ДОГОВІР № ___
купівлі-продажу природного газу
«ВТП спот/Гроші вперед»
м. Київ

_____________

_____________________________________________________________
(код
за
ЄДРПОУ
________________,
в
особі ______________
_______________________________________________________________ , що діє на підставі
______________________, (надалі - "Оптовий продавець"), з однієї сторони, та
_____________________________________________________________
(код
за
ЄДРПОУ ______________),
в
особі _________________________________________________________,
а,
що
діє
на
підставі
______________________________, з другої сторони, (надалі - "Оптовий покупець" або "Покупець"),

далі разом поіменовані Сторони, керуючись законодавством України, що визначає правові засади функціонування
ринку природного газу України, на виконання форвардного контракту № ____ від _________ уклали цей договір купівліпродажу природного газу (далі – «Договір») про наступне.
1. Предмет Договору
1.1. Оптовий продавець передає у власність Оптового покупця природний газ, приведений до стандартних умов ((t) =
20 ºС, тиск газу (Р) = 760 мм ртутного стовпчика (101,325 кПа)), (далі - «Газ») в обсязі, визначеному цим Договором
(надалі – «Договірний обсяг»), а Оптовий покупець зобов’язується прийняти в місці (надалі – «Пункт постачання») та
в строки (надалі – «Строк постачання») та оплатити Газ в строк (надалі «Строк оплати»), в порядку та на умовах,
визначених в Договорі. Якість Газу повинна відповідати вимогам ГОСТ 5542-87 «Газы горючие природные для
промышленного и коммунально-бытового назначения. Технические условия».
1.2. Оптовий покупець купує Газ для його подальшої реалізації та не використовує як паливо або сировину Газ,
отриманий за цим Договором.
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2. Права та обов’язки сторін
2.1. Право та обов’язки Оптового покупця
2.1.1. Оптовий покупець має право:
а) отримувати природний газ на умовах, зазначених у цьому Договорі;
б) безоплатно отримувати всю інформацію стосовно умов Договору;
в) звертатися до Оптового продавця для вирішення будь-яких питань, пов’язаних з виконанням цього Договору;
г) вимагати від Оптового продавця проведення звірки розрахункових даних та/або оскаржувати їх в установленому цим
Договором та законодавством порядку;
д) провести звіряння фактичних розрахунків з підписанням відповідного акту;
е) оскаржувати будь-які несанкціоновані, неправомірні чи інші дії Оптового продавця, що порушують права Оптового
покупця, та брати участь у розгляді цих скарг на умовах, визначених чинними нормативно-правовими актами та цим
Договором;
ж) отримувати відшкодування збитків від Оптового продавця, що понесені Оптовим покупцем у зв’язку з невиконанням
або неналежним виконанням Оптовим продавцем своїх зобов’язань перед Оптовим покупцем, відповідно до умов цього
Договору та чинного законодавства;
з) мати інші права, передбачені чинними нормативно-правовими актами і цим Договором.
2.1.2. Оптовий покупець зобов’язується:
а) забезпечувати своєчасну та повну оплату переданого природного газу згідно з умовами цього Договору;
б) своєчасно повідомляти Оптового продавця про всі зміни щодо персоніфікованих даних;
в) відшкодовувати Оптовому продавцю збитки, понесені ним у зв’язку з невиконанням або неналежним виконанням
Оптовим покупцем своїх зобов’язань перед Оптовим продавцем, що покладені на нього чинними нормативноправовими актами та/або цим Договором;

г) направити Оптовому покупцеві податкову накладну в електронній формі з дотриманням умови щодо її складання та
реєстрації у Єдиному реєстрі податкових накладних у порядку та строки, визначені чинним законодавством.
д) виконувати інші обов’язки, покладені на Оптового покупця чинним законодавством та/або цим Договором.
2.2. Права і обов'язки Оптового продавця
2.2.1. Оптовий продавець має право:
а) отримувати від Оптового покупця плату за переданий природний газ відповідно до умов даного Договору;
б) контролювати правильність оформлення Оптовим покупцем платіжних документів;
в) ініціювати припинення передачі природного газу Оптовому покупцеві у порядку та на умовах, визначених цим
Договором та чинним законодавством;
г) проводити разом зі Оптовим покупцем звіряння фактично переданих обсягів природного газу;
д) отримувати відшкодування збитків від Оптового покупця, що завдані Оптовим продавцем у зв’язку з невиконанням
або неналежним виконанням Оптовим покупцем своїх зобов’язань перед Оптовим продавцем, відповідно до умов цього
Договору та чинного законодавства;
е) мати інші права, передбачені чинними нормативно-правовими актами і цим Договором.
2.2.2. Оптовий продавець зобов’язується:
а) передати природний газ на умовах та в обсягах, визначених даним Договором, за умови дотримання Оптовим
покупцем умов розрахунків за нього;
б) подавати Оператору ГТС всі необхідні документи для підтвердження обсягу природного газу необхідного Оптовому
покупцеві за умови, що Оптовий покупець виконав свої обов’язки перед Оптовим продавцем, для замовлення
необхідного обсягу природного газу;
в) відшкодовувати збитки, завдані Оптовому покупцю у випадку невиконання або неналежного виконання Оптовим
продавцем своїх зобов’язань що покладені на нього чинними нормативно-правовими актами та цим Договором;
г) забезпечувати конфіденційність даних, які отримуються від Оптового покупця;
д) виконувати інші обов’язки, покладені на Оптового продавця чинним законодавством України;
е) відшкодовувати збитки Оптового покупця за несвоєчасне або в неповному обсязі узгодження з Оператором ГТС
підтвердженого обсягу природного газу для потреб Оптового покупця за умови дотримання Оптовим покупцем цього
Договору;
ж) своєчасно повідомляти Оптового покупця (але не пізніше 1-ї доби з настання події), якщо Оптовий продавець
перебуває у процесі ліквідації.
3. Відповідальність Сторін
3.1. За невиконання або неналежне виконання умов Договору Сторони несуть відповідальність згідно з чинним
законодавством України та Договором.
3.2. У разі несплати або несвоєчасної оплати за Газ у строки, зазначені в пункті 4.2 Договору, Оптовий покупець, крім
суми заборгованості з урахуванням встановленого індексу інфляції та трьох відсотків річних за весь час прострочення,
сплачує на користь Оптового продавця пеню за кожний день прострочення, у розмірі подвійної облікової ставки НБУ,
що діяла у період, за який сплачується пеня, від суми заборгованості, та додатково – штраф у розмірі 5% (п’ять відсотків)
від загальної вартості Газу суми заборгованості, а у разі прострочення платежу на строк понад 10 календарних днів –
додатково штраф у розмірі 7% (сім відсотків) від загальної вартості Газу суми такого простроченого платежу.
3.3. У разі невиконання виконання Оптовим продавцем зобов’язань щодо передачі обсягів Газу, за умови відсутності у
Оптового покупця заборгованості за цим Договором, Оптовий продавець зобов’язується повернути, у термін по 15
(п’ятнадцяте) число місяця наступного за Місяцем передачі, на поточний рахунок Оптового покупця, зазначений у
Розділі 11 даного Договору, грошові кошти, сплачені Оптовим покупцем на користь Оптового продавця, за обсяг Газу
у відповідному Місяці передачі. У випадку невиконання Оптовим продавцем свого зобов’язання, щодо повернення
грошових коштів сплачених Оптовим покупцем, Оптовий продавець сплачує Оптовому покупцю неустойку за кожний
день прострочення, у розмірі подвійної облікової ставки НБУ, що діяла у період, за який сплачується неустойка, від
суми неповернутих/несвоєчасно повернутих Оптовому покупцю грошових коштів та додатково – штраф у розмірі 5%
(п’ять відсотків) від суми неповернутих/несвоєчасно повернутих Оптовому покупцю грошових коштів, а у разі
прострочення повернення грошових коштів на строк понад 10 календарних днів – додатково штраф у розмірі 7% (сім
відсотків) від суми неповернутих/несвоєчасно повернутих Оптовому покупцю грошових коштів.
3.4. Сплата Сторонами пені та штрафів за даним Договором, не звільняє його їх від виконання основного зобов’язання
та відшкодування збитків, понесених Стороною з вини Сторони, що порушила.
3.5. У випадку повної або часткової відмови або неможливості Оптового покупця від прийняття Договірного обсягу
відповідно до цього Договору, Оптовий покупець зобов’язаний сплатити Оптовому продавцю штраф у розмірі 10%
(десять відсотків) вартості такого обсягу Газу, від прийняття якого відмовився Оптовий покупець.
У випадку повної або часткової відмови або неможливості Оптового продавця поставити Договірний обсяг відповідно
до цього Договору, Оптовий продавець зобов’язаний сплатити Оптовому продавцю штраф у розмірі 10% (десять
відсотків) вартості такого обсягу Газу, який не може або відмовився поставити Оптовий продавець.
4. Форс-мажор
4.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання обов’язків за Договором, якщо таке
невиконання є наслідком форс-мажорних обставин.
4.2. Під форс-мажором розуміють будь-яку подію або обставину поза розумним контролем Сторони, що посилається на
форс-мажор, внаслідок або в результаті якої така Сторона не виконує будь-яке або будь-які зобов’язання за цим
Договором, і така Сторона не могла попередити або подолати таке невиконання розумними зусиллями зі свого боку.
Форс-мажор включає наступні події та обставини, які виникли після підписання Договору внаслідок непередбачених
Сторонами подій надзвичайного характеру.

5. Порядок вирішення спорів
5.1. Спори (розбіжності) за Договором вирішуються за домовленістю Сторін.
5.2. У разі неможливості вирішення спорів (розбіжностей) за Договором шляхом переговорів Сторін, спір передається
на вирішення до суду і розглядається в установленому порядку згідно з чинним законодавством України.
6. Інші умови
6.1. Договір складений у 2 (двох) примірниках – по одному для кожної із Сторін, які мають однакову юридичну силу.
6.2. Усі зміни і доповнення до Договору оформлюються письмово та підписуються уповноваженими представниками
Сторін.
6.3. Сторони мають право на збір та обробку персональних даних в межах виконання зобов’язань по даному Договору
для реалізації ділових відносин між Сторонами. Персональні дані Сторін захищаються Конституцією та Законом
України «Про захист персональних даних» №2297-VI від 01 червня 2010 року.
Факт підписання даного Договору – є фактом отримання згоди і повідомлення для Сторін про збір та обробку
персональних даних.
7. Строк дії Договору
7.1. Цей Договір вступає в силу з моменту його підписання уповноваженими представниками Сторін, та скріплення
відбитками печаток Сторін і діє до ____________ року, але в будь-якому випадку, до моменту повного та належного
виконання Сторонами своїх зобов’язань за Договором, зокрема, в частині здійснення взаєморозрахунків.
8. Місцезнаходження та реквізити Сторін
Оптовий продавець
Оптовий покупець
___________________
___________________
Код ЄДРПОУ ____________
Юридична адреса: ________________________________
Телефон: ____________________
Ел. пошта:
п/р ______________ в ______________, МФО ______
Інд. податковий №
ЕІС код:

Код ЄДРПОУ ____________
Юридична адреса: ________________________________
Телефон: ____________________
Ел. пошта:
п/р ______________ в ______________, МФО ______
Інд. податковий №
ЕІС код:

___________________________

__________________________

____________________________________________

______________________________________________

