РАМКОВИЙ ДОГОВІР №___________
постачання природного газу
м. Київ

«____» ___________ 20__ року

Товариство з обмеженою відповідальністю «Газопостачальна компанія «Нафтогаз
Трейдинг», ЕІС-код 56X930000010610X, юридична особа, що створена та діє відповідно до
законодавства України, має статус платника податку на прибуток на загальних умовах, передбачених
Податковим кодексом України, діє на підставі ліцензії на право провадження господарської
діяльності з постачання природного газу (постанова Національної комісії, що здійснює державне
регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 04.09.2018 №962), надалі –
Постачальник, в особі _____________________________________________, який / яка діє на підставі
_______________, з однієї сторони, та
_________________________________________, ЕІС-код ________________, юридична
особа, що створена та діє відповідно до законодавства України, має статус платника податку на
прибуток
на
загальних
умовах,
надалі
–
Споживач,
в
особі
____________________________________________, який / яка діє на підставі ________________, з
іншої сторони,
в подальшому разом іменовані «Сторони», а кожен окремо – «Сторона», керуючись Законом
України «Про ринок природного газу», Правилами постачання природного газу, затверджених
Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики та
комунальних послуг (надалі – НКРЕКП) від 30.09.2015 № 2496 (надалі – Правила постачання
природного газу), Кодексом газотранспортної системи, затвердженого Постановою НКРЕКП від
30.09.2015 № 2493 (надалі – Кодекс ГТС), Кодексом газорозподільних систем, затвердженого
Постановою НКРЕКП від 30.09.2015 № 2494 (надалі – Кодекс ГРМ), Постановою НКРЕКП від
24.12.2019 № 3013 «Про встановлення тарифів для ТОВ «ОПЕРАТОР ГТС УКРАЇНИ» на послуги
транспортування природного газу для точок входу і точок виходу на регуляторний період 2020–2024
роки» та іншими нормативно-правовими актами України, що регулюють відносини у сфері
постачання природного газу, уклали цей Рамковий договір постачання природного газу (надалі –
Договір) про наступне:
Терміни
Газова доба (D) – період з 7.00 (за київським часом) до 7.00 (за київським часом) наступного
дня будь-якого дня протягом Періоду постачання.
Договірна ціна – ціна природного газу у грн/тис. куб. м, визначена умовами Індивідуального
Договору.
Договірна Вартість (розрахункова Договірна Вартість, остаточна Договірна Вартість) –
визначається в Індивідуальному Договорі.
Договірний Обсяг – обсяг газу, який передається Постачальником Споживачу протягом
Періоду постачання відповідно до Індивідуального Договору.
Індивідуальний Договір – договір, що укладається Сторонами у порядку, визначеному цим
Договором, та в якому визначаються Період постачання, планові добові обсяги газу, Договірна ціна ,
порядок та строки розрахунків.
Комерційний акт приймання-передачі природного газу (Комерційний акт) – документ, що
підтверджує виконання Сторонами своїх зобов’язань у частині приймання-передачі природного газу
протягом Періоду постачання, в якому зазначається фактичній обсяг поставленого природного газу
протягом Періоду постачання, Договірна ціна та остаточна Договірна Вартість природного газу
протягом Періоду постачання. Сторони будуть використовувати зразок Комерційного акту за
формою, згідно з Додатком №6 до цього Договору.
Оператор Газотранспортної Системи (Оператор ГТС) – юридична особа, на яку покладено
обов’язки Оператора газотранспортної системи.
Оператор Газорозподільної системи (Оператор ГРМ) – юридична особа, на яку покладено
обов’язки Оператора газорозподільної системи.
Період постачання – період, починаючи з 07:00 (за київським часом) першого дня постачання
до 07:00 (за київським часом) дня, наступного за останнім днем постачання природного газу.
Визначається в кожному Індивідуальному Договорі.
Всі інші терміни, що застосовуються у цьому Договорі та відповідних Індивідуальних

Договорах відповідають термінам, що використовуються у Кодексі ГТС та у Кодексі ГРМ.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
За цим Договором Постачальник зобов’язується поставити природний газ (надалі також – газ)
Споживачу, а Споживач зобов'язується прийняти та оплатити газ на умовах Договору та
Індивідуальних Договорів.
1.2.
Фізико-хімічні показники відповідають вимогам, визначеним Кодексом ГТС. Одиниця виміру
газу за Договором: 1000 куб. м (одна тисяча кубічних метрів).
1.3.
Споживач гарантує, що на момент початку Періоду постачання за відповідним
Індивідуальним Договором в нього відсутня прострочена заборгованість перед діючими та/або
попередніми постачальниками (за їх наявності), про що надає Постачальнику письмову довідку
такого постачальника або складений та підписаний з ним акт звірки взаєморозрахунків, або
письмовий дозвіл такого постачальника на перехід Споживача до нового постачальника.
1.4.
Споживач підтверджує та гарантує, що на момент підписання цього Договору у Споживача є
в наявності:
- укладений договір на розподіл природного газу між Споживачем та Оператором газорозподільчої
мережі (надалі – Оператор ГРМ) та присвоєний Оператором ГРМ персональний EIC-код,
та/або
- укладений договір транспортування природного газу між Споживачем та Оператором
газотранспортної системи (надалі – Оператор ГТС) та присвоєний Оператором ГТС персональний
EIC-код.
Відповідальність за достовірність інформації, зазначеної в цьому пункті, несе Споживач.
1.5.
Найменування Оператора ГРМ, з яким Споживач уклав договір розподілу
природного газу ________________________________________________________________.
1.6.
Найменування Оператора ГТС, з яким Споживач уклав договір на транспортування
природного газу – ТОВ «Оператор газотранспортної системи України».
1.7.
Плановий обсяг розподілу потужностей та обсяг (об’єм) споживання газу Споживачем (надалі
– Плановий обсяг постачання/споживання газу) визначається в укладених Сторонами Індивідуальних
Договорах до цього Договору на кожен Період постачання.
1.1.

2. ПОРЯДОК ОБЛІКУ, ЗАВЕДЕННЯ
ТА УМОВИ ПЕРЕДАЧІ ГАЗУ
2.1.
Постачальник передає Споживачу природний газ у загальному потоці газу. Передача
природного газу від Постачальника до Споживача оформлюється Комерційним актом приймання передачі природного газу відповідно до вимог Кодексу ГТС та цього Договору.
2.2.
Обсяг замовленої потужності та обсяг (об’єм) постачання газу на Газову добу (D)
визначається на підставі Заявок Споживача в межах Планового обсягу постачання/споживання газу,
визначеного в Індивідуальних Договорах. Заявки подаються Споживачем на відповідну Газову добу
(D) в розрізі кожної точки входу/виходу на електронну пошту disp@naftogaztrading.com.ua. Типова
форма такої заявки на замовлення потужності та постачання газу встановлена Додатком №4 до
Договору (надалі – Заявка).
2.3.
У день укладення цього Договору Споживач направляє на електронну пошту Постачальника
скан-копію довіреності за формою, визначеною у Додатку №5 до Договору.
2.4.
Згідно з кожним укладеним Індивідуальним Договором на відповідний Період постачання:
2.4.1. Постачальник, за умови дотримання Споживачем умов Договору, забезпечує своєчасну
реєстрацію Споживача в реєстрі споживачів Постачальника на інформаційній платформі Оператора
ГТС на відповідний Період постачання.
2.4.2. Споживач самостійно визначає обсяги замовленої потужності та обсяг (об’єм) постачання
газу на Газову добу (D) і несе відповідальність за правильність їх визначення. Актуальність планових
добових обсягів постачання газу підтверджується Споживачем щоденно у порядку, передбаченому
цим Договором.
2.4.3. Споживач зобов’язується щоденно до 12:00 Газової доби (D-1) направляти Постачальнику
Заявку на електронну пошту disp@naftogaztrading.com.ua.
У разі необхідності коригування обсягів, підтверджених Оператором ГТС, природного газу у Газовій
добі (D), Споживач має право надіслати скориговану Заявку про збільшення або зменшення
підтвердженого Оператором ГТС обсягу газу на Газову добу не пізніше ніж до 17-00 Газової доби
(D).
2.4.4. У разі ненадання Заявок відповідно до умов цього Договору, щодобовий замовлений обсяг
визначається шляхом ділення загального обсягу, визначеного умовами відповідного Індивідуального
Договору, на кількість днів Періоду постачання.

У разі нерівномірного споживання природного газу Споживач надає на електронну пошту, визначену
в п.2.4.3, подобовий графік із зазначенням відповідних обсягів.
2.4.5. Відповідальність за перевищення замовлених потужностей несе Споживач відповідно до умов
Договору.
2.4.6. Споживач несе всі ризики, пов’язані з ненаданням Заявки на відповідну Газову добу (D), на
яку було розподіллено потужність.
2.4.7. Споживач до 5-го (п’ятого) числа місяця, наступного за Періодом постачання, зобов’язаний
надати Постачальнику завірену належним чином копію відповідного акту надання послуг з
розподілу/транспортування газу за такий період, що складений між Оператором ГРМ та/або
Оператором ГТС та Споживачем, на підставі даних комерційного вузла обліку Споживача, відповідно
до вимог Кодексу ГТС/Кодексу ГРМ.
2.4.8. На підставі отриманих від Споживача даних, відповідно до пп. 2.4.7. цього Договору, та даних
Інформаційної платформи Оператора ГТС Постачальник протягом 3-х (трьох) Робочих днів готує та
надає Споживачу два примірники Комерційного акту за відповідний Період постачання, підписані
уповноваженим представником Постачальника або шляхом направленням Комерційних актів,
скріплених кваліфікованим електронним підписом Постачальника, шляхом електронного
документообігу (відповідно до розділу 9 цього Договору)
2.4.9. Споживач протягом 2-х (двох) Робочих днів з дати одержання Комерційного акту
зобов'язується повернути Постачальнику один примірник оригіналу Комерційного акту, підписаний
уповноваженим представником Споживача.
2.4.10. У випадку неповернення Споживачем підписаного оригіналу Комерційного акту до 12-го
(дванадцятого) числа місяця, наступного за Періодом постачання, обсяг (об’єм) спожитого газу
вважається встановленим, узгодженим відповідно до даних Інформаційної платформи Оператора
ГТС та переданим у власність Споживачу, а остаточна Договірна Вартість поставленого протягом
відповідного Періоду постачання газу розраховується відповідно до умов Індивідуального Договору.
2.4.11. Звірка фактичного об’єму спожитого газу за Індивідуальним Договором на певну дату чи
протягом відповідного Періоду постачання, ведеться Сторонами на підставі даних комерційних
вузлів обліку газу та інформації про фактично поставлений Споживачу об’єм газу згідно з даними
Інформаційної платформи Оператора ГТС, на підставі яких оформлюються Комерційні акти.
3. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН
Постачальник має право:
Отримувати від Споживача своєчасну оплату за газ відповідно до умов
Договору/Індивідуального Договору.
3.1.2. Ініціювати припинення (обмеження) постачання газу Споживачу у порядку та на умовах,
визначених Договором та чинним законодавством, зокрема, але не виключно, у разі:
- проведення Споживачем неповних або несвоєчасних розрахунків за Індивідуальним Договором;
- перевитрати добового та/або місячного підтвердженого обсягу газу без узгодження з
Постачальником;
- розірвання або припинення Договору/Індивідуального Договору;
- відмови Споживача від підписання Комерційного акту за відповідний Період постачання без
відповідного письмового обґрунтування;
- настання заходів, передбачених Правилами про безпеку постачання природного газу, що діють
відповідно до вимог статті 5 Закону України «Про ринок природного газу» та поширюються на
споживачів, що не є захищеними відповідно до зазначених Правил;
- настання заходів, передбачених Національним планом дій, що розроблений на виконання статті
6 Закону України «Про ринок природного газу»;
- відмови Споживача від підписання Додаткової угоди щодо зміни ціни газу у випадках,
передбачених цим Договором/Індивідуальним Договором.
3.1.3. На безперешкодний доступ (за пред'явленням службового посвідчення) до комерційних
вузлів обліку газу, що встановлені на об'єктах газоспоживання Споживача, для звірки даних
фактичного споживання природного газу.
3.1.4. Отримувати відшкодування збитків від Споживача, що понесені Постачальником, у зв’язку з
невиконанням або неналежним виконанням Споживачем своїх зобов’язань перед Постачальником,
відповідно до умов Договору та/або Індивідуального Договору та чинного законодавства.
3.1.5. Стягувати із Споживача додаткову плату у разі перевищення розміру замовленої (договірної)
потужності в порядку, визначеному цим Договором та Індивідуальними Договорами.
3.2. Постачальник зобов’язується:
3.2.1. Передати Споживачу через Оператора ГРМ / Оператора ГТС газ в обсягах і у порядку,
передбаченими Договором/Індивідуальним Договором.
3.2.2. Забезпечити Споживача прозорими та простими способами досудового вирішення спорів.
3.1.
3.1.1.

Забезпечити подання всіх необхідних документів для підтвердження Оператором ГТС
необхідного Споживачу обсягу газу за умови, що Споживач виконав власні обов’язки перед
Постачальником для замовлення необхідного Споживачу обсягу газу та потужностей.
3.2.4. Своєчасно надавати Споживачу достовірну інформацію, у тому числі передбачену Законом
України «Про особливості доступу до інформації у сферах постачання електричної енергії,
природного газу, теплопостачання, централізованого постачання гарячої води, централізованого
питного водопостачання та водовідведення».
3.2.5. Виконувати інші обов’язки, які покладені на Постачальника чинним законодавством та цим
Договором.
3.3. Споживач має право:
3.3.1. На отримання природного газу в обсягах та на умовах, визначених Індивідуальним
Договором.
3.3.2. На отримання інформації за Договором та/або Індивідуальним Договором щодо ціни
Постачальника на газ, щодо порядку оплати за газ, інформації про умови постачання.
3.3.3. Вимагати відшкодування прямих збитків від Постачальника, що нанесені Споживачу у
зв’язку з невиконанням або неналежним виконанням Постачальником своїх зобов’язань перед
Споживачем відповідно до умов Договору/Індивідуального Договору та чинного законодавства
України.
3.4. Споживач зобов’язується:
3.4.1. Забезпечувати своєчасну та повну оплату за газ та інших витрат відповідно до умов
Договору/Індивідуального Договору.
3.4.2. У разі перевищення розміру замовленої потужності здійснити своєчасну та повну оплату
Постачальнику вартості додаткової плати за послуги транспортування, що включають в себе
додаткову плату за перевищення потужностей, в порядку, визначеному цим Договором та/або
Індивідуальним Договором та чинним законодавством.
3.4.3. Без перешкод в будь-який час допускати представників Постачальника, повноважних
представників Оператора ГРМ та/або Оператора ГТС та уповноважених представників відповідних
державних організацій – для огляду газопроводів і газоспоживаючого устаткування Споживача, для
зчитувань показів засобів вимірювальної техніки, перевірки приладів обліку витрат газу та
правильності їх експлуатації, встановлених на комерційному вузлі обліку газу Споживача.
3.4.4. Забезпечити відповідність комерційного вузла обліку газу вимогам Закону України «Про
метрологію та метрологічну діяльність», Правилам обліку природного газу під час його
транспортування газорозподільними мережами, постачання та споживання, затвердженим наказом
Міністерства палива та енергетики України від 27.12.2005 № 618, державним стандартам,
експлуатаційній документації на засоби вимірювальної техніки (ЗВТ), що входять до складу цього
вузла.
3.4.5. Дотримуватися обсягу споживання газу в межах планового обсягу поставки на кожну Газову
добу, відповідно до умов цього Договору та Індивідуального Договору.
3.4.6. Щомісячно в порядку, передбаченому цим Договором, підписувати отримані від
Постачальника Комерційні акти з обов’язковим поверненням примірників Постачальника в строки та
на умовах цього Договору.
3.4.7. Зміна Постачальника газу здійснюється у випадках та у порядку, передбаченому умовами
даного Договору та/або чинного законодавства, зокрема, відповідно до розділу IV Правил постачання
природного газу.
3.4.8. Споживач зобов’язаний письмово повідомити Постачальника про намір змінити
постачальника відповідно до законодавства України.
3.4.9. Самостійно припиняти (обмежувати) відбір газу для власних потреб з дотриманням вимог
чинного законодавства, про що повинен письмово повідомляти всіх суб'єктів ринку природного газу,
з якими укладено відповідні договори.
3.4.10. Виконувати інші обов’язки, які покладені на Споживача чинним законодавством та цим
Договором.
3.2.3.

4. ЦІНА ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ
Ціна газу, порядок та строки розрахунків на кожен Період постачання визначаються
Сторонами у відповідному Індивідуальному Договорі.
4.2.
Загальна вартість цього Договору визначається як сума остаточних Договірних Вартостей
газу, отриманого Споживачем від Постачальника, та інших витрат, які виникають при виконанні
цього Договору протягом строку його дії.
4.3.
Споживач здійснює оплату розрахункової Договірної Вартості газу на умовах визначених
Індивідуальним Договором.
4.1.

У випадку позитивного або негативного небалансу Споживача більше ніж 5% (включно)
Постачальник має право здійснити нарахування плати за такий добовий небаланс в наступному
порядку:
4.4.1. У випадку позитивного небалансу більше ніж 5 % (включно) від обсягів відібраного
природного газу у відповідну Газову добу (D), то плата за позитивний небаланс розраховується за
наступною формулою:
ДПН = Vп/н * (ДЦ – МЦпрод ), де
Vп/н – обсяг позитивного небалансу за Газову добу (D), тис. куб. м;
ДЦ – Договірна ціна, що діє у відповідну Газову добу (D), визначена у відповідній Додатковій угоді,
грн. без ПДВ за одну тис. куб. м;
МЦпрод – маржинальна ціна придбання/продажу та середньозважена ціна короткострокових
стандартизованих продуктів розраховуються відповідно до пунктів 9 та 14 глави 6 розділу ХІV
Кодексу ГТС та встановлюється на кожну газову добу (D), грн. без ПДВ за одну тис. куб. м та
щодобово публікується на офіційному сайті Оператора ГТС;
При цьому, якщо (ДЦ – МЦпрод ) ≤ 0, то Плата за добовий позитивний небаланс не застосовується.
На суму плати за добовий позитивний небаланс нараховується податок на додану вартість за ставкою,
передбаченою Податковим кодексом України.
4.4.2. У випадку негативного небалансу більше ніж 5 % (включно), то плата за негативний небаланс
розраховується за формулою:
ДНН = Vн/н * (МЦ прид – ДЦ), де
ДНН – сума плати за добовий негативний небаланс, грн. без ПДВ;
Vн/н – обсяг негативного небалансу за Газову добу (D), тис. куб. м;
ДЦ – Договірна ціна, що діє у відповідну Газову добу (D), визначена у відповідному Індивідуальному
договорі, грн. без ПДВ за одну тис. куб. м;
МЦприд – маржинальна ціна придбання/продажу та середньозважена ціна короткострокових
стандартизованих продуктів розраховуються відповідно до пунктів 9 та 14 глави 6 розділу ХІV
Кодексу ГТС та встановлюється на кожну газову добу (D), грн. без ПДВ за одну тис. куб. м та
щодобово публікується на офіційному сайті Оператора ГТС
При цьому, якщо (МЦприд – ДЦ) ≤ 0, то Плата за добовий негативний небаланс не застосовується.
На суму плати за добовий негативний небаланс нараховується податок на додану вартість за ставкою,
передбаченою Податковим кодексом України.
4.4.3. За результатами споживання газу впродовж кожної Газової доби (D) протягом Періоду
постачання вартість газу, спожитого впродовж такої Газової доби (D), підлягає автоматичному
коригуванню за наступною формулою (коригування здійснюється без підписання Сторонами будьяких Індивідуальних Договорів та/або Додаткових угод та є обов’язковим для обох Сторін):
ДВ D = (Офакт D *ДЦ + ВТ D + ДН D)*1,2, де:
ДВ D – скоригована (остаточна) вартість обсягу газу, спожитого Споживачем протягом Газової доби
(D) Періоду постачання, що підлягає оплаті, грн. з ПДВ;
D – Газова доба Періоду постачання;
Офакт D – обсяг газу, фактично спожитий Споживачем протягом Газової доби (D) Періоду
постачання, відповідно до даних Інформаційної платформи Оператора ГТС, тис. куб. м;
ДЦ – Договірна ціна газу, відповідно до Індивідуального Договору, без тарифів на послуги
транспортування, без ПДВ за одну тис. куб. м;
ВТ D – вартість плати за послуги транспортування газу протягом Газової доби (D), що визначається за
формулою:
ВТ D = Кперебір D + Оплан D *(Т*1,1) + (ОреномD - Оплан D)*(Т*1,21), де:
Кперебір D - розмір коригування, що застосовується в разі, якщо фактично спожитий обсяг газу
впродовж Газової доби (D) більше, ніж реномінація обсягу газу, та розраховується наступним чином:
(Офакт D – Ореном D)*Т*2;
Оплан D – обсяг газу на Газову добу (D), який Споживач надає Постачальнику відповідною Заявкою
до 12-00 дня, що передує Газовій добі (D-1);
Ореном D – реномінація обсягу газу на Газову добу (D), який Споживач надає Постачальнику
відповідною Заявкою до 23-00 Газової доби (D);
Т – тариф на послуги транспортування без ПДВ, без коефіцієнту замовлення потужності,
встановлений НКРЕКП;
ДН D – плата за добовий небаланс, згідно п. 4.4. даного Договору.
Остаточні розрахунки за фактично поставлений газ впродовж кожного Періоду постачання згідно з
Індивідуальним Договором здійснюється між Споживачем та Постачальником за остаточною
Договірною Вартістю газу до 15-го (п’ятнадцятого) числа місяця, наступного за Періодом постачання
4.4.

на підставі Комерційного акту.В платіжних дорученнях Споживач має обов’язково вказувати
призначення платежу, номер та дату Договору та відповідного Індивідуального Договору.
4.5.
У випадку переплати за переданий протягом відповідного Періоду постачання природний газ,
сума переплати автоматично зараховується Постачальником в рахунок оплати за наступний Період
постачання або повертається Споживачу на його письмову вимогу, за умови відсутності
заборгованості Споживача та після підписання Сторонами відповідного акту звіряння, протягом 5-ти
(п’яти) Робочих днів.
4.6.
У випадку виникнення у Споживача заборгованості за Індивідуальним Договором,
Постачальник має право зарахувати грошові кошти, отримані від Споживача в поточному Періоді
постачання, в рахунок погашення існуючої заборгованості Споживача відповідно до черговості її
виникнення.
4.7.
За наявності заборгованості за минулі періоди та/або заборгованості із сплати пені, штрафів,
інфляційних нарахувань, відсотків річних та судового збору Сторони погоджуються, що грошова
сума, яка надійшла від Споживача, погашає вимоги Постачальника у такій черговості незалежно від
призначення платежу:
-у першу чергу відшкодовуються витрати Постачальника, пов'язані з таким порушенням;
-у другу чергу сплачуються інфляційні нарахування, відсотки річних, пені, штрафи;
-у третю чергу погашається основна сума заборгованості за Індивідуальним Договором.
4.8.
У порядку, передбаченому Податковим кодексом України, Постачальник зобов'язаний
складати податкові накладні та розрахунки коригування до податкових накладних (надалі – податкові
документи) у електронній формі, а також реєструвати їх в Єдиному реєстрі податкових накладних
(надалі – ЄРПН) у порядку і в строки, встановлені Податковим кодексом України.
4.9.
Споживач, у випадках, коли цей обов’язок покладено на нього Податковим кодексом України
(у разі коли сума ПДВ за податковою накладною змінюється у бік зменшення), зобов’язаний
зареєструвати податкові документи у ЄРПН після їх отримання від Постачальника у порядку і в
строки, встановлені Податковим кодексом України.
4.10. Усі операції, згідно з даним Договором, Постачальник зобов'язується достовірно відображати
в податковій звітності та в порядку, передбаченому чинним законодавством, достовірно і відповідно
до вимог нормативних актів України формувати, реєструвати податкові накладні з ПДВ, відповідні
коригування, а також мати чинний електронний ключ, технічні засоби, необхідні для виконання
вимог щодо складання, реєстрації податкових накладних у ЄРПН.
4.11. Постачальник не несе відповідальності у випадку, якщо Споживач не здійснив вчасну
перевірку протягом звітного періоду податкових накладних або розрахунків коригування, які надав
Постачальник.
4.12. Звірка розрахунків здійснюється Сторонами даного Договору на підставі відомостей про
фактичну оплату вартості спожитого газу Споживачем та Комерційного акту протягом 5-ти (п’яти)
Робочих днів з моменту вимоги однієї із Сторін. Вказана звірка оформляється актом звірки шляхом
підписання його Сторонами.
5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
За невиконання або неналежне виконання своїх зобов'язань Сторони несуть відповідальність
згідно з умовами цього Договору та чинним законодавством України.
5.2.
За порушення Споживачем строків/термінів оплати за газ, визначених Договором та/або
Індивідуальними Договорами, Споживач зобов’язаний сплатити Постачальнику пеню у розмірі
подвійної облікової ставки Національного банку України від суми простроченого платежу за кожен
день прострочення, а у випадку порушення Споживачем строків/термінів оплати за газ більше ніж на
5-ть (п’ять) Робочих днів, Споживач зобов’язаний сплатити на користь Постачальника додатково
штраф у розмірі 20% (двадцяти відсотків) від суми простроченого платежу у строк та на умовах,
визначених у відповідній вимозі Постачальника.
5.3.
У разі якщо після підтвердження Споживачем наміру про укладення Індивідуального
Договору на відповідний Період постачання Споживач відмовляється підписати відповідний
Індивідуальний Договір та не повідомляє Постачальника про таку відмову до кінця Робочого Дня, що
слідує за днем надання заяви про намір укласти Індивідуальний Договір, Споживач сплачує на
користь Постачальника штраф у розмірі 10 % вартості газу згідно заяви про намір укласти
Індивідуальний Договір.
5.4.
У випадку повної або часткової відмови Споживача від прийняття замовленого обсягу
(об’єму) газу Постачальник має право утримати зі сплаченої Споживачем за такий газ суми грошових
коштів штраф у розмірі 20% (двадцяти відсотків) розрахункової Договірної Вартості обсягу газу, від
прийняття якого Споживач відмовився.
5.5.
Постачальник не відповідає за будь-які перебої у транспортуванні або розподілі газу, які
стосуються функціонування,
обслуговування та/або розвитку газотранспортної та/або
5.1.

газорозподільної системи, а також за будь-яке погіршення якості газу, що сталося з вини Оператора
ГТС/ Оператора ГРМ.
5.6.
У випадку невиконання або неналежного виконання Споживачем його зобов’язань щодо
оплати газу, передбачених у Договорі/Індивідуальному Договорі, Постачальник має право
призупинити передачу газу Споживачу до моменту виконання ним всіх фінансових зобов’язань щодо
оплати газу, при цьому Постачальник не несе відповідальність за будь-які збитки, витрати або втрати
Споживача, які були понесені останнім у зв’язку з таким припиненням.
5.7.
Сплата штрафних санкцій не звільняє Сторони від виконання взятих на себе зобов’язань,
відповідно до умов Індивідуального Договору.
5.8.
Стягнення штрафних санкцій є правом, а не обов’язком Сторін.
5.9.
У випадку неналежного виконання Постачальником зобов’язань за Індивідуальним
Договором щодо обсягів (об’єму) передачі газу та строків, встановлених відповідними
Індивідуальними Договорами та законодавством щодо подання номінацій (неподання та/чи
несвоєчасне подання), та за умови належного виконання Споживачем своїх зобов’язань за
Договором/Індивідуальним Договором, Постачальник сплачує на користь Споживача пеню у розмірі
подвійної облікової ставки Національного банку України від розрахункової Договірної Вартості
природного газу, який мав бути номінований на Споживача/переданий Споживачу за кожен день
прострочення на підставі відповідної вимоги Споживача.
5.10.
Постачальник не несе будь-якої відповідальності перед Споживачем за непостачання газу,
якщо таке непостачання є наслідком невключення Споживача до Реєстру споживачів через
дії/бездіяльність Споживача, іншого постачальника Споживача, Оператора ГТС.
5.11. Нарахування штрафних санкцій не обмежується строком, встановленим ч. 6 ст. 232
Господарського кодексу України, та здійснюється за весь період прострочення виконання
зобов’язань.
5.12.
Керуючись ст. 259 Цивільного кодексу України, Сторони дійшли згоди встановити позовну
давність до вимог про стягнення неустойки (штрафу, пені) тривалістю у три роки.
5.13. Відшкодування збитків Споживачем Постачальнику не здійснюється, якщо фактичний обсяг
споживання в розрахунковому періоді відрізняється від підтвердженого обсягу природного газу не
більш ніж на +/- 5%.
6. ФОРС–МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ
6.1.
Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання своїх
зобов’язань по Договору, якщо таке невиконання є наслідком дії обставин непереборної сили (форсмажорних 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.
6.2.
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 нормативно-правового
характеру, обов‘язкових для Сторін згідно із законодавством, які безпосередньо впливають на
можливість виконання Сторонами їх зобов‘язань по Договору).
6.3.
Сторона, яка опинилась під впливом дії обставин непереборної сили зобов‘язана негайно (без
затримки, в максимально коротший термін) як тільки стане відомо про їх можливість настання,
настання чи припинення повідомити про це іншу Сторону будь-якими припустимими засобами з
наступним протягом 3 (трьох) робочих днів письмовим повідомленням.
6.4.
Достатнім доказом дії обставин непоборної сили є документ, виданий Торгово-промисловою
палатою або іншим органом, уповноваженим чинним законодавством України на засвідчення
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 14 днів
з дати виникнення таких обставин.
6.5.
Строк виконання зобов‘язань автоматично відкладається відповідно до часу, протягом якого
будуть діяти такі обставини.
6.6.
Якщо форс-мажорні обставини продовжуються понад один місяць, Сторони вирішують
питання про доцільність продовження дії цього Договору. У випадку прийняття рішення про
припинення його дії, Сторони укладають відповідну додаткову угоду.
6.7.
Споживач, підписуючи цей Договір, підтверджує, що введення воєнного стану Указом
Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» та
його продовження, не може бути підставою для відмови від виконання взятих на себе зобов’язань в
частині оплати за передані обсяги природного газу.

7. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ
Усі суперечки, які виникають за даним Договором та/або Індивідуальним Договором, повинні
вирішуватись шляхом переговорів між Сторонами.
7.2.
У випадках, не передбачених даним Договором, Сторони керуються чинним законодавством
України.
7.3.
Якщо відповідний спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому
порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до чинного
законодавства України.
7.1.

8. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ ТА ІНШІ УМОВИ
Даний Договір набирає чинності з «___» ___ 20__р. і діє до «__» ___ 20__р. включно, а в
частині розрахунків за газ – до повного їх виконання. Продовження, припинення чи розірвання
Договору можливе за взаємною згодою Сторін шляхом підписання додаткової угоди до Договору.
Кожна із Сторін має право розірвати цей Договір в односторонньому порядку шляхом надання іншій
Стороні письмового повідомлення про намір розірвати цей Договір щонайменше за тридцять днів до
бажаної дати розірвання.
8.2.
У разі наявності заборгованості Споживача за цим Договором та/або Індивідуальним
Договором більше одного місяця, Постачальник має право в односторонньому порядку розірвати цей
Договір, про що повідомляє Споживача рекомендованим листом або на електронну пошту
Споживача, зазначену у розділі 11 Договору, при цьому відповідне письмове повідомлення або
повідомлення, викладене в електронній формі відповідно до розділу 9 Договору, про розірвання цього
Договору, вважається належним чином направлене, при цьому Договір буде вважатися розірваним з
дати, визначеної Постачальником у такому повідомленні.
Постачальник не несе відповідальність за будь-які збитки, витрати або втрати, які були понесені
Споживачем у зв'язку з припиненням/призупиненням передачі природного газу або з розірванням
Договору.
8.3.
Сторони погоджуються, що у випадку зміни місцезнаходження, банківських реквізитів
Сторін, Сторона, у якої відбулися такі зміни, письмово повідомляє про таке іншу Сторону протягом
3 (трьох) Робочих днів в порядку згідно з пунктом 8.4. Договору. Укладання окремої додаткової угоди
щодо зміни місцезнаходження або банківських реквізитів не вимагається (така угода вважається
укладеною у спрощений спосіб відповідно до ст. ч. 1 ст. 181 Господарського кодексу України).
8.4.
Всі повідомлення за Договором, зміни і доповнення до Договору/Індивідуальних Договорів
вважаються оформленими належним чином у випадку, дотримання порядку встановленого Розділом
9 цього Договору або якщо вони здійснені в письмовій формі та надіслані рекомендованим листом,
кур’єром або вручені особисто за зазначеними в Договорі адресами Сторін.
8.5.
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 Конституцією України та Законом України «Про захист персональних даних». Факт
підписання Договору – є фактом отримання згоди і повідомлення для Сторін про збір та обробку
персональних даних.
8.6.
Вся інформація, якою Сторони обмінюються з метою виконання Договору, зокрема будь-яка
комерційна інформація про умови співпраці Сторін, є конфіденційною і не підлягає розголошенню
та/або використанню без письмової згоди іншої Сторони, за винятком випадків вимушеного
розголошення на вимогу уповноважених державних органів. У разі вимушеного розголошення,
Сторони зобов’язані негайно, але не пізніше, ніж протягом 1-го (одного) Робочого дня з моменту
вимушеного розголошення, письмово повідомити про це іншу Сторону.
8.7.
Сторони зобов’язуються при виконанні цього Договору та у своїх ділових відносинах
дотримуватися принципів та вимог чинного законодавства у сфері протидії корупції, а також вживати
всіх необхідних заходів, спрямованих на запобігання корупційним діям.
8.8.
Жодна із Сторін не має права передавати будь-які зобов’язання за даним Договором третій
стороні без письмового погодження іншої Сторони.
8.9.
З усіх питань, які неврегульовані цим Договором, Сторони керуються положеннями чинного
законодавства України.
8.10. Під час укладання Договору 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.
8.1.

Даний Договір укладено у двох примірниках, які мають однакову юридичну силу, по одному
для кожної із Сторін.
8.12. Враховуючи, що відповідно до умов даного Договору передача Постачальником газу
Споживачу носить безперервний характер, Постачальник, керуючись п. 201.4 Податкового Кодексу
України, не пізніше останнього дня місяця, в якому здійснено таку передачу газу, складає зведену
податкову накладну, з урахуванням всього обсягу постачання газу протягом Періоду постачання.
8.13. Сторони є платниками податку на прибуток на загальних підставах.
8.14. Невід’ємними частинами цього Договору є наступні додатки:
8.14.1. Додатки №№1,2,3 – Форма Індивідуального Договору до Договору.
8.14.2. Додаток №4 – Форма щодобової Заявки на замовлення потужності та постачання природного
газу.
8.14.3. Додаток №5 – Форма Довіреності.
8.14.4. Додаток №6 – Форма Комерційного акту.
8.11.

9. ЗАСТОСУВАННЯ ЕЛЕКТРОННОГО ЦИФРОВОГО
ПІДПИСУ/КВАЛІФІКОВАНОГО ЕЛЕКТРОННОГО ПІДПИСУ
9.1. 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) та печатки (за наявності) засобами
телекомунікаційного зв’язку, підписані з використанням спеціалізованих програмних рішень,
зокрема, але не виключно, системи обміну електронним документами «M.E.Doc».
9.2. Перелік документів, які Сторони можуть укладати в електронній формі в тому числі, але не
виключно:
а) цей Договір, Індивідуальні Договори, додаткові угоди, що укладаються в період дії Договору і
передбачають внесення будь-яких змін до його умов, додатки до Договору/додаткових угод;
б) Комерційні акти приймання-передачі природного газу (Комерційний акт);
в) рахунки-фактури (рахунки) на оплату;
г) листи, повідомлення, заяви та інші документи, які мають або можуть подаватися Сторонами з
метою виконання цього Договору.
9.3. Кожна Сторона зобов’язана слідкувати за надходженням електронних документів та
своєчасно здійснювати їх приймання, перевірку, підписання з використанням КЕП та повернення
іншій Стороні.
9.4. Документи, що укладаються на виконання цього Договору в електронній формі мають бути
підписані Сторонами протягом строку, встановленому в Договорі або попередньо обумовленого
Сторонами у самому електронному документі.
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.
9.5. У разі вмотивованої відмови від підписання Комерційного акту в електронні формі, останній
може надсилатися через механізм відхилення електронного документа з обов’язковим наданням
коментарів про обґрунтовані причини відхилення.
9.6. У випадку, коли одна із Сторін заявляє про втрату конкретного електронного документа, який
попередньо набрав чинності, повторне підписання такого документа не здійснюється. При цьому,
Сторона, яка зберігає власний примірник електронного документа, зобов’язується за зверненням
Сторони, яка втратила цей документ, надати його доступними електронними каналами зв’язку, або
на носії електронної інформації.
9.7. Сторони домовилися, що електронні документи, якщо вони підписані з використанням КЕП,
мають повну юридичну силу, породжують права та обов'язки для Сторін, можуть бути представлені
до суду в якості належних доказів та визнаються рівнозначними документам, що складаються на
паперовому носієві.
9.8. Сторони самостійно забезпечують експлуатацію програмного забезпечення, яке
використовується для обміну електронними документами, відкритих ключів електронного цифрового
підпису та електронних документів, розміщених на своїх комп’ютерах.
10. МІЖНАРОДНІ САНКЦІЇ ТА АНТИКОРУПЦІЙНЕ ЗАСТЕРЕЖЕННЯ
10.1. Санкційне застереження.

10.1.1 Постачальник має право на вибір в односторонньому порядку відмовитися від виконання своїх
зобов’язань за Договором, та/або припинити виконання зобов’язань за Договором на період дії
зазначених нижче обмежувальних заходів (санкцій), та/або розірвати Договір без відшкодування
будь-яких збитків Споживачу, завданих такими відмовою, припиненням та/або розірванням, у разі
якщо:
- Споживача, та/або прямого чи опосередкованого учасника Споживача, 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);
- до Споживача, та/або прямого чи опосередкованого учасника Споживача, та/або кінцевого
бенефіціарного власника Споживача, та/або товарів чи послуг Споживача застосовано обмеження
(санкції) інших, ніж OFAC, державних органів США, режим дотримання яких може бути порушено
виконанням Договору;
- Споживача, та/або прямого чи опосередкованого учасника Споживача, та/або кінцевого
бенефіціарного власника Споживача внесено до списку санкцій Європейського Союзу (Consolidated
list of persons, groups and entities subject to EU financial sanctions);
- Споживача, та/або прямого чи опосередкованого учасника Споживача, та/або кінцевого
бенефіціарного власника Споживача 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);
- Споживача, та/або прямого чи опосередкованого учасника Споживача, та/або кінцевого
бенефіціарного власника Споживача 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);
- Споживача, та/або прямого чи опосередкованого учасника Споживача, та/або кінцевого
бенефіціарного власника Споживача внесено до списку санкцій Ради національної безпеки і оборони
України (перелік осіб, до яких рішеннями Ради національної безпеки і оборони України, застосовано
санкції відповідно до Закону України “Про санкції”;
- якщо виконання Договору або окремих його умов суперечитиме дотриманню санкцій Ради
національної безпеки і оборони України, та/або суперечитиме дотриманню санкцій OFAC США,
та/або дотриманню санкцій Європейського Союзу, та/або дотриманню санкцій Her Majesty’s Treasury
Великої Британії, та/або дотриманню санкцій Ради Безпеки ООН;
- щодо товарів та/або послуг за Договором застосовано санкції відповідно до Закону України “Про
санкції”, та/або санкції OFAC США, та/або санкції Європейського Союзу, та/або санкції Her Majesty’s
Treasury Великої Британії, та/або санкції Ради Безпеки ООН;
- Споживач не повідомив Постачальника про зміну керівника Споживача та/або засновника,
кінцевого бенефіціарного власника (контролера), учасника, акціонера, якому належить частка участі
в статутному капіталі Споживача понад 10%, протягом 5 (п’яти) робочих днів від дати таких змін.
10.1.2. Відмова від виконання зобов’язань за Договором, та/або припинення виконання зобов’язань
за Договором, та/або розірвання Договору Постачальником відбувається шляхом надіслання
Споживачу письмового повідомлення. Договір вважається розірваним на п’ятий робочий день з дати
відправлення Покупцю такого повідомлення Постачальником.
10.2. Антикорупційне застереження.
10.2.1. Під час виконання своїх зобов’язань за цим Договором Сторони, їхні афілійовані особи,
працівники або уповноважені представники прямо або опосередковано не виплачують та не надають,
не обіцяють, не пропонують, не погоджують виплату/надання грошових коштів або майна,
нематеріальних активів, переваг, пільг, послуг чи інших вигод матеріального або нематеріального
характеру будь-яким особам з метою впливу на дії чи рішення цих осіб чи отримання будь-яких
неправомірних переваг або досягнення інших неправомірних цілей.
10.2.2. Під час виконання своїх зобов’язань за цим Договором Сторони, їхні афілійовані особи,
працівники або уповноважені представники не вчиняють будь-які дії, які можуть кваліфікуватися як
надання/отримання неправомірної вигоди, корупційне правопорушення, а також дії, що порушують
вимоги чинного законодавства про запобігання корупції та міжнародних актів про протидію
легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом.
10.2.3. 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, надання послуг чи в інший спосіб, що ставить представника в певну залежність і
спрямований на забезпечення виконання цим представником будь-яких дій на користь стимулюючої
його Сторони.
10.2.4. Постачальник має право в односторонньому порядку відмовитися від виконання своїх
зобов’язань за Договором та/або розірвати Договір у разі порушення Споживачем будь-яких
зобов’язань, передбачених у пунктах 10.2.1.- 10.2.3. цього антикорупційного застереження.
11. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ І БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ СТОРІН
ПОСТАЧАЛЬНИК

СПОЖИВАЧ

Товариство з обмеженою відповідальністю
«Газопостачальна компанія
«Нафтогаз Трейдинг»
(код ЕІС - 56X930000010610X)
Адреса: 04116, м. Київ,
вул. Шолуденка, 1
IBAN: UA983004650000000260073002043
в АТ «Ощадбанк» в м. Києві,
Код ЄДРПОУ: 42399676
ІПН: 423996726590
Телефон: (044) 364-76-54
Ел. пошта: ngt@naftogaztrading.com.ua

___________________________________________
___________________________________

___________ /____________________/

_____________________/______________/

м.п.

м.п.

(код ЕІС - __________________)
Адреса:
_______________________________________
IBAN: _________________________________
в _____________________________________
Код ЄДРПОУ: __________________________
ІПН: __________________________________
Телефон: ______________________________
Ел. пошта: ____________________________

Додаток №1 до Рамкового Договору
№____ постачання природного газу
від __.__.20__ р.
початок форми
- -- -- -- -- - -- -- -- -- - -- -- -- -- - -- -- -- -- - -- -- -- -- - -- -- -- -- - -- -- -- -- - -- -- -- -- - Індивідуальний Договір №________
до Рамкового Договору постачання природного газу
№ _________ від «____» ____________ 20___ р.
м. Київ

«__» ________ 20___ року

Товариство з обмеженою відповідальністю «Газопостачальна компанія «Нафтогаз
Трейдинг»,
ЕІС-код
56X930000010610X,
надалі
–
Постачальник,
в
особі
_________________________________ , який / яка діє на підставі __________, з однієї сторони, та
________________________________________________, ЕІС-код ______________, надалі –
Споживач, в особі ___________________, який / яка діє на підставі ___________________, з другої
сторони,
уклали цей Індивідуальний Договір №_________ від «___» __________ 20__р. (надалі –
Індивідуальний Договір) до Рамкового Договору постачання природного газу № _____ від «___»
__________ 20__р. (надалі – Договір) про нижченаведене:
Сторони визначили, що обсяг замовленої потужності та плановий обсяг газу, що постачається
на умовах Договору та цього Індивідуального договору в Період постачання з «___» _________
202__року до «___» ______ 202__ року, складає ___________ (_________________ тисяч кубічних
метрів).
1.1. Плановий щодобовий обсяг визначається на підставі щодобових заявок Споживача наданих
відповідно до умов Договору.
1.2. У разі ненадання заявок відповідно до умов Договору, щодобовий замовлений обсяг
визначається шляхом ділення загального обсягу, визначеного пунктом 1 Індивідуального Договору,
на кількість днів Періоду постачання.
1.3.
У разі нерівномірного споживання природного газу Споживач надає на електронну пошту
визначену в п.2.4.3 Договору подобовий графік із зазначення відповідних обсягів.
1.

Сторони визначили, що Договірна ціна газу, що постачається на умовах Договору в обсязі та
в період, визначені в пункті 1 цього Індивідуального Договору, становить за 1000 куб. м
_______________ грн. (____________________ грн. __ коп.),
крім того податок на додану вартість за ставкою 20%, що складає ______________ грн.,
крім того тариф на послуги транспортування природного газу для внутрішньої точки виходу з
газотранспортної системи – _______ грн. без ПДВ, коефіцієнт, який застосовується при замовленні
потужності на добу наперед у відповідному періоді на рівні 1,10 умовних одиниць, всього з коефіцієнтом
– ___________ грн., крім того ПДВ 20% - ________________ грн., всього з ПДВ – _____________ грн. за
1000 куб. м.
Всього Договірна ціна газу за 1000 куб. м з ПДВ, з урахуванням тарифу на послуги транспортування
та коефіцієнту, який застосовується при замовленні потужності на добу наперед – _______ грн.
(________________ грн ___ коп.).
2.

3. Розрахункова Договірна Вартість природного газу, що постачається за цим Індивідуальним
Договором становить____________ грн. без ПДВ, крім того ПДВ 20%, що складає ____________ грн.,
разом з ПДВ 20% - ______________ грн. (___________________ грн. __ коп.).
4. Оплата за газ проводиться Покупцем на умовах 100% попередньої оплати Розрахункової
Договірної Вартості газу за Період постачання виключно грошовими коштами на банківський
рахунок Постачальника не пізніше, ніж за два банківські дні до початку відповідного Періоду
постачання.
5. Фактичний Договірний Обсяг постачання газу за Період постачання, зазначений у пункті 1
Індивідуального Договору, буде встановлено шляхом складання обсягів споживання за кожну Газову
добу, визначених на підставі показів комерційного вузла/вузлів обліку газу та даних Інформаційної
платформи Оператора ГТС та зафіксовано в Комерційному акті приймання-передачі природного газу
згідно умов Договору.

6. Остаточна Договірна Вартість газу за Індивідуальним Договором за Період постачання,
зазначений у пункті 1 Індивідуального Договору, розраховується наступним чином:
ДВ = (ДО x ДЦ+ВТ+ДН)*1,2, де
ДВ – остаточна Договірна Вартість газу, поставленого протягом Періоду постачання, з ПДВ,
(грн.);
ДО – фактичний Договірний Обсяг природного газу, поставленого протягом Періоду постачання,
(куб. м);
ДЦ – Договірна ціна газу, визначена у пункті 2 цього Індивідуального Договору, без тарифів на
послуги транспортування, без ПДВ, (грн.);
ВТ – вартість плати за послуги транспортування на Період постачання, що є сумою вартостей
плати за послуги транспортування за розподіл потужностей та вартості додаткової плати за послуги
транспортування за перевищення договірних потужностей (в разі наявності) за кожну Газову добу
поточного Періоду постачання, (грн.);
ДН – сума плати за добові небаланси, які нараховані Постачальником протягом Періоду
Постачання та розраховані згідно з пунктом 4.4. Договору, (грн.) у разі здійснення такого
нарахування.
7. Якщо остаточна Договірна Вартість фактично спожитого місячного обсягу газу перевищує
Розрахункову Договірну Вартість природного газу, визначену у пункті 3 цього Індивідуального
Договору, Споживач зобов’язується сплатити різницю Постачальнику до 15-го (п’ятнадцятого) числа
місяця, наступного за Періодом постачання.
8. Цей Індивідуальний Договір складений у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу,
набирає чинності з дати його укладання і є невід’ємною частиною Договору.
9. Інші умови Договору залишаються незмінними.
ПОСТАЧАЛЬНИК
Товариство з обмеженою відповідальністю
«Газопостачальна компанія
«Нафтогаз Трейдинг»
(код ЕІС - __________________________)
Адреса: ____________________________
___________________________________
IBAN
в __________________________________
Код ЄДРПОУ: ______________________
ІПН: _______________________________
Телефон: ___________________________
Ел. пошта:_____________________________

СПОЖИВАЧ
___________________________________
«__________________________________»
(код ЕІС - __________________________ )
Адреса: ____________________________
___________________________________
IBAN
в __________________________________
Код ЄДРПОУ: ______________________
ІПН: _______________________________
Телефон: ___________________________
Ел. пошта:__________________________

__________________/_________________/

__________________/_________________/

- -- -- -- -- - -- -- -- -- - -- -- -- -- - -- -- -- -- - -- -- -- -- - -- -- -- -- - -- -- -- -- - -- -- -- -- - кінец ь ф орми
ПОСТАЧАЛЬНИК
Товариство з обмеженою відповідальністю
«Газопостачальна компанія
«Нафтогаз Трейдинг»

СПОЖИВАЧ
___________________________________
___________________________________

_______________________________

________________________________

_____________________/__________/
м.п.

_____________________/__________/
м.п.

Додаток №2 до Рамкового Договору
№____ постачання природного газу
від __.__.20__ р.
початок форми
- -- -- -- -- - -- -- -- -- - -- -- -- -- - -- -- -- -- - -- -- -- -- - -- -- -- -- - -- -- -- -- - -- -Індивідуальний Договір №________
до Рамкового Договору постачання природного газу
№ _________ від «____» ____________ 20___ р.
м. Київ

«__» ________ 20___ року

Товариство з обмеженою відповідальністю «Газопостачальна компанія «Нафтогаз
Трейдинг»,
ЕІС-код
56X930000010610X,
надалі
–
Постачальник,
в
особі
_________________________________ , який / яка діє на підставі __________, з однієї сторони, та
________________________________________________, ЕІС-код ______________, надалі –
Споживач, в особі ___________________, який / яка діє на підставі ___________________, з другої
сторони,
уклали цей Індивідуальний Договір №_________ від «___» __________ 20__р. (надалі –
Індивідуальний Договір) до Рамкового Договору постачання природного газу № _____ від «___»
__________ 20__р. (надалі – Договір) про нижченаведене:
Сторони визначили, що обсяг замовленої потужності та плановий обсяг газу, що постачається
на умовах Договору та цього Індивідуального договору в Період постачання з «___» _________
202__року до «___» ______ 202__ року, складає _________________(_________________ тисяч
кубічних метрів).
1.1.Плановий щодобовий обсяг визначається на підставі щодобових заявок Споживача наданих
відповідно до умов Договору.
1.2. У разі ненадання заявок відповідно до умов Договору, щодобовий замовлений обсяг визначається
шляхом ділення загального обсягу, визначеного пунктом 1 Індивідуального Договору, на кількість
днів Періоду постачання.
1.3. У разі нерівномірного споживання природного газу Споживач надає на електронну пошту
визначену в п.2.4.3 Договору подобовий графік із зазначення відповідних обсягів.
2.
Сторони визначили, що Договірна ціна газу, що постачається на умовах Договору в обсязі та
в період, визначені в пункті 1 цього Індивідуального Договору, становить за 1000 куб. м.
_______________ грн. (____________________ грн. __ коп.),
крім того податок на додану вартість за ставкою 20%, що складає ______________ грн.,
крім того тариф на послуги транспортування природного газу для внутрішньої точки виходу з
газотранспортної системи – _______ грн. без ПДВ, коефіцієнт, який застосовується при замовленні
потужності на добу наперед у відповідному періоді на рівні 1,10 умовних одиниць, всього з коефіцієнтом
– ___________ грн., крім того ПДВ 20% - ________________ грн., всього з ПДВ – _____________ грн. за
1000 куб. м.
Всього Договірна ціна газу за 1000 куб. м з ПДВ, з урахуванням тарифу на послуги транспортування
та коефіцієнту, який застосовується при замовленні потужності на добу наперед – _______ грн.
(________________ грн ___ коп.).
1.

Розрахункова Договірна Вартість природного газу, що постачається за цим Індивідуальним
Договором становить____________ грн. без ПДВ, крім того ПДВ 20%, що складає ____________ грн.,
разом з ПДВ 20% - ______________ грн. (___________________ грн. __ коп.).
3.

Оплата за газ проводиться Споживачем виключно грошовими коштами на банківський рахунок
Постачальника шляхом 100% оплати Договірної вартості газу за Період постачання наступним
чином:
33% від Розрахункової Договірної Вартості оплачується Покупцем до дд.мм.рр. числа Періоду
постачання включно;
4.

33% від Розрахункової Договірної Вартості оплачується Покупцем до дд.мм.рр. числа Періоду
постачання включно;
34% від Розрахункової Договірної Вартості оплачується Покупцем до дд.мм.рр. числа Періоду
постачання включно.

Фактичний Договірний Обсяг постачання газу за Період постачання, зазначений у пункті 1
Індивідуального Договору, буде встановлено шляхом складання обсягів споживання за кожну Газову
добу, визначених на підставі показів комерційного вузла/вузлів обліку газу та даних Інформаційної
платформи Оператора ГТС та зафіксовано в Комерційному акті приймання-передачі природного газу
згідно умов Договору.
6.
Остаточна Договірна Вартість газу за Індивідуальним Договором за Період постачання,
зазначений у пункті 1 Індивідуального Договору, розраховується наступним чином:
ДВ = (ДО x ДЦ+ВТ+ДН)*1,2, де
ДВ – остаточна Договірна Вартість газу, поставленого протягом Періоду постачання, з ПДВ,
(грн.);
ДО – фактичний Договірний Обсяг природного газу, поставленого протягом Періоду постачання,
(куб. м.);
ДЦ – Договірна ціна газу, визначена у пункті 2 цього Індивідуального Договору, без тарифів на
послуги транспортування, без ПДВ, (грн.);
ВТ – вартість плати за послуги транспортування на Період постачання, що є сумою вартостей
плати за послуги транспортування за розподіл потужностей та вартості додаткової плати за послуги
транспортування за перевищення договірних потужностей (в разі наявності) за кожну Газову добу
поточного Періоду постачання, (грн.);
ДН – сума плати за добові небаланси, які нараховані Постачальником протягом Періоду
Постачання та розраховані згідно з пунктом 4.4. Договору, (грн.) у разі здійснення такого
нарахування.
7.
Якщо остаточна Договірна Вартість фактично спожитого місячного обсягу газу перевищує
Розрахункову Договірну Вартість природного газу, визначену у пункті 3 цього Індивідуального
Договору, Споживач зобов’язується сплатити різницю Постачальнику до 15-го (п’ятнадцятого) числа
місяця, наступного за Періодом постачання.
8.
Цей Індивідуальний Договір складений у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу,
набирає чинності з дати його укладання і є невід’ємною частиною Договору.
9. Інші умови Договору залишаються незмінними.
5.

ПОСТАЧАЛЬНИК
Товариство з обмеженою відповідальністю
«Газопостачальна компанія
«Нафтогаз Трейдинг»
(код ЕІС - __________________________)
Адреса: ____________________________
___________________________________
IBAN
в __________________________________
Код ЄДРПОУ: ______________________
ІПН: _______________________________
Телефон: ___________________________
Ел. пошта:_____________________________

СПОЖИВАЧ
___________________________________
«__________________________________»
(код ЕІС - __________________________ )
Адреса: ____________________________
___________________________________
IBAN
в __________________________________
Код ЄДРПОУ: ______________________
ІПН: _______________________________
Телефон: ___________________________
Ел. пошта:__________________________

__________________/_________________/
__________________/_________________/
- -- -- -- -- - -- -- -- -- - -- -- -- -- - -- -- -- -- - -- -- -- -- - -- -- -- -- - -- -- -- -- - -- -кінец ь ф орми
ПОСТАЧАЛЬНИК
Товариство з обмеженою відповідальністю
«Газопостачальна компанія
«Нафтогаз Трейдинг»

СПОЖИВАЧ
___________________________________
___________________________________

_______________________________

________________________________

_____________________/__________/
м.п.

_____________________/__________/
м.п.

Додаток №3 до Рамкового Договору
№____ постачання природного газу
від __.__.20__ р.
початок форми
- -- -- -- -- - -- -- -- -- - -- -- -- -- - -- -- -- -- - -- -- -- -- - -- -- -- -- - -- -- -- -- - -- -- -- -- - Індивідуальний Договір №________
до Рамкового Договору постачання природного газу
№ _________ від «____» ____________ 20___ р.
м. Київ

«__» ________ 20___ року

Товариство з обмеженою відповідальністю «Газопостачальна компанія «Нафтогаз
Трейдинг»,
ЕІС-код
56X930000010610X,
надалі
–
Постачальник,
в
особі
_________________________________ , який / яка діє на підставі __________, з однієї сторони, та
________________________________________________, ЕІС-код ______________, надалі –
Споживач, в особі ___________________, який / яка діє на підставі ___________________, з другої
сторони,
уклали цей Індивідуальний Договір №_________ від «___» __________ 20__р. (надалі –
Індивідуальний Договір) до Рамкового Договору постачання природного газу № _____ від «___»
__________ 20__р. (надалі – Договір) про нижченаведене:
Сторони визначили, що обсяг замовленої потужності та плановий обсяг газу, що постачається
на умовах Договору та цього Індивідуального договору в Період постачання з «___» _________
202__року до «___» ______ 202__ року, складає (_________________ тисяч кубічних метрів).
1.1.Плановий щодобовий обсяг визначається на підставі щодобових заявок Споживача, наданих
відповідно до умов Договору.
1.2. У разі ненадання заявок відповідно до умов Договору, щодобовий замовлений обсяг визначається
шляхом ділення загального обсягу, визначеного пунктом 1 Індивідуального Договору, на кількість
днів періоду постачання.
1.3. У разі нерівномірного споживання природного газу Споживач надає на електронну пошту
визначену в п.2.4.3 Договору подобовий графік із зазначення відповідних обсягів.
2.
Сторони визначили, що Договірна ціна газу, що постачається на умовах Договору в обсязі та
в період, визначені в пункті 1 цього Індивідуального Договору, становить за 1000 куб. м
_______________ грн. (____________________ грн. __ коп.),
крім того податок на додану вартість за ставкою 20%, що складає ______________ грн.,
крім того тариф на послуги транспортування природного газу для внутрішньої точки виходу з
газотранспортної системи – _______ грн. без ПДВ, коефіцієнт, який застосовується при замовленні
потужності на добу наперед у відповідному періоді на рівні 1,10 умовних одиниць, всього з коефіцієнтом
– ___________ грн., крім того ПДВ 20% - ________________ грн., всього з ПДВ – _____________ грн. за
1000 куб. м.
Всього Договірна ціна газу за 1000 куб. м з ПДВ, з урахуванням тарифу на послуги
транспортування та коефіцієнту, який застосовується при замовленні потужності на добу наперед –
_______ грн. (________________ грн ___ коп.).
1.

Розрахункова Договірна Вартість природного газу, що постачається за цим Індивідуальним
Договором становить____________ грн. без ПДВ, крім того ПДВ 20%, що складає ____________ грн.,
разом з ПДВ 20% - ______________ грн. (___________________ грн. __ коп.).
3.

Оплата за газ проводиться Покупцем виключно грошовими коштами на банківський рахунок
Продавця шляхом оплати Договірної вартості газу за Період поставки до 10-го числа (включно)
місяця, що настає за таким Періодом поставки.
5.
Фактичний Договірний Обсяг постачання газу за Період постачання, зазначений у пункті 1
Індивідуального Договору, буде встановлено шляхом складання обсягів споживання за кожну Газову
добу, визначених на підставі показів комерційного вузла/вузлів обліку газу та даних Інформаційної
платформи Оператора ГТС та зафіксовано в Комерційному акті приймання-передачі природного газу
згідно умов Договору.
4.

Остаточна Договірна Вартість газу за Індивідуальним Договором за Період постачання,
зазначений у пункті 1 Індивідуального Договору, розраховується наступним чином:
ДВ = (ДО x ДЦ+ВТ+ДН)*1,2, де
ДВ – остаточна Договірна Вартість газу, поставленого протягом Періоду постачання, з ПДВ,
(грн.);
ДО – фактичний Договірний Обсяг природного газу, поставленого протягом Періоду постачання,
(куб. м.);
ДЦ – Договірна ціна газу, визначена у пункті 2 цього Індивідуального Договору, без тарифів на
послуги транспортування, без ПДВ, (грн.);
ВТ – вартість плати за послуги транспортування на Період постачання, що є сумою вартостей
плати за послуги транспортування за розподіл потужностей та вартості додаткової плати за послуги
транспортування за перевищення договірних потужностей (в разі наявності) за кожну Газову добу
поточного Періоду постачання, (грн.);
ДН – сума плати за добові небаланси, які нараховані Постачальником протягом Періоду
Постачання та розраховані згідно з пунктом 4.4. Договору, (грн.) у разі здійснення такого
нарахування.
7.
Якщо остаточна Договірна Вартість фактично спожитого місячного обсягу газу перевищує
Розрахункову Договірну Вартість природного газу, визначену у пункті 3 цього Індивідуального
Договору, Споживач зобов’язується сплатити різницю Постачальнику до 15-го (п’ятнадцятого) числа
місяця, наступного за Періодом постачання.
8.
Цей Індивідуальний Договір складений у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу,
набирає чинності з дати його укладання і є невід’ємною частиною Договору.
9. Інші умови Договору залишаються незмінними.
6.

ПОСТАЧАЛЬНИК
Товариство з обмеженою відповідальністю
«Газопостачальна компанія
«Нафтогаз Трейдинг»
(код ЕІС - __________________________)
Адреса: ____________________________
___________________________________
IBAN
в __________________________________
Код ЄДРПОУ: ______________________
ІПН: _______________________________
Телефон: ___________________________
Ел. пошта:_____________________________

СПОЖИВАЧ
___________________________________
«__________________________________»
(код ЕІС - __________________________ )
Адреса: ____________________________
___________________________________
IBAN
в __________________________________
Код ЄДРПОУ: ______________________
ІПН: _______________________________
Телефон: ___________________________
Ел. пошта:__________________________

__________________/_________________/
__________________/_________________/
- -- -- -- -- - -- -- -- -- - -- -- -- -- - -- -- -- -- - -- -- -- -- - -- -- -- -- - -- -- -- -- - -- -кінец ь ф орми
ПОСТАЧАЛЬНИК
Товариство з обмеженою відповідальністю
«Газопостачальна компанія
«Нафтогаз Трейдинг»

СПОЖИВАЧ
___________________________________
___________________________________

_______________________________

________________________________

_____________________/__________/
м.п.

_____________________/__________/
м.п.

Додаток №4 до Рамкового Договору №____
постачання природного газу
від __.__.20__ р.
по ча то к ф ор ми
---- ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ---Щодобова заявка на замовлення потужності та постачання природного газу
EIC-код споживача

Період постачання
природного газу

Газова доба (D)

Час оформлення
заявки

EIC

___________ 20_р.

«___» ______ 20__р.

___:___

EIC-код споживача

обсяг замовленої
(договірної)
потужності/ обсяг
споживання газу на
Газову добу, м. куб

№ телефону

Ел. пошта

Договірний Обсяг природного газу на Газову добу
(дорівнює обсягу замовленої (договірної)
потужності), м. куб
в т.ч.:

№ з/п

ЕІС-код
(віртуальної)
точки виходу

Власна назва
споживача

1
…
n
П.І.Б. особи, що сформувала заявку

Інші умови

місцезнаходження та реквізити сторін
відповідають таким, що зазначені у Розділі 9
Договору

---- ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ -кі нець ф ор ми
ПОСТАЧАЛЬНИК
Товариство з обмеженою відповідальністю
«Газопостачальна компанія
«Нафтогаз Трейдинг»
_______________________________

СПОЖИВАЧ
______________________
______________________
_______________________________

_____________________/__________/
м.п.

_____________________/_________/
м.п.

Додаток №5 до Рамкового Договору №______
постачання природного газу
від __.__.20__ р.
по ча то к ф ор ми
---- ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ---(на бланку Споживача)
ДОВІРЕНІСТЬ
_______(найменування Споживача)_______, в особі _____(посада, ПІБ)____, _____який(яка)___ діє на
підставі ____________________________, керуючись нормами чинного законодавства України,
уповноважує ______(посада)________.
ПІБ
паспорт серії _______(номер і серія)________, виданий ________(ким виданий)________, ____(коли
виданий)_______, представляти інтереси _____(найменування Споживача)______ перед Товариством з
обмеженою відповідальністю «Газопостачальна компанія «Нафтогаз Трейдинг» (код ЄДРПОУ 42399676)
(далі - Постачальник), для чого __йому(їй)__ від імені _____(найменування Споживача)__ надається право
оформлювати та підписувати щодобові заявки на замовлення потужності та постачання газу за формою,
встановленою Додатком №4 до Рамкового Договору постачання природного газу № __(номер)__ від
__.__.20__ р. (далі – Договір постачання газу), повідомлення про зменшення / збільшення обсягу
споживання природного газу, а також будь-яку іншу інформацію та кореспонденцію з урахуванням умов
Договору постачання газу та вимог Кодексу газотранспортної системи.
Підпис ___(П.І.Б.)___ засвідчую: _______________________
(За наявності: серійний номер електронного цифрового підпису ___ПІБ___ уповноваженої цією
довіреністю:
__________________________________________________)
Ця довіреність видана без права передоручення ______________ 20__ року та є чинною до __(число,
місяць, рік)___.
___.___.20__ р.

____(підпис уповноваженої особи)__ ___(посада)_____ ___(П.І.Б.)__

---- ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ---кінець фо рм и
ПОСТАЧАЛЬНИК:
Товариство з обмеженою відповідальністю
«Газопостачальна компанія
«Нафтогаз Трейдинг»

СПОЖИВАЧ:
___________________________________
___________________________________

_____________________________________

___________________________________

_____________________/_______________/
м.п.

_____________________/_____________/
м.п.

Додаток №6 до Рамкового Договору №______
постачання природного газу
від __.__.20__ р.
по ча то к ф ор ми
---- ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ---Комерційний акт
приймання-передачі природного газу
м. Київ

__ _______________ 20__ року

Товариство з обмеженою відповідальністю "Газопостачальна компанія "НАФТОГАЗ ТРЕЙДИНГ", в
__________________________________________, який/яка діє на підставі ________________________________, та
____________________________________,
в
особі ________________________________.,
_______________________________________, підписали цей Комерційний акт про наступне:

який/яка

діє

на

особі

підставі

відповідно до умов Рамкового договору постачання природного газу №______________ від _______________,
Товариство з обмеженою відповідальністю "Газопостачальна компанія "НАФТОГАЗ ТРЕЙДИНГ" передає, а
_________________________________ приймає в період __________ 20__ року __________________________ природний
газ_______________________________________________________________________________________________________
________________.

Фактичний
Договірний Обсяг
за Період
постачання,
тис.куб.м

Найменування

Договірна ціна за
Період постачання
без ПДВ, за 1000
куб.м, грн

ПДВ %

Газ природний

Договірна
Вартість за
Період
постачання без
ПДВ, грн

ПДВ, грн

Всього з ПДВ на
суму, грн

Вартість без
ПДВ, грн

ПДВ, грн

Всього з ПДВ на
суму, грн

Вартість без
ПДВ, грн

ПДВ, грн

Всього з ПДВ на
суму, грн

20

Разом:

Вартість послуг транспортування:
Договірний Обсяг
за Період
постачання,
тис.куб.м

Найменування

тариф на послуги
транспортування
для точок виходу з
газотранспортної
системи без ПДВ, за
1000 куб м/на добу,
грн

*коефіцієнт, який
застосовується при
замовленні
потужності на добу
наперед в період
_________ 20__ р.

замовлені послуги
транспортування
замовлені послуги
транспортування
(перевищення)

ПДВ %

20

20

Разом вартість послуг транспортування
Найменування

Обсяг небалансу,
тис.куб.м

ПДВ %

Сума плати за добовий небаланс

20

РАЗОМ Остаточна Договірна Вартість, грн.
Сума прописом: _____________________________________________________________ гривень __ коп.

Від ТОВ "Газопостачальна компанія
"НАФТОГАЗ ТРЕЙДИНГ"

Від
__________________________________

ІПН: 423996726590

ІПН: ____________________

__________________________________________

__________________________________________

------- ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ----кінець фо рм и
ПОСТАЧАЛЬНИК:
Товариство з обмеженою відповідальністю
«Газопостачальна компанія
«Нафтогаз Трейдинг»

СПОЖИВАЧ:
_____________________________________________
_____________________________________________

________________________________________

_____________________________________________

_____________________/___________________/
м.п.

_____________________/_______________________/
м.п.

ПОГОДЖЕНО:

В.о. начальника Департаменту продажів
на ринку України

___________________

О.С. Цимбаліста

Начальник Юридичного відділу

___________________

Т.С. Верхоглядова

В.о. начальника
Департаменту диспетчеризації

___________________

О.М. Тітаренко

Головний фахівець
Групи з безпеки

___________________

О.О. Довгопол

