РАМКОВИЙ ДОГОВІР №___________
постачання природного газу
м. Київ

«____» ___________ 202__ 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), далі – Постачальник, в особі
______________________________________________________________________________,
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, далі – Споживач, в особі
______________________________________________________________________________,
який діє на підставі _______________________________________________, з іншої сторони,
в подальшому разом іменовані «Сторони», а кожен окремо – «Сторона», керуючись
Законом України «Про ринок природного газу», Постановою Національної комісії, що
здійснює державне регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг (далі - НКРЕКП)
№2496 від 30.09.2015 «Про затвердження Правил постачання природного газу» (далі –
Правила постачання природного газу), Постановою НКРЕКП №2493 від 30.09.2015 «Про
затвердження Кодексу газотранспортної системи» (далі – Кодекс ГТС), Постановою
НКРЕКП №2494 від 30.09.2015 «Про затвердження Кодексу газорозподільних систем» (далі
– Кодекс ГРМ), Постановою НКРЕКП №3013 від 24.12.2019 «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 нормативноправовими актами України, що регулюють відносини у сфері постачання природного газу,
уклали цей Рамковий договір постачання природного газу (далі – 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;
Газова Доба (D-1) - газова доба, що передує Газовій добі (D).
Договірна ціна - ціна природного газу у грн/тис.куб.м, визначена умовами
Індивідуального Договору.
Договірна Вартість (Розрахункова Договірна Вартість), Фактична Договірна
Вартість – визначається в Індивідуальному Договорі.
Договірний Обсяг - обсяг газу, який передається Постачальником Споживачу протягом
Періоду Постачання відповідно до Індивідуального Договору.
Добовий Обсяг - обсяг замовленої потужності та обсяг (об’єм) постачання газу на
Газову добу (D), визначений в Індивідуальному Договорі та/або скоригований відповідними
Заявками згідно з п. 2.2 та п.п. 2.4.3.
Індивідуальний Договір – договір, що укладається Сторонами у порядку, визначеному
цим Договором, та в якому, у тому числі, визначаються Період Постачання, Договірний
Обсяг, Добовий Обсяг газу на кожну Газову Добу (D) Періоду Постачання, Договірна ціна,
Договірна Вартість, порядок та строки розрахунків. Індивідуальний Договір укладається
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Сторонами за формою згідно Додатку №2-а або Додатку№2-б до цього Договору, що є
невід’ємною частиною Договору. Якщо умови Індивідуального Договору відрізняються від
умов Рамкового Договору, перевагу мають умови Індивідуального Договору.
Комерційний акт приймання-передачі природного газу (Комерційний акт) документ, що підтверджує виконання Сторонами своїх зобов’язань у частині прийманняпередачі природного газу протягом Періоду Постачання, в якому зазначається фактичний
обсяг поставленого природного газу протягом Періоду Постачання, Договірна ціна та
Фактична Договірна Вартість природного газу протягом Періоду Постачання. Сторони
будуть використовувати зразок Комерційного акту у формі, згідно з Додатком №5 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
1.1. За цим Договором Постачальник зобов’язується поставити природний газ (далі також
– газ) Споживачу, а Споживач зобов'язується прийняти та оплатити газ на умовах Договору
та Індивідуального Договору.
1.2. Фізико-хімічні показники повинні відповідати вимогам, визначеним Кодексом ГТС та
Кодексом ГРМ. Одиниця виміру газу за Договором: 1000 кубічних метрів (одна тисяча
кубічних метрів).
1.3. Газ, що постачається за Договором, використовується Споживачем для власних
потреб і не може використовуватись ним для інших цілей.
1.4. У разі, якщо об’єкти Споживача підключені до газорозподільних мереж, розподіл
природного газу, який постачається за цим Договором, здійснює оператор(и)
газорозподільних мереж, а саме:__________________________________________________, з
яким Споживач уклав відповідний договір.
1.5. У разі якщо об’єкти Споживача безпосередньо підключені до газотранспортної
системи України (далі ГТС), постачання природного газу здійснюється на точку виходу з
ГТС код ЕІС _____________________________________.
1.6. Споживач після отримання від Постачальника інформації стосовно ціни природного
газу на наступний місяць (або ознайомлення з цією інформацією на офіційному сайті
Постачальника) і прийняття ним рішення про укладання Індивідуального Договору на
відповідний Період Постачання, надсилає на електронну пошту Постачальника, зазначену в
п. 9.5 Договору, скан-копію підписаного зі свого боку проекту Індивідуального Договору та
в той же день направляє оригінал Індивідуального Договору (у двох примірниках) на
поштову адресу Постачальника. Постачальник, за відсутності зауважень, підписує
отриманий оригінал Індивідуального Договору та направляє його скан-копію на електронну
адресу Споживача, визначену в розділі 10 Договору, а оригінальний примірник
Індивідуального Договору Споживача – на його поштову адресу.
Індивідуальний Договір має бути підписаний Сторонами не пізніше ніж за 5 (п’ять) робочих
днів до початку Періоду постачання.

2.1.

2. ПОРЯДОК ОБЛІКУ ТА УМОВИ ПЕРЕДАЧІ ГАЗУ
Постачальник передає Споживачу природний газ у загальному потоці газу. Передача
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природного газу від Постачальника до Споживача оформлюється Комерційним актом
приймання-передачі природного газу відповідно до вимог цього Договору.
Перехід права власності на газ від Постачальника до Споживача здійснюється у точках
виходу з газотранспортної системи (ГТС) до газорозподільної системи (ГРМ)/Споживача.
Після переходу права власності на газ, Споживач несе всі ризики і приймає на себе всю
відповідальність, пов’язану з правом власності на газ.
2.2. Добовий Обсяг визначається в Індивідуальному Договорі і може бути скоригований
на підставі Заявок/скоригованих Заявок Споживача в межах Договірного Обсягу на
відповідний Період Постачання, визначеного у відповідному Індивідуальному Договорі.
Заявки/скориговані Заявки на відповідну Газову Добу (D) в розрізі кожної точки виходу
подаються Споживачем відповідно до п.п.2.4.3 цього Договору на електронну пошту
Постачальника, визначену у п. 9.5 Договору. Форма такої Заявки на замовлення Добового
Обсягу встановлена Додатком №1 до Договору (далі – Заявка, скоригована Заявка).
2.3. У день укладення цього Договору Споживач надає Постачальнику довіреність за
формою, визначеною у Додатку №4 до Договору, та повідомлення (форма визначена у
Додатку №3 до Договору) про особу, уповноважену Споживачем на подання Заявки на
замовлення Договірного Обсягу природного газу та іншої кореспонденції.
Повідомлення, складене за формою, визначеною Додатком №3 до Договору, має бути
підписане КЕП/ЕЦП повноваженого представника Споживача.
2.4. Згідно з кожним укладеним Індивідуальним Договором на відповідний Період
Постачання:
2.4.1. Постачальник, за умови належного виконання 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, з урахуванням п.2.2. Договору, визначає Добові Обсяги
постачання на Газову добу (D) і несе відповідальність за правильність їх визначення.
Актуальність Добових Обсягів 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 Газову Добу (D) на електронну пошту, визначену в п. 9.5 цього
Договору.
У разі необхідності коригування Добового Обсягу протягом Газової Доби на Газову Добу (D)
Споживач має право надсилати скориговані Заявки про зміну Добового Обсягу на Газову
Добу (D) не пізніше ніж до 1:00 Газової Доби (D). При отриманні у одному годинному
інтервалі декількох скоригованих Заявок Постачальник розглядає і приймає до виконання
Заявку, останню за часом її отримання.
При цьому Добовий Обсяг у скоригованій Заявці не може бути меншим, ніж обсяг газу, що
вже був/буде поставлений Споживачу, починаючи з 7:00 Газової доби (D) до моменту подачі
Споживачем скоригованої Заявки плюс 2 години з розрахунку постачання газу рівним
погодинним графіком.
У разі отримання Заявки/скоригованої Заявки, Постачальник протягом 15 хвилин надсилає
Споживачу на електронну адресу, зазначену у повідомленні Споживача, складеного
відповідно до Додатку 3 цього Договору, підтвердження про отримання та прийняття в
роботу або про відхилення такої Заявки/скоригованої Заявки, в разі перевищення
Договірного Обсягу.
У разі відсутності Заявки від Споживача на відповідну Газову Добу (D) Добовий Обсяг
відповідатиме Добовому Обсягу на таку Газову Добу (D), який встановлений відповідним
Індивідуальним Договором.
Усі Заявки та/або скориговані Заявки мають бути складені у відповідності до вимог цього
Договору та підписані шляхом накладання КЕП/ЕЦП уповноваженої Споживачем особи на
подані Заявки, в іншому випадку такі Заявки до розгляду і виконання не приймаються.
2.4.4. Споживач несе всі ризики, пов’язані з ненаданням Заявки на відповідну Газову Добу
(D).
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2.4.5. Сумарний обсяг відібраного Споживачем природного газу за Період Постачання,
повинен дорівнювати Договірному Обсягу, визначеному в Індивідуальному Договорі на
відповідний Період Постачання.
Постачальник із застосуванням ресурсів Інформаційної платформи Оператора ГТС та
Споживач здійснюють щоденний моніторинг фактично відібраного Споживачем обсягу
природного газу. Споживач не повинен допускати перевищення Договірного Обсягу
природного газу. Корегування Договірного Обсягу здійснюється шляхом укладання
Сторонами відповідної додаткової угоди до Індивідуального Договору.
2.4.6. У разі перевищення Споживачем фактичних обсягів споживання за даними
Інформаційної платформи над Договірним Обсягом Постачальник не пізніше наступного
робочого дня ініціює заходи з припинення (обмеження) розподілу (транспортування)
природного газу Споживачу шляхом звернення до Оператора ГРМ (Оператора ГТС - по
прямих споживачах) з одночасним направленням Оператору ГТС через Інформаційну
платформу повідомлення про таке припинення (обмеження) відповідно до вимог Глави Х
Постанови НКРЕКП №2493 від 30.09.2015 «Про затвердження Кодексу газотранспортної
системи» та надсилає повідомлення про припинення (обмеження) газопостачання в порядку,
встановленому Порядком пооб`єктового припинення (обмеження) газопостачання
споживачам, крім населення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
08.12.2006 № 1687.
2.4.7. За відсутності корегування Договірного Обсягу на підставі укладеної додаткової угоди
до Індивідуального Договору, зобов’язання Постачальника в частині постачання природного
газу відповідають Договірному Обсягу, передбаченому Індивідуальним Договором.
2.4.8. Споживач до 5-го (п’ятого) числа місяця, наступного за Періодом Постачання,
зобов’язаний надати Постачальнику завірену належним чином копію відповідного акту про
фактичний об'єм (обсяг) розподіленого (протранспортованого) природного газу Споживачу
за Період Постачання, складений між Оператором ГРМ/ГТС та Споживачем, відповідно до
вимог Кодексу ГТС/Кодексу ГРМ.
2.4.9. На підставі отриманих від Споживача даних, відповідно до п.п. 2.4.8. цього Договору,
та/або даних Інформаційної платформи Оператора ГТС Постачальник протягом 5-ох
(п’ятьох) робочих днів готує та надсилає на поштову адресу Споживача два примірники
Комерційного акту за відповідний Період Постачання, підписані уповноваженим
представником Постачальника (копія направляється на електронну пошту Споживача). У
разі, якщо дані Споживача та Інформаційної платформи відрізняються, Постачальник
використовує дані Інформаційної платформи.
Комерційний акт складається за формою, наведеною в Додатку №5 до Договору.
2.4.10. 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.
2.4.11. У випадку неповернення Споживачем підписаного оригіналу Комерційного акту до
15-го (п’ятнадцятого) числа місяця, наступного за Періодом Постачання, Комерційний акт
вважається узгодженим Споживачем. При цьому обсяг (об’єм) спожитого газу вважається
встановленим/узгодженим відповідно до даних Інформаційної платформи Оператора ГТС та
переданим у власність Споживачу, а Договірна Вартість поставленого протягом відповідного
Періоду Постачання газу розраховується відповідно до умов Індивідуального Договору.
2.4.12. Звірка фактичного об’єму спожитого газу за Індивідуальним Договором на певну дату
чи протягом відповідного Періоду Постачання здійснюється Сторонами на підставі даних
комерційних вузлів обліку газу та інформації про фактично поставлений Споживачу об’єм
газу згідно з даними Інформаційної платформи Оператора ГТС.

3.1.

3. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН
Постачальник має право:
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3.1.1. Отримувати від Споживача своєчасну оплату за газ та всі інші платежі 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 України, зокрема, але не
виключно, у разі:
- проведення Споживачем неповних або несвоєчасних розрахунків за Індивідуальним
Договором, ненадання банківської гарантії;
- розірвання або припинення Договору/Індивідуального Договору;
- відмови Споживача від підписання Комерційного акту;
- настання обставин, 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 обставин, передбачених Національним планом дій, що розроблений на
виконання статті 6 Закону України «Про ринок природного газу»;
- у випадку перевищення Договірних Обсягів, передбачених Індивідуальним Договором.
3.1.3. 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.
3.2. Постачальник зобов’язується:
3.2.1. Передати Споживачу газ в обсягах і у порядку, передбаченими
Договором/Індивідуальним Договором.
3.2.2. Забезпечити виконання всіх передбачених Кодексом ГТС дій для здійснення
постачання газу Споживачу за цим Договором за умови, що Споживач виконав власні
обов'язки перед Постачальником за цим Договором.
3.2.3. 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».
3.2.4. 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 Договором та
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 Індивідуального Договору та чинного законодавства
України.
3.4. Споживач зобов’язується:
3.4.1. Своєчасно оплачувати за газ, витрати Постачальника, штрафи, пеню та інші платежі
відповідно до умов Договору/Індивідуального Договору.
3.4.2. 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 №618 від 27 грудня 2005 року,
державним стандартам, експлуатаційній документації на засоби вимірювальної техніки
(ЗВТ), що входять до складу цього вузла.
3.4.3. Дотримуватися обсягу споживання газу в межах Добового Обсягу на кожну Газову
Добу та Договірного Обсягу відповідно до умов цього Договору та Індивідуального
Договору.
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3.4.4. Звернутись завчасно до настання перевищення фактичних обсягів споживання газу над
Договірним Обсягом до Постачальника з проектом додаткової угоди до Індивідуального
договору щодо збільшення Договірного Обсягу в порядку, передбаченому п. 1.6 цього
Договору.
3.4.5. Щомісячно в порядку, передбаченому цим Договором, підписувати отримані від
Постачальника Комерційні акти з обов’язковим поверненням підписаних примірників
Постачальнику в строки та на умовах цього Договору.
3.4.6. Змінювати Постачальника газу у випадках та у порядку, передбаченому умовами
даного Договору та/або чинного законодавства України.
3.4.7. Письмово повідомити Постачальника про намір змінити постачальника відповідно до
законодавства України.
3.4.8. Самостійно припиняти (обмежувати) відбір газу для власних потреб з дотриманням
вимог чинного законодавства України та негайно повідомляти всіх суб'єктів ринку
природного газу, з якими Споживачем укладено відповідні договори, виконання яких
залежить від отримання Споживачем природного газу, про такі обставини.
3.4.9. Виконувати інші обов’язки, які покладені на Споживача чинним законодавством
України та цим Договором.
4. ЦІНА ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ
4.1. 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 Договірних Вартостей за
кожним Індивідуальним Договором та інших витрат Сторін, які виникають при виконанні
цього Договору протягом строку його дії.
4.3. У разі відмови Споживача від запропонованої Постачальником ціни за газ на
наступний Період Постачання, Індивідуальний Договір на цей період не укладається.
4.4. Споживач має право здійснити оплату Розрахункової Договірної Вартості, зазначеної
в Індивідуальному Договорі, за одним із варіантів:
4.4.1. Споживач здійснює оплату 100% Розрахункової Договірної Вартості, зазначеної в
Індивідуальному Договорі, не пізніше ніж за 5 календарних днів до початку Періоду
Постачання (Варіант 1).
4.4.2. Споживач здійснює оплату (від 30 до 100) % Розрахункової Договірної Вартості,
зазначеної в Індивідуальному Договорі, не пізніше ніж за 5 календарних днів до початку
Періоду Постачання. Споживач до початку Періоду Постачання надає Постачальнику
Гарантію (Варіант 2).
Оплату Фактичної Договірної Вартості у випадках, передбачених п.п.4.4.1 та 4.4.2, Споживач
здійснює до 25-го числа місяця, наступного за Періодом Постачання.
4.5. Варіант оплати Розрахункової Договірної Вартості Сторони визначають в
Індивідуальному Договорі.
4.6. В платіжних дорученнях для сплати грошових зобов’язань, передбачених Договором
та Індивідуальним договором, Споживач має обов’язково вказувати призначення платежу,
номер та дату Договору та відповідного Індивідуального Договору.
4.7. У випадку переплати Споживачем за отриманий протягом відповідного Періоду
Постачання газ, на письмову вимогу Споживача сума переплати зараховується
Постачальником в рахунок оплати майбутніх грошових зобов’язань Споживача в
наступному Періоді Постачання або повертається Споживачу, за умови відсутності
заборгованості Споживача перед Постачальником, протягом 5-ти (п’яти) робочих днів після
підписання Сторонами акту звіряння взаєморозрахунків.
4.8. За наявності заборгованості за Індивідуальним Договором та/або заборгованості із
сплати пені, штрафів, інфляційних нарахувань, відсотків річних та судового збору Сторони
погоджуються, що грошові кошти, сплачені Споживачем, зараховуються Постачальником в
рахунок задоволення його вимог у такій черговості:
- у першу чергу відшкодовуються витрати Постачальника, пов'язані з таким порушенням;
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- у другу чергу сплачуються інфляційні нарахування, відсотки річних, пені, штрафи;
- у третю чергу погашається основна сума заборгованості за Індивідуальним Договором.
4.9. У порядку, передбаченому Податковим Кодексом України, Постачальник зобов'язаний
складати податкові накладні та розрахунки коригування до податкових накладних (далі –
податкові документи) у електронній формі, а також реєструвати їх в Єдиному реєстрі
податкових накладних (далі – ЄРПН) у порядку і в строки, встановлені Податковим
Кодексом України.
4.10. 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.
4.11. Усі господарські операції, які здійснюються на виконання цього Договору,
Постачальник зобов'язується достовірно та відповідно до вимог чинного законодавства
відображати в податковій звітності, а також формувати, реєструвати податкові накладні з
ПДВ, здійснювати відповідні коригування, а також мати чинний електронний ключ, технічні
засоби, необхідні для виконання вимог щодо складання, реєстрації податкових накладних у
ЄРПН.
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 оформлюється
актом звірки, який підписується Сторонами.
4.13. Якщо Постачальник внаслідок невиконання Споживачем умов цього Договору або
інших подій, визначених у п.п. 3.1.2 Договору, здійснив припинення (обмеження)
газопостачання Споживачу і при цьому поніс певні витрати, Споживач має компенсувати їх
Постачальнику в такому порядку:
- Споживач компенсує Постачальнику вартість наданих Оператором ГРМ/ГТС послуг з
припинення (обмеження) газопостачання на об’єкти Споживача на підставі отриманого від
Постачальника рахунка-фактури;
- компенсація вартості послуг з припинення (обмеження) газопостачання здійснюється
Споживачем до 25-го числа місяця, наступного за місяцем, в якому Постачальником було
надано доручення на припинення (обмеження) газопостачання, на розрахунковий рахунок
Постачальника, який зазначається в надісланому Споживачеві рахунку-фактурі із
призначенням платежу;
- у разі, якщо протягом зазначеного періоду Споживач не компенсував (не повністю
компенсував) Постачальнику вартість послуг з припинення (обмеження) газопостачання,
Споживач несе відповідальність на умовах п. 5.2. цього Договору та чинним законодавством
України.
4.14. Споживач надає Постачальнику безвідкличну безумовну банківську гарантію
(Гарантія) для забезпечення виконання Споживачем грошових зобов’язань за цим Договором
та відповідним Індивідуальним Договором по оплаті Постачальнику за природний газ, вимог
Постачальника по сплаті штрафів, пені, відсотків річних, втрат від інфляції, збитків,
спричинених Споживачем внаслідок порушення ним умов Договору та/або Індивідуального
договору.
Сума Гарантії має бути не менше різниці між Розрахунковою Договірною Вартістю газу за
Індивідуальним договором та сумою коштів, які Споживач фактично сплатив Постачальнику
до початку Періоду Постачання.
Строк дії Гарантії – протягом всього Періоду Постачання відповідно до умов
Індивідуального Договору та додатково протягом 50 календарних днів після його закінчення.
Гарантія має бути видана банківською установою за формою та відповідати вимогам, що
наведені у Додатку №6 до цього Договору.
Усі витрати, пов'язані з Гарантією, здійснюються за рахунок Споживача.
Споживач зобов’язаний направити Гарантію на електронну адресу Постачальника, зазначену
в п. 9.5. Договору, не пізніше ніж через 2 (два) робочі дні з дати підписання Сторонами
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Індивідуального Договору, якщо інше не зазначено в Індивідуальному Договорі.
У разі здійснення Споживачем попередньої оплати у розмірі 100% Розрахункової Договірної
Вартості газу, зазначеної в Індивідуальному Договорі, не пізніше ніж за 5 (п’ять)
календарних днів до Періоду Постачання, Гарантія Постачальником не вимагається.
У разі корегування (збільшення) Розрахункової Договірної Вартості, зазначеної в
Індивідуальному Договорі, Споживач протягом одного робочого дня з дати направлення
Постачальнику проекту додаткової угоди до Індивідуального Договору про збільшення
Договірного Обсягу надає Постачальнику зміни до Гарантії на суму, що становить різницю
між відкоригованою (збільшеною) Розрахунковою Договірною Вартістю, зазначеною в
додатковій угоді до Індивідуального Договору, та сумою попередньої оплати, сплаченої
Споживачем відповідно до умов Індивідуального Договору або в цей же строк здійснює
попередню оплату у розмірі 100% від суми, що становить вартість обсягів додатково
замовленого газу.
5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
5.1. 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 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 більше ніж на 10 (десять) робочих днів, Споживач зобов’язаний сплатити на користь
Постачальника додатково штраф у розмірі 20% (двадцять відсотків) від суми простроченого
платежу.
5.3. У випадку, якщо обсяг фактично відібраного газу Споживачем за відповідну Газову Добу
(D) згідно з даними Інформаційної платформи відрізняється від Добового обсягу газу,
вказаного на Газову Добу (D) у відповідному Індивідуальному Договорі з урахуванням
коригування згідно з Заявками, поданими Споживачем відповідно до умов пп. 2.4.3.
Договору, виникає добовий небаланс Споживача за відповідну Газову Добу. Споживач у разі
виникнення добового небалансу Споживача сплачує Постачальнику штраф за добовий
небаланс Споживача, який розраховується наступним чином:
5.3.1. Якщо добовий небаланс Споживача за Газову Добу (D) є позитивним (обсяг
відібраного газу менше ніж Добовий обсяг на Газову Добу (D)), то штраф за добовий
небаланс Споживача розраховується за формулою:
ДПН = (Vп/н-ПОГ*3%) * (ДЦ – ЦПбал)*1,15, де
ДПН – сума штрафу за добовий небаланс Споживача, грн. без ПДВ;
Vп/н – обсяг позитивного небалансу Споживача за Газову Добу (D), тис.куб.м.;
ПОГ – Добовий Обсяг газу на Газову добу (D) у відповідному Індивідуальному Договорі з
урахуванням змін згідно з Заявками, тис.куб.м;
ДЦ – Договірна ціна (без урахування тарифу на транспортування), визначена умовами
Індивідуального Договору, грн. за 1000 куб.м, з ПДВ;
ЦПбал – ціна придбання природного газу Оператором ГТС, яка визначена відповідно до
умов Договору про надання послуги балансування для цієї Газової Доби (D) та оприлюднена
на офіційному сайті Оператора ГТС , грн. за 1000 тис.куб.м., з ПДВ
Якщо Vп/н/ ПОГ*100% ≤ 3% та/або (ДЦ – ЦПбал) ≤ 0 - штраф за добовий небаланс
Споживача не застосовується.
5.3.2. Якщо добовий небаланс Споживача за Газову добу (D) є негативним (обсяг відібраного
газу більше ніж Добовий обсяг на Газову Добу (D)), то штраф за добовий небаланс
Споживача розраховується за формулою:
ДНН = (Vн/н-ПОГ*3%) * (ЦПбал– ДЦ)*1,15, де
ДНН – сума штрафу за добовий небаланс, грн. без ПДВ;
Vн/н – обсяг негативного небалансу за Газову Добу (D), тис.куб.м.;
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ПОГ - Добовий Обсяг газу на Газову добу (D) у відповідному Індивідуальному Договорі з
урахуванням змін згідно з Заявками, тис.куб.м;
ДЦ – Договірна ціна (без урахування тарифу на транспортування), визначена умовами
Індивідуального Договору, грн. за 1000 куб.м, з ПДВ;
ЦПбал – ціна продажу природного газу Оператором ГТС, яка визначена відповідно до умов
Договору про надання послуги балансування для цієї Газової Доби (D) та оприлюднена на
офіційному сайті Оператора ГТС , грн. за 1000 тис.куб.м, з ПДВ.
Якщо Vн/н/ ПОГ*100% ≤ 3% та/або (ЦПбал – ДЦ) ≤ 0 - штраф за добовий небаланс
Споживача не застосовується.
5.4.
Якщо за підсумками Періоду Постачання фактичний обсяг використаного
Споживачем за Індивідуальним Договором природного газу більше ніж на ±10%
відрізняється від Договірного обсягу, визначеного в Індивідуальному Договорі, Споживач
зобов’язаний сплатити Постачальнику штраф за місячний небаланс Споживача у розмірі
20% (двадцяти відсотків) від Договірної Вартості обсягу газу, який Споживач не відібрав або
перевищив відбір обсягу газу за Період Постачання. Розмір штрафу за місячний небаланс
Споживача (В) розраховується за формулою:
В = (Vф - Vд) * ДЦ * K, якщо Vф > Vд *1,1 або
В = (Vд - Vф) * ДЦ * K, якщо Vф < Vд *0,9
де: Vф - об'єм (обсяг) природного газу, який фактично відібраний Споживачем протягом
Періоду Постачання за Індивідуальним Договором відповідно до даних Інформаційної
платформи та Комерційного акту (Фактичний Договірний Обсяг), тис. куб. м ;
Vд - Договірний Обсяг природного газу на Період Постачання, зазначений в
Індивідуальному Договорі, тис. куб. м;
ДЦ – Договірна ціна природного газу відповідно до Індивідуального Договору (без
урахуванням тарифів на послуги транспортування) грн. за 1000 куб.м, з ПДВ;
K - коефіцієнт, який дорівнює 0,2.
5.5. У випадку ухилення Споживача від підписання Комерційного акту, Споживач
зобов’язаний сплатити на користь Постачальника штраф у розмірі 5% (п’яти відсотків) від
Фактичної Договірної Вартості відповідного обсягу (об’єму) газу, переданого Споживачу
протягом Періоду Постачання, зазначеному в Комерційному акті.
5.6. Постачальник не відповідає за будь-які перебої у транспортуванні або розподілі газу,
які стосуються функціонування, обслуговування та/або розвитку газотранспортної та/або
газорозподільної системи, а також за будь-яке погіршення якості газу, що сталося з вини
Оператора ГТС/Оператора ГРМ.
5.7.
У випадку невиконання або неналежного виконання Споживачем його фінансових
зобов’язань, передбачених у Договорі/Індивідуальному Договорі, в тому числі щодо надання
Гарантії, передбаченої п.4.14. цього Договору, Постачальник має право припинити
(обмежити) передачу газу Споживачу до моменту виконання ним всіх фінансових
зобов’язань, при цьому Постачальник не несе відповідальність за будь-які збитки, витрати
або втрати Споживача, які були понесені останнім у зв'язку з таким припиненням.
5.8.
Сплата штрафних санкцій не звільняє Сторони від виконання взятих на себе
зобов’язань, відповідно до умов Договору та Індивідуального Договору.
5.9.
Стягнення штрафних санкцій є правом, а не обов’язком Сторін.
5.10. Постачальник не несе будь-якої відповідальності перед Споживачем за непостачання
газу, якщо таке непостачання є наслідком невключення/виключення Споживача до Реєстру/з
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.
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5.12. Постачальник направляє Споживачу рахунок на сплату штрафу, передбаченого цим
Договором, не пізніше 20 числа місяця, що настає за Періодом Постачання. До рахунку
Постачальника додається розрахунок штрафу. Споживач сплачує рахунок Постачальника до
25-го числа місяця, що настає за Періодом Постачання.
5.13. Керуючись ст. 259 Цивільного кодексу України, Сторони дійшли згоди встановити
позовну давність до вимог про стягнення основної заборгованості, неустойки (штрафу, пені),
інфляційних втрат, відсотків річних та збитків тривалістю у п’ять років.
6. ФОРС–МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ
6.1. Сторони звільняються від відповідальності за неналежне виконання чи невиконання
своїх зобов'язань за даним Договором та/або Індивідуальним Договором, якщо таке
невиконання або неналежне виконання є наслідком обставин непереборної сили (форсмажорних обставин), що виникли після укладення даного Договору, і які Сторони не могли
передбачити в момент його укладення. Форс-мажорними обставинами є події, які об'єктивно
не залежать від волі і дій Сторін і роблять неможливим для будь-якої із Сторін виконання
зобов'язань за даним Договором, а саме, в тому числі, але не виключно: стихійні лиха, вибухи
та аварії в тому числі на газопроводах, аварії в Об’єднаній енергетичній системі України,
пожежі, землетруси, повені, оповзні, інші стихійні лиха, війна або військові дії, блокада, а
також суспільні безлади, страйки, інші обставини, що виникли не з вини Сторін та
перешкоджають належному виконанню зобов'язань за даним Договором.
6.2. Строк виконання Сторонами зобов'язань за даним Договором відкладається на час дії
Форс-мажорних обставин, але не більше 90 днів з моменту їх настання.
6.3. Сторона, яка опинилася під дією форс-мажорних обставин зобов'язана негайно
повідомити другу Сторону про їх виникнення та протягом 14-ти днів з дати їх виникнення
надати другій Стороні документ, виданий Торгово-промисловою палатою України або
іншим органом, що уповноважений відповідно до чинного законодавства України
засвідчувати форс-мажорні обставини.
7. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ
7.1. 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.
8. САНКЦІЙНЕ ТА АНТИКОРУПЦІЙНЕ ЗАСТЕРЕЖЕННЯ
8.1. Постачальник має право в односторонньому порядку відмовитися від виконання своїх
зобов’язань за Договором та/або розірвати Договір у разі, якщо:
8.1.1. Споживача, та/або учасника Споживача, та/або кінцевого бенефіціарного власника
Споживача 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);
8.1.2. до Споживача, та/або 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;
8.1.3. Споживача, та/або 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);
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8.1.4. Споживача, та/або 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);
8.1.5. Споживача, та/або 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).
8.2. Постачальник має право в односторонньому порядку відмовитися від виконання своїх
зобов’язань за Договором та/або розірвати Договір у разі, якщо:
8.2.1. Споживача, та/або 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, 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;
8.2.2.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.
8.3. 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,
будь-яким особам для впливу на дії чи рішення цих осіб з метою отримання яких-небудь
неправомірних переваг чи досягнення інших неправомірних цілей.
8.4. 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.
8.5.
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.
9. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ ТА ІНШІ УМОВИ
9.1. Даний Договір набирає чинності з дати його укладання і діє до «31» травня 2022 р.
включно, а в частині розрахунків – до повного їх виконання. Продовження або припинення
Договору можливе за взаємною згодою Сторін шляхом підписання додаткової угоди до
Договору.
9.2. 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 цінним листом з одночасним
відправленням такого повідомлення на електронну пошту, зазначену в розділі 10 цього
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Договору. У такому випадку Договір буде вважатися розірваним на 5-ий календарний день з
дня направлення Постачальником цінного листа (з описом вкладення) на адресу Споживачу.
9.3. 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 п. 9.4. 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).
9.4. Усі повідомлення, зміни і доповнення до Договору/Індивідуальних Договорів повинні
бути викладені в письмовій формі, підписані повноважними представниками Сторін,
скріплені печатками Сторін (за їх наявності) та оформлені додатковими угодами (крім
визначених п. 9.3. Договору), які є невід’ємною частиною цього Договору.
9.5. Споживач надає інформацію або скан-копії документів за цим Договором та/або
Індивідуальним договором на електрону пошту уповноважених осіб Постачальника:
Уповноважені особи Постачальника
З питань умов Договору та оформлення
тел.:
Індивідуальних договорів, оформлення актів
e-mail:
приймання-передачі, розрахунків за газ
teplo_vte@naftogaztrading.com.ua
Подача Заявок на коригування Добових Обсягів
газу

тел.:
e-mail: disp@naftogaztrading.com.ua

9.6. 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.
9.7. 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.
9.8. 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.
9.9. Жодна із Сторін не має права передавати будь-які права та обов’язки за даним
Договором третім особам без письмового погодження іншої Сторони.
9.10. З усіх питань, які неврегульовані цим Договором, Сторони керуються положеннями
чинного законодавства України.
9.11. 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.
9.12. Даний Договір укладено у двох примірниках, які мають однакову юридичну силу, по
одному для кожної із Сторін.
9.13. 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.
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9.14. Сторони є платниками податку на прибуток на загальних підставах.
9.15. Невід’ємними частинами цього Договору є наступні додатки:
Додаток №1 - Форма Заявки на замовлення Добового Обсягу.
Додатки №2 - а та №2-б - Форми Індивідуального Договору до Договору.
Додаток №3 - Форма Повідомлення про особу, уповноважену Споживачем на подання Заявки
на замовлення Добового Обсягу природного газу та іншої кореспонденції.
Додаток №4 – Форма Довіреності.
Додаток №5 – Форма Комерційного акту.
Додаток №6 – Вимоги до банківської гарантії та зразок банківської гарантії.

10. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ І БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ СТОРІН
ПОСТАЧАЛЬНИК

СПОЖИВАЧ

Товариство з обмеженою відповідальністю
«Газопостачальна компанія
«Нафтогаз Трейдинг»
(код ЕІС - 56X930000010610X)

_______________________________________
_______________________________________

Поштова адреса:
04116, м. Київ, вул. Шолуденка, 1
Рахунок №:
UA793204780000026002924444775
в АБ «Укргазбанк»
UA983004650000000260073002043
в АТ «Ощадбанк»
Код ЄДРПОУ: 42399676
ІПН: 423996726590
Телефон: (044) 364-76-54
E-mail: ngt@naftogaztrading.com.ua

Поштова адреса:
_______________________________________
Рахунок №:
IBAN: _________________________________
в _____________________________________
Код ЄДРПОУ: __________________________
ІПН: __________________________________
Телефон: ______________________________
Ел. пошта: ____________________________

________________ /_________________/

__________________/________________/

м.п.

м.п.
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Додаток №1
до Рамкового Договору №____
постачання природного газу
від __.__.2021 р.
початок форми

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - --

Заявка
на замовлення Добового Обсягу природного газу
Назва Споживача
EIC-код Споживача
Рамковий Договір
Індивідуальний Договір

____________________
____________________
____________________
____________________

Період постачання

Газова доба (D)

___________ 20_р.

_____ / _____/ 20__

дата та час оформлення заявки

№_________

Заявка
__/__/20___--:--

Добовий Обсяг,
м.куб

скоригована Заявка скоригована Заявка
__/__/20___--:-__/__/20___--:--

Добовий Обсяг,
м.куб

Добовий Обсяг,
м.куб

усього:
у тому числі по точках виходу з ГТС:
ЕІС-код віртуальної точки виходу
…
…
ЕІС-код віртуальної точки виходу

П.І.Б. особи, що сформувала Заявку
№ телефону
Ел. пошта
Інші умови

місцезнаходження та реквізити Сторін відповідають таким,
що зазначені у Розділі 10 Рамкового Договору

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

Заявка надається в форматі ______.xlsx
Назва файлу: ЕІСкод Споживача_газова доба (D)_порядковий номер Заявки
ПОСТАЧАЛЬНИК:
Товариство з обмеженою відповідальністю
«Газопостачальна компанія
«Нафтогаз Трейдинг»
_______________________________

СПОЖИВАЧ:
______________________
______________________

_____________________/__________/
м.п.

_____________________/_________/
м.п.

_______________________________
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Додаток №2-а
до Рамкового Договору №____
постачання природного газу
від __.__.2021 р.
початок форми
-------------------------------------------------------------------Індивідуальний Договір №________
до Рамкового Договору постачання природного газу
№ _________ від «____» ____________ 202_ р.
м. Київ

«__» ________ 2021 року

Товариство з обмеженою відповідальністю «Газопостачальна компанія «Нафтогаз
Трейдинг» (кодЕІС - 56X930000010610X), далі – Постачальник, в особі
_________________________________ , який діє на підставі __________, з однієї сторони, та
________________________________________________, ЕІС-код ______________,
далі – Споживач, в особі ___________________, який діє на підставі ___________________, з
другої сторони, уклали цей Індивідуальний Договір №_________ від «___» __________ 202_
р. (далі – Індивідуальний Договір) до Рамкового Договору № _____ постачання природного
газу від «___» __________ 20__р. (далі – Договір) про нижченаведене:
1.
Сторони визначили, що замовлений обсяг газу, що постачається на умовах Договору в
Період Постачання з «___» _________ 202_ року до
«___» ______ 202_ року (включно),
складає _________ тис.куб.м (_____________________________________________________
тисяч метрів кубічних) (далі – Договірний Обсяг) , в тому числі за кожною Газовою Добою:
Газова доба
(D) Періоду
Постачання
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16

Добовий
Обсяг,
тис.м.куб.

Газова доба
(D) Періоду
Постачання
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
ВСЬОГО

Добовий
Обсяг,
тис.м.куб.
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2.
Сторони визначили, що Договірна ціна газу, що постачається на умовах Договору в
обсязі та в період, визначені в п.1. цього Індивідуального Договору, становить за 1000 куб.м.
_______________ грн. (____________________ грн. __ коп.) без ПДВ,
- 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 __ умовних одиниць, всього з коефіцієнтом – ___________ грн. без ПДВ, крім того ПДВ
20% - ________________ грн., всього з ПДВ – _____________ грн.
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.).
3.
Розрахункова Договірна Вартість природного газу, що постачається за цим
Індивідуальним Договором на ______ 202_ року становить:

Договірн
ий Обсяг,
тис.м.куб.

Договірна ціна
газу/тариф на
послуги
транспортування
за 1000 куб. м, без
ПДВ, грн.

Коефіцієнт,
який
застосовується
при замовленні
потужності на
добу наперед в
період ____ 202_
року

Вартість
без ПДВ,
грн.

ПДВ
20%,
грн.

Разом
з ПДВ,
грн.

Природний газ
Послуги
транспортуван
ня
ВСЬОГО

____________ грн. без ПДВ, крім того податок на додану вартість за ставкою 20%, що складає
____________ грн., разом з ПДВ 20% - ___________ грн. (___________________ грн. __ коп.).
4. Оплата за цим Індивідуальним Договором здійснюється Споживачем виключно
грошовими коштами на банківський рахунок Постачальника наступним чином:
4.1. Споживач здійснює оплату 100% Розрахункової Договірної Вартості, зазначеної в
Індивідуальному Договорі, не пізніше ніж за 5 календарних днів до початку Періоду
Постачання.
4.2. Споживач здійснює оплату Фактичної Договірної Вартості до 25 числа місяця, що настає
за місяцем Періоду Постачання, з урахуванням оплати, здійсненої Споживачем до початку
та протягом Періоду Постачання.
5. Фактичний Договірний Обсяг постачання газу в _________ 202__ року встановлюється
шляхом складання обсягів споживання за кожну Газову добу протягом Періоду Постачання,
визначених на підставі показів комерційного вузла/вузлів обліку газу, а також на підставі даних
щодо обсягів споживання газу, зазначених на Інформаційній платформі та в Комерційному акті
приймання-передачі природного газу згідно умов Договору.
6. Фактична Договірна Вартість за фактично отриманий Споживачем за цим
Індивідуальним Договором природний газ розраховується наступним чином:
ДВф = ДО x ДЦ*1,2 + ДО х Ттр *1,2, де
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ДВф – Фактична Договірна Вартість газу, поставленого протягом Періоду Постачання, з
ПДВ, (грн.);
ДО – Фактичний Договірний Обсяг природного газу, поставленого протягом Періоду
Постачання, тис.куб.м.;
ДЦ – Договірна ціна газу згідно з п.2. цього Індивідуального Договору, без тарифів на
послуги транспортування без ПДВ, грн. за 1000 куб.м;
Ттр – тариф на послуги транспортування із застосуванням коефіцієнту ___, згідно з п.2.
цього Індивідуального Договору без ПДВ, грн. за 1000 куб.м;
1,2 – ПДВ (20%).
7. Зобов’язання Постачальника за цим Індивідуальним Договором виникають після
виконання Споживачем умов, передбачених п.п.4.1. цього Індивідуального Договору.
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.

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

СПОЖИВАЧ

__________________/_________________/

__________________/_________________/

___________________________________
(__________________________________)
Адреса: ____________________________
___________________________________
IBAN
в __________________________________
Код ЄДРПОУ: ______________________
ІПН: _______________________________
Телефон: ___________________________
Ел. пошта:__________________________

--------------------------------------------------------------------
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Додаток №2-б
до Рамкового Договору №____
постачання природного газу
від __.__.202_ р.
початок форми
-------------------------------------------------------------------Індивідуальний Договір №________
до Рамкового Договору постачання природного газу
№ _________ від «____» ____________ 202_ р.
м. Київ

«__» ________ 202_ року

Товариство з обмеженою відповідальністю «Газопостачальна компанія «Нафтогаз
Трейдинг» (кодЕІС - 56X930000010610X), далі – Постачальник, в особі
_________________________________ , який діє на підставі __________, з однієї сторони, та
________________________________________________, ЕІС-код ______________,
далі – Споживач, в особі ___________________, який діє на підставі ___________________, з
другої сторони,
уклали цей Індивідуальний Договір №_________ від «___» __________ 202_ р. (далі –
Індивідуальний Договір) до Рамкового Договору № _____ постачання природного газу від
«___» __________ 20__р. (далі – Договір) про нижченаведене:
1. Сторони визначили, що замовлений обсяг газу, що постачається на умовах Договору в
Період постачання з «___» _________ 202_ року до
«___» ______ 202_ року (включно),
складає _________ тис.куб.м (_____________________________________________________
тисяч метрів кубічних) (далі – Договірний Обсяг), в тому числі за кожною Газовою добою:
Газова Доба
(D) Періоду
постачання
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16

Добовий
Обсяг,
тис.м.куб.

Газова Доба
(D) Періоду
постачання
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
ВСЬОГО

Добовий
Обсяг,
тис.м.куб.
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2. Сторони визначили, що Договірна ціна газу, що постачається на умовах Договору в обсязі
та в період, визначені в п.1. цього Індивідуального Договору, становить за 1000 куб.м.
_______________ грн. (____________________ грн. __ коп.) без ПДВ,
- 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 __ умовних одиниць, всього з коефіцієнтом – ___________ грн. без ПДВ, крім того ПДВ
20% - ________________ грн., всього з ПДВ – _____________ грн.
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.).
3. Розрахункова Договірна Вартість природного газу, що постачається за цим
Індивідуальним Договором на ______ 202_ року становить:

Договірн
ий Обсяг,
тис.м.куб.

Договірна ціна
газу/тариф на
послуги
транспортування
за 1000 куб. м, без
ПДВ, грн.

Коефіцієнт,
який
застосовується
при замовленні
потужності на
добу наперед в
період ____ 202_
року

Вартість
без ПДВ,
грн.

ПДВ
20%,
грн.

Разом
з ПДВ,
грн.

Природний газ
Послуги
транспортуван
ня
ВСЬОГО

____________ грн. без ПДВ, крім того податок на додану вартість за ставкою 20%, що складає
____________ грн., разом з ПДВ 20% - ___________ грн. (___________________ грн. __ коп.).
4. Оплата за цим Індивідуальним Договором здійснюється Споживачем виключно
грошовими коштами на банківський рахунок Постачальника наступним чином:
4.1. Споживач здійснює оплату (від 30 до 100) % Розрахункової Договірної Вартості,
зазначеної в п.3 Індивідуального Договору, не пізніше ніж за 5 календарних днів до початку
Періоду Постачання. Споживач не пізніше ніж за 5 календарних днів до початку Періоду
Постачання надає Постачальнику Гарантію. Порядок видачі та вимоги до Гарантії
визначаються Рамковим Договором.
4.2. Споживач здійснює оплату Фактичної Договірної Вартості до 25-го числа місяця,
наступного за Періодом Постачання.
5. Фактичний Договірний Обсяг постачання газу в _________ 202__ року встановлюється
шляхом складання обсягів споживання за кожну Газову добу протягом Періоду Постачання,
визначених на підставі показів комерційного вузла/вузлів обліку газу, а також на підставі даних
щодо обсягів споживання газу, зазначених на Інформаційній платформі та в Комерційному акті
приймання-передачі природного газу згідно умов Договору.
6. Фактична Договірна Вартість за фактично використаний за цим Індивідуальним
Договором природний газ розраховується наступним чином:
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ДВф = ДО x ДЦ*1,2 + ДО х Ттр *1,2, де
ДВф – Фактична Договірна Вартість газу, поставленого протягом Періоду Постачання, з ПДВ,
грн.;
ДО – Фактичний Договірний Обсяг природного газу, поставленого протягом Періоду
Постачання, тис. куб.м.;
ДЦ – Договірна ціна газу згідно з п.2. цього Індивідуального Договору, без тарифів на послуги
транспортування без ПДВ, грн. за 1000 куб.м.;
Ттр –тариф на послуги транспортування із застосуванням коефіцієнту __ згідно з п.2. цього
Індивідуального Договору без ПДВ, грн. за 1000 куб.м;
1,2 – ПДВ (20%).
7. Зобов’язання Постачальника за цим Індивідуальним Договором виникають після
виконання Споживачем умов, передбачених п.п. 4.1. цього Індивідуального Договору.
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.

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

СПОЖИВАЧ

__________________/_________________/

__________________/_________________/

___________________________________
(__________________________________)
Адреса: ____________________________
___________________________________
IBAN
в __________________________________
Код ЄДРПОУ: ______________________
ІПН: _______________________________
Телефон: ___________________________
Ел. пошта:__________________________

--------------------------------------------------------------------

20

Додаток №3
до Рамкового Договору №______
постачання природного газу
від __.__.202_ р.

початок форми
-------------------------------------------------------------------ПОВІДОМЛЕННЯ
про особу, уповноважену Споживачем на подання Заявки на замовлення
Добового Обсягу природного газу та іншої кореспонденції
1. Споживач за Рамковим Договором постачання природного газу № _____ від
__.__.20__ (далі – Рамковий Договір)
Повне найменування
Споживача згідно з
установчими документами
Місцезнаходження,
тел./ел.пошта
EIC-код
Керівник
2. Уповноважені особи Споживача:
Прізвище, ім'я, по батькові
Посада
Телефон (служб./моб.)
Ел. пошта
Серійний номер
електронного цифрового
підпису уповноваженої
особи

(за наявності)

3. Цим повідомленням Споживач підтверджує, що визначені в ньому уповноважені особи,
мають право направляти Постачальнику Заявки на замовлення Добового Обсягу, та будьякі інші заявки та інформацію відповідно до умов Рамкового Договору та Індивідуальних
Договорів до нього, несуть повну відповідальність за достовірність інформації,
зазначеної у відповідних заявках (повідомленнях, кореспонденції), направлених
Постачальнику, та ознайомлені з вимогами Кодексу газотранспортної системи та
умовами Рамкового Договору та/або Індивідуального Договору і зобов’язуються їх
дотримуватися.
4. Споживач безумовно визнає всі та будь-які заявки, повідомлення, листи та іншу
інформацію, оформлені та підписані уповноваженою особою(-ами), визначеною(-ими) у
п. 2 цього Повідомлення та направлені з електронної пошти, визначеної у п. 2 цього
Повідомлення, такими, що були оформлені, підписані та направлені Постачальнику
безпосередньо Споживачем.
5. Споживач зобов’язується терміново повідомити Постачальника про зміну уповноваженої
особи (її контактних даних), шляхом направлення відповідного повідомлення,
підписаного керівником Споживача (або іншою уповноваженою особою) та скріпленого
печаткою, на електронну адресу Постачальника, визначену в пункті 9.5 Рамкового
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Договору. Таке повідомлення вважаться належним чином отриманим Постачальником з
моменту направлення Постачальником відповідного підтвердження про отримання
повідомлення на електронну адресу Споживача, визначену у п. 1 цього Повідомлення.
6. Разом із цим Повідомленням Споживач направляє Постачальнику довіреність
уповноваженого представника Споживача за формою, визначеною у Додатку №4 до
Рамкового Договору.
7. Це Повідомлення є невід’ємною частиною Рамкового Договору.

____________
(дата)

________________/_______________________/_________________/
(підпис, печатка)
(посада)
(П.І.Б.)
М.П.

-------------------------------------------------------------------кінець форми
ПОСТАЧАЛЬНИК:
Товариство з обмеженою відповідальністю
«Газопостачальна компанія
«Нафтогаз Трейдинг»

СПОЖИВАЧ:
____________________________________
____________________________________

______________________________________

____________________________________

_____________________/________________/
м.п.

_____________________/______________/
м.п.
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Додаток №4
до Рамкового Договору №______
постачання природного газу
від __.__.202_ р.
початок форми
-------------------------------------------------------------------(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 Заявки на замовлення Добового Обсягу за формою, встановленою Додатком №1
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___ особи,
уповноваженої цією довіреністю:
__________________________________________________)
Ця довіреність видана без права передоручення ______________ 20__ року та є чинною до
__(число, місяць, рік)___.
___.___.20__ р.
____(підпис керівника Споживача, що видав довіреність)__
___(посада)_____ ___(П.І.Б.)__
-------------------------------------------------------------------кінець форми
ПОСТАЧАЛЬНИК:
Товариство з обмеженою відповідальністю
«Газопостачальна компанія
«Нафтогаз Трейдинг»

СПОЖИВАЧ:
___________________________________
___________________________________

_____________________________________

___________________________________

_____________________/_______________/
м.п.

_____________________/_____________/
м.п.
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Додаток №5
до Рамкового Договору №______
постачання природного газу
від __.__.202_ р.
початок форми
Комерційний акт
приймання-передачі природного газу
м. Київ

__________________ року

Товариство з обмеженою відповідальністю "Газопостачальна компанія "НАФТОГАЗ ТРЕЙДИНГ" в
особі _____________________________, який діє на підставі _____________., та
_________________________
в
особі
_________________,
який
діє
на
підставі
__________________________, підписали цей Комерційний акт про наступне:
відповідно до умов Індивідуального договору № __ від _______до Рамкового Договору постачання
природного газу №______ від _____________, Товариство з обмеженою відповідальністю "Газопостачальна
компанія "НАФТОГАЗ ТРЕЙДИНГ" передало, а __________________ прийняло в період ____ 20___ року
природний газ (походження)

Найменування

Фактичний
Договірний
Обсяг за
Період
Постачання
тис.куб.м

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

Фактичний
Договірний
Обсяг за
Період
Постачання
тис.куб.м

*коефіцієнт,
тариф на
який
послуги
застосовуєт
транспортуван
ься при
ня для точок
замовленні
виходу з
потужності
газотранспортн
на добу
ої системи без
наперед в
ПДВ,
період
за 1000 куб м/на
______
добу, грн
20____ року

ПДВ %

Газ природний

Найменування

Вартість
газу за
ПДВ,
Період
грн
Постачання
без ПДВ, грн

Всього з
ПДВ на
суму, грн
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ПДВ %

Вартість без
ПДВ, грн

ПДВ,
грн

Всього з
ПДВ на
суму, грн

Послуги
20
транспортування
РАЗОМ Фактична
Договірна
Вартість, грн.
Сума прописом: _________________________________ гривень ___ коп.
Від ТОВ "Газопостачальна компанія
"НАФТОГАЗ ТРЕЙДИНГ"
______________________________
__________________________ /________________/

Від __________________________________
______________________
______________________ /______________/

----------------------------------------------------------------кінець форми
ПОСТАЧАЛЬНИК:
Товариство з обмеженою відповідальністю
«Газопостачальна компанія
«Нафтогаз Трейдинг»

СПОЖИВАЧ:
_____________________________________________
_____________________________________________

_____________________/___________________/ _____________________/_______________________/
м.п.
м.п.
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Додаток №6 до
Рамкового Договору №______
постачання природного газу
від __.__.202_ р.
Вимоги до банківських гарантій
як забезпечення виконання грошових зобов'язань за Договором та Проект
банківської гарантії виконання платіжних зобов'язань за Договором
1.
Банківська гарантія має бути надана:
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 “uaAA” (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
забезпечення 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 має бути оформлена:
у вигляді електронного документа з накладенням електронного підпису та
електронної печатки банка-гаранта (за наявності). 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.
3.
Банківська гарантія оформляється 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.
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Проект банківської гарантії виконання грошових зобов'язань за Договором
початок форми
----------------------------------------------------------------БАНКІВСЬКА ГАРАНТІЯ №
Місце складання _______

Дата складання _____

Ми, __повна назва банку-гаранта___, код ЄДРПОУ_________, офіційне
місцезнаходження за адресою: ______, банківська ліцензія № ____ від ________, SWIFTкод_____ (далі – Банк-гарант), в особі ___________________ яка/який діє на підставі
___________________ були повідомлені про те, що між ___повна назва контрагента__, код
ЄДРПОУ ______, офіційне місцезнаходження за адресою: ________ (далі - Принципал) та
___найменування бенефіціара___, код ЄДРПОУ _____ офіційне місцезнаходження за
адресою: ____________(далі – Бенефіціар), укладається/укладено Рамковий договір
постачання природного газу від ______ № _____ (далі – Договір) та Індивідуальний договір
від ______ № _____ (далі - Індивідуальний договір), відповідно до умов яких Принципал
зобов’язаний надати банківську гарантію у розмірі (зазначається сума платіжних 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 ____(цифрами та прописом)___ гривень (далі - Сума гарантії) протягом п’яти
банківських днів з дати одержання письмової вимоги Бенефіціара про сплату коштів за
Гарантією (далі - Вимога), без необхідності для Бенефіціара обґрунтовувати свою Вимогу,
без подання будь-яких інших документів, крім Вимоги, або виконання будь-яких інших умов.
Ця гарантія забезпечує виконання Принципалом грошових зобов’язань за Договором та
Індивідуальним Договором, включаючи, але не обмежуючись зобов’язаннями з оплати за
природний газ, штрафів, пені, інфляційних нарахувань, трьох відсотків річних, збитків та
інших платежів та компенсацій за Індивідуальним Договором.
Вимога Бенефіціара про здійснення виплати має бути надана на бланку Бенефіціара та
має містити:
посилання на номер і дату цієї гарантії;
повідомлення про невиконання/неналежне виконання Принципалом зобов’язань за
Індивідуальним договором, забезпечених цією гарантією;
підпис уповноваженої особи Бенефіціара та відбиток печатки Бенефіціара;
платіжні реквізити для перерахування суми, що вимагається до сплати за гарантією.
Оригінал Вимоги повинен бути надісланий на зазначену вище адресу Банка-гаранта
через банк Бенефіціара: АБ «УКРГАЗБАНК», SWIFT-код UGASUAUK, який підтвердить
автентичним SWIFT-повідомленням на SWIFT-адресу Банка-гаранта ________ з посиланням
на реквізити цієї гарантії та Вимоги, 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 не обмежується Сумою гарантії.
Ця гарантія набуває чинності з дати її надання Банком-гарантом.
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Строк дії гарантії – до __( визначена у пункті 4.14 Договору )___ року включно, і будьяка Вимога за гарантією має бути отримана Банком-гарантом не пізніше 17:00 годин за
Київським часом цієї дати. Після 17:00 год. _______ року гарантія припиняє дію.
Ця Гарантія видана на користь Бенефіціара і права вимоги по ній не можуть бути
передані третій особі без попередньої письмової згоди Банка-гаранта.
Внесення змін до тексту цієї гарантії здійснюється за письмовим погодженням між
Принципалом, Бенефіціаром та Банком-гарантом, за виключенням подовження строку дії
та/або збільшення суми.
Ця гарантія підпорядковується чинному законодавству України.

-------------------------------------------------------------------кінець форми
ПОСТАЧАЛЬНИК:
Товариство з обмеженою відповідальністю
«Газопостачальна компанія
«Нафтогаз Трейдинг»

СПОЖИВАЧ:
____________________________________
____________________________________

______________________________________

____________________________________

_____________________/________________/
м.п.

_____________________/______________/
м.п.
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