Примірний договір
купівлі-продажу природного газу
м. Київ
"___" _______ 2018 р.
_________________________________________________________________________
(далі – Продавець), який має статус платника податку на загальних умовах, передбачених
Податковим кодексом України, в особі______________________________________________
_______________________________________________________________________________,
який діє на підставі _____________________________________________, з однієї сторони, та
Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" (далі – Покупець),
який має статус платника податку на загальних умовах, передбачених Податковим кодексом
України, в особі __________________________________________________________________
____________________________________________________________________, який діє на
підставі __________________________________________________________________, з другої
сторони, далі разом іменовані Сторони, окремо – Сторона, керуючись:
Цивільним кодексом України, Господарським кодексом України, законами України "Про
ринок природного газу" та "Про нафту і газ", Кодексом газотранспортної системи,
затвердженого постановою НКРЕКП від 30.09.15 №2493 (далі – Кодекс ГТС), іншими
чинними нормативними актами уповноважених органів державної влади України уклали цей
договір (далі – Договір) про наступне:
1. Предмет договору
1.1. Продавець зобов’язується передати Покупцеві у серпні 2018 року у власність
природний газ власного видобутку (далі – газ), а Покупець зобов’язується прийняти та
оплатити газ на умовах цього Договору.
2. Кількість та фізико-хімічні показники газу
2.1. Продавець передає Покупцю у серпні 2018 року газ в обсязі ___________
(____________________________________________) тис.куб.м.
2.2. Розподіл місячних обсягів газу, вказаних у пункті 2.1. цього Договору,
здійснюється рівномірно, виходячи із середньодобового обсягу.
2.3. За розрахункову одиницю природного газу приймається один кубічний метр
газу, приведеного до стандартних умов: температура 20°С (293,15°К); тиск 760 мм. рт. ст.
(101,325 КПа).
2.4. Фізико-хімічні показники газу, що передається за цим Договором, повинні
відповідати вимогам, визначеним розділом ІІІ Кодексу ГТС.
3. Порядок та умови передачі газу
3.1. Продавець передає газ Покупцеві у віртуальній торговій точці (віртуальна
точка, на якій відбувається передача природного газу) у значенні Кодексу ГТС (далі ВТТ).
Право власності на газ переходить від Продавця до Покупця у віртуальній торговій
точці у значенні кодексу ГТС.
3.2. Приймання-передача природного газу, переданого Продавцем Покупцеві у
відповідному місяці, оформляється Актом приймання-передачі газу у ВТТ згідно з формою,
яка оприлюднена на сайті оператора газотранспортної системи (далі – Оператор ГТС).
Зазначений Акт підписується уповноваженими представниками Сторін у трьох
примірниках, у якому зазначаються фактичні обсяги переданого газу, його ціна та вартість.
3.3. Продавець зобов’язується направити Покупцю Акт приймання-передачі
природного газу, зазначеного у пункті 3.2. цього Договору.
Покупець зобов’язується підписати Акт приймання-передачі природного газу та
передати його на підпис Продавцю.
Продавець підписує зазначений Акт та разом з номінаціями/реномінаціями
направляє їх на погодження Оператору ГТС.
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3.4. Продавець до 06 числа місяця, наступного за місяцем передачі газу, повертає
Покупцеві один примірник оригіналу Акту приймання-передачі газу, підписаний
уповноваженим представником та скріплений печаткою, а також погоджений
Оператором ГТС.
Підписаний Сторонами та погоджений Оператором ГТС Акт приймання-передачі
газу є підставою для розрахунків між Сторонами за переданий природний газ.
Після підписання Сторонами Акту приймання-передачі газу, складається податкова
накладна в електронній формі з дотриманням умов та термінів щодо її реєстрації в Єдиному
реєстрі податкових накладних у порядку, визначеному законодавством.
4. Ціна газу
4.1. Ціна газу за 1000 куб.м становить 8 209 грн 00 коп. (вісім тисяч двісті девять
гривень 00 копійок) без ПДВ, крім того ПДВ – 1 641 грн 80 коп. (одна тисяча шістсот сорок
одна гривна 80 копійок), разом з ПДВ – 9 850 грн 80 коп. (дев’ять тисяч вісімсот п’ятдесят
гривень 80 копійок).
4.2. Загальна розрахункова сума цього Договору становить __________ грн ___ коп.
(________________________________________) без ПДВ, крім того ПДВ _______ грн __ коп.
(________________________________________),
разом
______
грн
____коп.
(_________________________________________________________________).
5. Порядок і умови проведення розрахунків
5.1. Розрахунки за газ здійснюються Покупцем грошовими коштами в гривнях
шляхом перерахування на рахунок Продавця вартості обсягу газу, що передається, на
підставі наданого Продавцем рахунку.
5.2. Розрахунок за фактично переданий газ повинен бути проведений Покупцем не
пізніше 7 (семи) банківських днів з дати отримання Покупцем Акта приймання-передачі
газу, зазначеного в п.п. 3.4. цього Договору, який є підставою для розрахунків.
5.3. Звірка розрахунків здійснюється на підставі відомостей про фактичну оплату
вартості переданого газу Покупцем та Акту приймання-передачі газу протягом 10 (десять)
днів з дати одержання будь-якою із Сторін відповідної письмової вимоги іншої Сторони.
5.4. Вказана звірка оформляється відповідним актом звірки розрахунків.
5.5. За домовленістю Сторін розрахунки між ними можуть бути здійснені у будь-якому
іншому порядку, не забороненому чинним законодавством України.
6. Права та обов’язки Сторін
6.1. Покупець зобов'язаний:
6.1.1. Своєчасно та в повному обсязі розраховуватися за отриманий газ;
6.1.2. Приймати переданий газ за Актом приймання-передачі газу згідно з розділом 3
цього Договору.
6.2. Покупець має право:
6.2.1. Достроково розірвати цей Договір у разі невиконання Продавцем зобов'язань,
повідомивши про це його у строк за 10 (десять) календарних днів до дати розірвання;
6.2.2. Контролювати передачу газу у строки, встановлені цим Договором;
6.2.3. Повернути рахунок Продавцю без здійснення оплати в разі неналежного
оформлення рахунку, зазначеного у пункті 5.1 розділу 5 цього Договору (відсутність печатки,
підписів, тощо).
6.3. Продавець зобов'язаний:
6.3.1. Забезпечити передачу газу в обсягах та у строки, встановлені цим Договором;
6.3.2. Забезпечити передачу газу, фізико-хімічні показники якого відповідають умовам,
установленим розділом 2 цього Договору.
6.4. Продавець має право:
6.4.1. Своєчасно та в повному обсязі отримувати плату за переданий газ.
7. Відповідальність сторін
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7.1. Сторони домовилися, що вони докладатимуть усіх зусиль з метою належного
виконання договірних зобов'язань. У разі невиконання або неналежного виконання договірних
зобов'язань Сторони несуть відповідальність у порядку та в розмірах, передбачених цим
Договором та чинним законодавством України.
7.2. У разі порушення строків передачі газу або передачі обсягу газу не в повній
кількості, що зазначена в п. 2.1 Договору, Продавець сплачує на користь Покупця штраф у
розмірі 100% вказаної вартості недопоставленого газу.
7.3. За порушення строку оплати Покупець сплачує на користь Продавця, крім суми
заборгованості, пеню у розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України, що
діяла у період, за який сплачується пеня від суми простроченого платежу.
8. Обставини непереборної сили (форс-мажор)
8.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання
зобов'язань за цим Договором у разі виникнення обставин непереборної сили, які не існували
під час укладання Договору та виникли поза волею Сторін (аварія, катастрофа, стихійне лихо,
епідемія, епізоотія, війна, тощо).
8.2. Сторона, що не може виконувати зобов'язання за цим Договором унаслідок дії
обставин непереборної сили, повинна не пізніше, ніж протягом 2 (двох) календарних днів з
моменту їх виникнення, повідомити про це іншу Сторону у письмовій формі, та протягом 14ти (чотирнадцяти) днів з моменту виникнення форс-мажорних обставин надати відповідні
підтверджуючі документи.
8.3. Достатнім доказом дії форс-мажорних обставин є документ, виданий
уповноваженими суб’єктами.
8.4. У разі, коли строк дії обставин непереборної сили продовжується більше 7 (сім)
календарних днів, кожна із Сторін в установленому порядку має право звернутись до іншої
Сторони щодо розірвання цього Договору.
9. Вирішення спорів
9.1. Сторони прийшли до згоди, що всі спори (розбіжності), які виникнуть в процесі
виконання умов цього Договору або у зв’язку з ним, повинні вирішуватися шляхом
переговорів та консультацій.
9.2. У разі неможливості досягнення згоди шляхом переговорів Сторона, право якої
порушено, звертається до господарського суду для розгляду спору по суті.
10. Інші умови
10.1. Усі зміни і доповнення до Договору вчиняються у порядку, визначеному
чинним законодавством України в письмовій формі, підписуються належним чином
уповноваженими представниками Сторін і скріплюються їх печатками та є його невід'ємними
частинами.
10.2. Сторони зобов'язуються повідомляти одна одну в разі прийняття рішення про
ліквідацію, реорганізацію, або банкрутство однієї з Сторін протягом 3-х (трьох) робочих днів
з дати прийняття відповідного рішення.
У той же строк Сторони повідомляють одна одну про зміни своїх платіжних
реквізитів, адрес, місцезнаходження, установчих документів, а також про усі інші зміни, які
здатні вплинути на реалізацію цього договору та на виконання зобов'язань Сторін за ним.
10.3. Усі виправлення за текстом цього Договору є дійсними лише при умові взаємного їх
посвідчення представниками Сторін у кожному окремому випадку.
10.4. Сторони виконують свої зобов'язання самостійно і не мають права передавати
свої права та обов'язки третім особам, без письмової на це згоди іншої Сторони.
10.5. Договір, а також усі доповнення/зміни та інші документи, що пов’язані з виконанням
цього Договору, за згодою Сторін є інформацією, яка не підлягає розголошенню або передачі
третім особам однією із Сторін без згоди другої Сторони, за винятком випадків, передбачених
чинним законодавством України.
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11. Строк дії договору
11.1. Договір вважається укладеним з дати його підписання уповноваженими
представниками Сторін та скріплення їх печатками, та діє в частині передачі газу – до 31
серпня 2018 року, а в частині проведення розрахунків – до їх повного виконання.
11.2. Цей Договір укладається і підписується у 2-х (двох) примірниках, що мають
однакову юридичну силу.
12. Місцезнаходження та банківські реквізити Сторін
Продавець:

Покупець:
Національна акціонерна компанія
"Нафтогаз України"
01601, м.Київ, вул. Б.Хмельницького, 6;
Поточний рахунок №26002301921
в АТ "Ощадбанк", м.Київ
код банку 300465;
Поточний рахунок №26001012817704
в АТ “Укрексімбанк”, м.Київ
код банку 322313;
Поточний рахунок №260011166
в АБ “Укргазбанк”, м.Київ
код банку 320478;
EIS 56X9300000003502
ЄДРПОУ 20077720
ІПН: 200777226658,
Свідоцтво №35480667
Тел.: 586-35-37, факс: 586-33-10
13. Підписи Сторін

_______________ /______________/

_______________ /____________/
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