам для впливу на дії чи рішення цих осіб з метою отримання яких-небудь неправомірних
переваг чи досягнення інших неправомірних цілей.
10.4 Під час виконання своїх зобов’язань за цим Договором Сторони, їхні афілійовані особи,
працівники або уповноважені представники не вчиняють дії, що можуть кваліфікуватися як
надання/отримання грошових коштів або іншого майна, переваг, пільг, послуг, нематеріальних
активів, будь-яких інших переваг нематеріального чи негрошового характеру, які обіцяють,
пропонують, надають або одержують без законних на те підстав, а також дії, що порушують
вимоги чинного законодавства та міжнародних актів про протидію легалізації (відмиванню)
доходів, одержаних злочинним шляхом.
10.5 Кожна із Сторін цього Договору відмовляється від стимулювання будь-яким чином
представників іншої Сторони, у тому числі шляхом надання грошових сум, подарунків,
безоплатного виконання робіт чи надання послуг тощо, не перерахованими у цьому пункті
способами, що ставлять представника в певну залежність і спрямовані на забезпечення виконання
цим представником будь-яких дій на користь стимулюючої його Сторони.
10.6 Продавець має право в односторонньому порядку відмовитися від виконання своїх
зобов’язань за Договором та/або розірвати Договір у разі порушення Покупцем будь-яких
зобов’язань, передбачених у пунктах 10.3.- 10.5 антикорупційного застереження цього Договору.
11. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ, РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН:
ПРОДАВЕЦЬ:
Товариство з обмеженою відповідальністю
«Газопостачальна компанія
«Нафтогаз Трейдинг»
код ЕІС - 56X930000010610X

ПОКУПЕЦЬ:
___________________________
___________________________

Адреса: 04116, м. Київ,
вул. Шолуденка, 1
АТ «Ощадбанк» в м. Києві
UA983004650000000260073002043
АБ «Укргазбанк»
UA793204780000026002924444775
Код ЄДРПОУ: 42399676
ІПН: 423996726590
Телефон: (044) 364-76-54
E-mail: ngt@naftogaztrading.com.ua
/_________ /

Адреса: ___________________,
вул. _______________________

код ЕІС - ________________

IBAN: ____________________
________________, МФО ______
Код ЄДРПОУ: __________
ІПН: __________________
Телефон: __________, факс ____________
E-mail: _________________
/_________ /
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Додаток №1 до
Договору купівлі-продажу
природного газу _______ № _______
початок форми
----------------------------------------------------------------На фірмовому бланку підприємства
Товариству
з
обмеженою
відповідальністю
«Газопостачальна
компанія «Нафтогаз Трейдинг»
Вих. номер
Дата
ЗАЯВКА ПРО ОБСЯГ ПРИРОДНОГО ГАЗУ
НА ПЕРІОД ПОСТАВКИ _______________ (зазначити місяць) 202__р.
______(назва Покупця)_______ (ЕІС-код_____________) на виконання умов
Договору купівлі-продажу природного газу №______________від __________________
повідомляє, що відбір природного газу з «___». ____. 20__ по «___».______.20__ (включно)
становитиме _________тис.м.куб.
Керівник Покупця
(або належним чином уповноважена особа)

(підпис, печатка) ПІБ

-------------------------------------------------------------------кінець форми

ПРОДАВЕЦЬ:

ПОКУПЕЦЬ:

Товариство з обмеженою відповідальністю
«Газопостачальна компанія
«Нафтогаз Трейдинг»

_________________________
_________________________

/_____________/

/_______________ /
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Додаток №2 до
Договору купівлі-продажу
природного газу _______ № _______
Вимоги до банківських гарантій
як забезпечення виконання зобов'язань за Договором та Проект банківської гарантії
виконання платіжних зобов'язань за Договором
1. Банківська гарантія має бути надана банком згідно з переліком та наступних умов:
банком-резидентом України, в якому держава прямо чи опосередковано володіє часткою понад
75% статутного капіталу банку, або
банком-резидентом України, який має довгостроковий кредитний рейтинг за національною
шкалою не нижче “uaAAА” (у разі відсутності рейтингу за національною шкалою у банків
іноземних банківських груп рейтинг материнських іноземних банківських груп від однієї з
рейтингових компаній Fitch, Moody's, S&P має бути не нижче підвищеного інвестиційного класу
(А-, або вищий)), або
та щодо банку не застосовані санкції держав чи міждержавних організацій, які повністю або
частково обмежують та/або забороняють та/або можуть негативно вплинути на виконання банком
зобов’язань із забезпечення процедури закупівлі та/або із забезепечення виконання Договору,
зокрема відповідні санкції Ради національної безпеки і оборони України (згідно з Законом України
“Про санкції”), Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів
Сполучених Штатів Америки (OFAC) та Європейської комісії Європейського Союзу.
2. Банківська гарантія оформлюється:
у вигляді електронного документа з накладенням кваліфікованого електронного підпису (КЕП)
уповноваженої особи та електронної печатки (за наявності) банка-гаранта. У тексті (або
колонтитулах) банківської гарантії повинно бути посилання на засіб електронного підпису та
печатки (за наявності), який використовується для створення та/або перевірки електронного
підпису та печатки. При цьому зазначений у тексті банківської гарантії підписант має співпадати
з підписантом, який наклав електронний підпис. Подання, отримання електронної банківської
гарантії здійснюється відповідно до положень Закону України “Про електронні документи та
електронний документообіг”. Банківська гарантія має бути складена державною мовою.
Додатково надається підтвердження факту випуску гарантії банком-гарантом
шляхом
направлення автентичного SWIFT-повідомлення на адресу банку Бенефіціара - АБ
“УКРГАЗБАНК”, код банку 320478, код ЄДРПОУ 23697280, SWIFT-код UGASUAUK (додаткове
підтвердження не надається, якщо банк –гарант і банк Бенефіціара є один банком) із зазначенням
наступної інформації: № гарантії, дата випуску, сума, термін дії, назва Бенефіціара, назва
Принципала, підтвердження повноважень підписанта(-ів).
3. Банківська гарантія оформлюється:
відповідно до вимог Положення про порядок здійснення банками операцій за гарантіями в
національній та іноземних валютах, затвердженого постановою Правління Національного банку
України від 15.12.2004 №639;
4.
Актуальний перелік надійних вітчизняних банківських установ, від яких Товариством
приймається банківська гарантія на дату її подання можливо перевірити за посиланням
https://www.naftogaz.com/bank-garantee
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Проект банківської гарантії виконання платіжних зобов'язань за Договором
початок форми
----------------------------------------------------------------БАНКІВСЬКА ГАРАНТІЯ №
Місце складання _______

Дата видачі _____

Ми, __повна назва банку-гаранта___, код ЄДРПОУ_________, офіційне місцезнаходження
за адресою: ______, банківська ліцензія № ____ від ________, SWIFT-адреса_____ (далі – Банкгарант), в особі ___________________ яка/який діє на підставі ___________________ були
повідомлені про те, що відповідно до Положення про покладання спеціальних обов’язків на
суб’єктів ринку природного газу для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі
функціонування ринку природного газу, затверджених постановою Кабінету міністрів України від
06.03.2022 № 222 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2022 р. № 489)
(далі – Положення) між ___повна назва контрагента__, код ЄДРПОУ ______, офіційне
місцезнаходження за адресою: ________ (далі - Принципал) та ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГАЗОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ «НАФТОГАЗ ТРЕЙДИНГ», код
ЄДРПОУ 42399676, офіційне місцезнаходження за адресою: Україна, 04116, м. Київ, вул.
Шолуденка, будинок 1 (далі – Бенефіціар), укладається Договір купівлі-продажу природного газу
(далі - Договір). Відповідно до умов Положення та Договору Принципал зобов’язаний надати
банківську гарантію у розмірі ___________ (відповідно п.5.2.13 Договору), як забезпечення
виконання своїх грошових зобов’язань за Договором.
З огляду на викладене вище, Банк-гарант цим надає Бенефіціару гарантію та приймає на себе
безумовне та безвідкличне зобов’язання сплатити Бенефіціару суму, яка не перевищує
(зазначається
літерний
код
відповідно
до
Класифікатора
та
сума
цифрами)________________(цифрами та прописом)___ гривень (далі - Сума гарантії) протягом
5-ти (п’яти) банківських днів з дати одержання вимоги Бенефіціара про сплату коштів за Гарантією
(далі - Вимога), без необхідності для Бенефіціара обґрунтовувати свою Вимогу, без подання будьяких інших документів, крім Вимоги, або виконання будь-яких інших умов.
Ця гарантія забезпечує виконання Принципалом платіжних зобов’язань за Договором.
Форма пред’явлення Вимоги:
• у паперовій формі рекомендованим листом або кур'єром або
• автентичним SWIFT-повідомленням з цитування повного тексту Вимоги через Банк
Бенефіціара: АБ “УКРГАЗБАНК”, код банку 320478, код ЄДРПОУ 23697280, SWIFT-код
UGASUAUK.
Вимога Бенефіціара про здійснення виплати має містити:
посилання на номер і дату цієї гарантії;
повідомлення про невиконання/неналежне виконання Принципалом зобов’язань за
Договором повністю або частково, забезпечених цією гарантією;
платіжні реквізити для перерахування суми, що вимагається до сплати за Гарантією.
При наданні Вимоги в паперовому вигляді: оригінал Вимоги повинен бути надісланий на
зазначену вище адресу Банку-гаранту через банк Бенефіціара, який підтвердить автентичним
SWIFT-повідомленням на SWIFT-адресу Банка-гаранта отримання Вимоги, зазначить в ньому
посилання на реквізити цієї гарантії та Вимоги, а також підтвердить, що підпис на Вимозі
належить уповноваженій особі Бенефіціара.
Виплата здійснюється шляхом перерахування Суми гарантії на розрахунковий рахунок
Бенефіціара, зазначений у Вимозі.
Усі платежі за гарантією будуть виконані Банком-гарантом на користь Бенефіціара
незалежно від будь-яких заперечень Принципала або будь-якої третьої особи.
Усі витрати, пов’язані з цією гарантією, здійснюються за рахунок Принципала.
Сума гарантії зменшується на кожну суму, сплачену Банком-гарантом за цією гарантією.
У разі порушення Банком-гарантом своїх обов'язків за цією гарантією, його відповідальність
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не обмежується Сумою гарантії. За невиконання або неналежне виконання Банком - гарантом своїх
зобов`язань за цією гарантією щодо перерахування коштів, згідно з письмовою(-ими) Вимогою(ами) Бенефіціара, Банк - гарант сплачує Бенефіціару пеню в розмірі подвійної облікової ставки
Національного банку України від розміру невиконаних або неналежно виконаних зобов’язань
Банку - гаранта за цією банківською гарантією за кожний день прострочення.
Ця гарантія набуває чинності з дати її надання Банком-гарантом.
Строк дії гарантії – до 30 листопада 2022 року включно, і будь-яка Вимога за гарантією має
бути отримана Банком-гарантом не пізніше 17:00 годин за Київським часом цієї дати. Ця Гарантія
видана на користь Бенефіціара і права вимоги по ній не можуть бути передані третій особі без
попередньої письмової згоди Банка-гаранта.
Наші зобов’язання за цією гарантією припиняються у будь-якому з наступних випадків:
Бенефіціару за його Вимогою(ами) сплачена сума, на яку видано гарантію;
строк дії гарантії закінчився;
Бенефіціар відмовився від своїх прав за гарантією шляхом подання нам письмового
повідомлення про звільнення нас від зобов’язань за гарантією.
Внесення змін до тексту цієї гарантії здійснюється за письмовим погодженням між
Принципалом, Бенефіціаром та Банком-гарантом..
Ця гарантія підпорядковується чинному законодавству України.
Цю гарантію надано в формі електронного документа та підписано шляхом накладання
кваліфікованого електронного підпису та кваліфікованої електронної печатки (за наявності), що
прирівняні до власноручного підпису уповноваженої особи Банку-гаранта (та його печатки
відповідно).
Уповноважена особа
Примітка: Ця гарантія підписана за допомогою накладення кваліфікованого електронного
підпису (КЕП) …(зазначається програмний комплекс та спосіб перевірки)
ПОСАДА

ПІДПИС

ПІБ

-------------------------------------------------------------------кінець форми
ПРОДАВЕЦЬ:

ПОКУПЕЦЬ:

Товариство з обмеженою відповідальністю
«Газопостачальна компанія
«Нафтогаз Трейдинг»

_________________________
_________________________

/_____________/

/_______________ /
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