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ДОГОВІР №__/__/Г-__ 

купівлі-продажу газу природного  

 

м. Київ            "__" ________ 2019 року 

 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СМАРТ ЕНЕРДЖІ", далі – 

"Продавець", в особі Генерального директора Глазунова Сергія Миколайовича, який діє на 

підставі Статуту, з однієї сторони, і 

_______________________________ "__________________", далі – "Покупець", в особі 

____________________________, який діє на підставі _________________, з другої сторони, 

надалі також названі разом – "Сторони", окремо – "Сторона", уклали цей договір (надалі – 

"Договір") про викладене нижче: 

1. Терміни та тлумачення 

1.1. В цілях цього Договору, за виключенням випадків, коли контекстом прямо передбачається 

інше, наступні терміни будуть мати значення, наведені нижче: 

1.1.1. "Газ" – газ природний, корисна копалина, яка є сумішшю вуглеводнів та невуглеводневих 

компонентів, перебуває у газоподібному стані за стандартних умов (тиск - 760 мм ртутного стовпа 

і температура - 20° C) і є товарною продукцією; 

1.1.2. "Аукціон" – аукціон (торги, конкурс тощо) на продаж Газу, що організовує продавець на будь-

якій товарній біржі (торговому майданчику, торговій платформі тощо) в порядку та на умовах 

Продавця та на умовах правил Аукціону такої товарної біржі (торгового майданчику, торгової 

платформи тощо); 

1.1.3. "Гарантійне забезпечення" – сума, перерахована Покупцем Продавцю або іншій особі для 

забезпечення виконання своїх обов'язків перед Продавцем; 

1.1.4. "Договірний Обсяг" – обсяг газу природного, який Покупець зобов’язується купити у 

Продавця і який визначається Сторонами шляхом проведення відповідного Аукціону; 

1.1.5. "Договірна Ціна" – ціна на Газ що продається за цим Договором, встановлюється у 

відповідності до результатів проведення відповідного Аукціону, та не включає витрат на 

транспортування, розподіл або постачання Газу. 

1.1.6. "Оператор ГТС" (оператор газотранспортної системи) – суб’єкт господарювання, який на 

підставі ліцензії здійснює діяльність із транспортування природного газу газотранспортною 

системою на користь третіх осіб (замовників). 

1.1.7. "Пункти Продажу" – місце (точка/точки) передачі Газу від Продавця Покупцю, які окремо 

ідентифіковані в цьому Договорі. 

1.2. Додатки, додаткові угоди, специфікації, протоколи, зразки та інші правочини які вчинено 

(укладено) та/чи оформлено Сторонами, на підставі цього Договору, становлять його невід’ємну 

частину. 

1.3. Терміни "Покупець" та "Продавець" в цьому Договорі вживаються в значенні "оптовий 

покупець" та "оптовий продавець", як це передбачено відповідно п. 21 та п. 22 статті 1 розділу І 

Закону України №329-VIII Про ринок природного газу. 

2. Предмет Договору 

2.1. Протягом строку дії Договору Продавець зобов’язується продати та передати Покупцю, а 

Покупець зобов’язується купити, прийняти та оплатити Газ, на умовах визначених цим Договором. 

2.2. Покупець купує Газ для подальшої реалізації, та не використовує як паливо або сировину Газ, 

отриманий за цим Договором. 

3. Порядок укладення Специфікацій 

3.1. Договірний обсяг, Договірна ціна та умови оплати погоджується Сторонами окремо в кожному 

випадку шляхом підписання відповідної Специфікації. Сторони досягли домовленості погодити 

Типову форму Специфікації (Додаток № 1 до цього Договору), в якій визначити всі умови купівлі-
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продажу, окрім тих, які будуть визначені за результатами проведення Аукціону. 

3.2. Сторони вирішили, що істотні умови купівлі-продажу кожного окремого Договірного Обсягу 

будуть визначатися Сторонами на підставі результатів відповідних електронних Аукціонів.  

3.3. Загальна ціна Договору визначається загальною вартістю Газу, отриманого Покупцем від 

Продавця протягом строку дії Договору. 

3.4. За розрахункову одиницю газу береться його один метр кубічний, приведений до стандартних 

умов (Т=20 град. С, Р=101,325 КПа/760 мм.рт.ст.). 

3.5. Якість Газу повинна відповідати технічним вимогам, встановленим законодавством України. 

3.6. Продавець виставляючи Газ на продаж, шляхом оголошення проведення Аукціону, після 

публікації результатів проведення аукціону, приймає на себе абсолютне та безперечне 

зобов’язання продати Газ переможцю Аукціону на умовах оголошених під час його проведення. 

3.7. Покупець під час подання заявки на участь в Аукціоні приймає на себе абсолютне та 

безперечне зобов’язання придбати Газ, у випадку одержання перемоги в Аукціоні на умовах 

визначених Продавцем (під час призначення Аукціону) та Покупцем (під час подання заявки).  

3.8. Враховуючи вищевикладену особливість погодження істотних умов купівлі-продажу Газу, 

Сторони домовилися про наступний порядок укладення Специфікацій до цього Договору: 

3.8.1. В разі одержання перемоги в Аукціоні, після публікації результатів проведення відповідного 

аукціону, Покупець зобов'язується протягом 24 годин починаючи з моменту публікації результатів 

Аукціону підписати отриману від Продавця відповідну Специфікацію та направити її факсимільну 

копію Продавцю на електронну адресу sales@smart-energy.com.ua. 

3.8.2. Сторони погоджуються, що факсимільна копія Специфікації має юридичну силу оригіналу 

до моменту отримання Сторонами оригіналу такої Специфікації. 

3.9. Покупець укладаючи цей Договір підтверджує, що на момент подачі заявки на участь у 

відповідному Аукціоні він ознайомлений з правилами Аукціону, погоджується з ними та гарантує 

укладення Специфікації на умовах, визначених за результатами Аукціону. 

4. Права та Обов’язки Сторін 

4.1. Продавець зобов’язується: 

4.1.1. Передати Покупцю Договірний Обсяг Газу, в обсягах визначених Сторонами на відповідний 

місяць у відповідній Специфікації до цього Договору. 

4.1.2. Оформляти із Покупцем акти приймання-передачі газу природного. 

4.2. Продавець має право: 

4.2.1. Не здійснювати, призупинити або припинити передачу Договірного Обсягу Газу у разі 

невиконання Покупцем умов оплати за цим Договором та/або відповідною Специфікацією; 

4.2.2. Зменшити або призупинити передачу Газу у випадках запланованих капітальних ремонтів 

газових мереж на час від’єднання газових мереж у встановленому порядку і ремонтних робіт для 

запобігання аваріям в газовому господарстві, у випадках, передбачених чинним законодавством, 

повідомивши про це Покупця за 3 (три) доби до проведення робіт, або негайно у разі аварійних 

ситуацій; 

4.2.3. Безповоротно отримати суму Гарантійного забезпечення, перераховану Покупцем, у 

випадках, передбачених цим Договором та/або правилами товарної біржі (торговому майданчику, 

торговій платформі тощо). 

4.3. Покупець зобов’язується: 

4.3.1. Прийняти Договірні Обсяги Газу, що передаються Продавцем на підставі цього Договору. 

4.3.2. Здійснювати належним чином розрахунки з Продавцем за Газ у відповідності до умов цього 

Договору. 

4.3.3. Не відмовлятись від приймання Договірного Обсягу Газу. 

4.3.4. Самостійно вирішувати питання про транспортування газу (замовлення транспортування 

послуг газу природного, послуг балансування, та потужності на точках виходу з ГТC). 

4.3.5. Забезпечити подання номінації та/або торгового сповіщення щодо Договірного Обсягу Газу 

у відповідності до процедур, передбачених Кодексом газотранспортної системи (надалі – 

mailto:sales@ukrgv.com
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"Кодекс ГТС"). 

4.3.6. Самостійно вирішувати питання щодо фінансового забезпечення щодо послуг 

транспортування та балансування, на користь Оператора ГТC, згідно з чинним законодавством 

України. 

4.4. Покупець має право: 

4.4.1. Отримати Договірний Обсяг Газу на умовах цього Договору; 

4.4.2. На повернення суми передплати сплаченої за Договірний Обсяг Газу в розмірі, що відповідає 

вартості від’ємної різниці, між передплаченим Договірним Обсягом та фактично переданим 

обсягом Газу. 

5. Порядок та умови розрахунків 

5.1. Продаж Газу здійснюється виключно на умовах повної (100%) попередньої оплати 

Договірного Обсягу Газу, якщо інше не передбачено відповідною Специфікацією. 

5.2. Покупець зобов’язаний сплатити Продавцю попередню оплату, що підлягає сплаті за 

Договірний Обсяг за Договірною Ціною не пізніше останнього дня місяця, що передує місяцю 

продажу, якщо інше не передбачено Специфікацією до цього Договору. 

5.3. В платіжних дорученнях Покупець повинен обов’язково вказувати номер цього Договору, дату 

його підписання, призначення платежу, номер і дату відповідної Специфікації. 

5.4. У разі прострочення Покупцем оплати (в т.ч. несвоєчасної попередньої оплати) Продавець має 

право зупинити постачання (передачу) Газу Покупцю та розпорядитись Договірним Обсягом Газу 

на свій розсуд. 

5.5. У разі недостатності суми проведеного платежу для виконання грошового зобов'язання 

Покупця перед Продавцем у повному обсязі, з урахуванням платежів, встановлених розділом 7 

цього Договору, ця сума погашає вимоги Продавця у такій черговості: 

5.5.1. у першу чергу сплачується неустойка та/або збитки (п.7.1. та п.7.4. Договору) та/або проценти 

за користування чужими грошовими коштами; 

5.5.2. у другу чергу сплачується вартість Газу.  

Цей пункт 5.5. може застосовуватись Продавцем незалежно від призначення платежу, зазначеного 

Покупцем в платіжному документі. 

6. Порядок приймання-передачі Газу  

6.1. Сторони повинні забезпечити, щоб Газ був поставлений та прийнятий відповідно до процедур 

Оператора ГТС, та всі необхідні форми і процедури Оператора ГТС були оформлені та дотримані. 

6.2. Незважаючи на інші умови цього Договору, Продавець не зобов’язаний подавати в 

Оператору ГТС необхідні форми та документи, до того часу поки Покупцем не буде здійснено 

оплату за Договірний Обсяг Газу у відповідності до п. 5 цього Договору. 

6.3. Сторони зобов’язуються своєчасно оформити та підписати Акти приймання-передачі газу, 

щодо обсягів газу які планується передати Покупцю в місяці продажу. 

6.4. Продавець зобов’язується надіслати Покупцю електронну версію Акта приймання-передачі 

Газу на електронну адресу Покупця _______, не пізніше 5 (п'ятого) числа місяця, наступного за 

місяцем продажу, згідно обсягів Газу, які було фактично передано Покупцю. 

6.5. Покупець зобов’язується передати Продавцю 2 (два) примірники Акта приймання-передачі 

Газу підписані уповноваженим представником та скріплені печаткою Покупця не пізніше 

7 (сьомого) числа, наступного за місяцем продажу. 

6.6. Право власності на Газ переходить до Покупця після підписання Акта приймання-передачі 

Газу згідно пунктів 6.4. та 6.5. цього Договору. 

6.7. Суттєві ризики, пов'язані з Газом як товаром, переходять до Покупця з дати підписання Акта 

приймання-передачі Газу. 

6.8. Підписанням Акта приймання-передачі Газу Покупець підтверджує відсутність у нього 

претензій щодо кількості та якості переданого йому Газу. 

6.9. Якщо інше не погоджено Сторонами у відповідній Специфікації до Договору, Пунктами 

Продажу за цим Договором є один з: 
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6.9.1. Пункт Продажу №1 – віртуальна торгова точка (віртуальна точка, на якій відбувається 

передача природного газу) – точка в газотранспортній системі з невизначеним фізичним 

розташуванням. 

6.9.2. Пункт Продажу №2 – підземні сховища природного газу (газосховище).  

6.10. Сторони домовились, що у разі введення в дію змін в Кодексі ГТС, які прийняті Постановою 

НКРЕКП №1437 від 27.12.2017 року «Про затвердження Змін до деяких постанов НКРЕКП щодо 

впровадження добового балансування на ринку природного газу та процедури розробки, подання і 

затвердження Плану розвитку газотранспортної системи на наступні 10 років» у зв’язку з чим 

умови Договору в частині оформлення передачі-приймання природного на віртуальній торговій 

точці не будуть відповідати новим вимогам нормативно-правових актів України, що регулюють 

діяльність з передачі природного газу між двома портфоліо балансування Сторін, передача-

приймання природного газу на віртуальній торговій точці буде здійснюватися відповідно до глави 

2 «Торгові сповіщення» розділу XIV «Комерційне балансування» Кодексу ГТС у редакції 

Постанови НКРЕКП №1437 від 27.12.2017 року, з урахуванням наступного: 

6.10.1. Договірний Обсяг газу, зазначений у відповідній Специфікації буде передаватись 

орієнтовно рівними частинами щодобово протягом відповідного місяця продажу, про що буде 

вказано у відповідних торгових сповіщеннях. 

6.10.2. Сторони подають торгові сповіщенні на відчуження/набуття на кожну газову добу 

відповідного місяця продажу, не пізніше 40 (сорока) хвилин до початку такої газової доби. 

6.10.3. В разі не надання Покупцем торгового сповіщення на набуття, або невиконання інших 

вимог Кодексу ГТС, що стало підставою для відхилення Оператором ГТС торгового сповіщення 

Продавця на відчуження, вартість неприйнятого Покупцем природного газу не повертається. 

6.10.4. В разі не надання Продавцем торгового сповіщення на відчуження, або невиконання інших 

вимог Кодексу ГТС, що стало підставою для відхилення Оператором ГТС торгового сповіщення 

Покупця на набуття, Продавець повертає вартість непереданого газу та сплачує Покупцю різницю 

вартості непереданого Обсягу газу (якщо вона більша за нуль), яка дорівнює різниці вартості газу 

за відповідною Специфікацією, та вартості газу за ціною Оператора ГТС, яка буде застосована для 

покриття негативного небалансу Покупця у відповідному Місяці продажу. 

7. Відповідальність сторін 

7.1. За порушення строків оплати (в т.ч. прострочення попередньої оплати) Покупець зобов’язаний 

сплатити Продавцю пеню у розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України, що 

діяла у період, за який сплачується пеня, від суми грошового зобов'язання, строк виконання якого 

порушено, за кожен день прострочення, крім того три проценти річних від простроченої суми за 

кожен день прострочення, а також відшкодувати понесені Продавцем збитки. 

7.2. У випадку часткового або повного невиконання Продавцем зобов’язань, в частині постачання 

заявлених обсягів газу, за домовленістю Сторін, суму коштів на яку не було поставлено Газ за цим 

Договором Продавець зобов’язаний повернути Покупцеві протягом 3 (трьох) банківських днів з 

моменту попередження Оператором ГТС про припинення або обмеження подачі газу. Сторони 

можуть домовитись про зарахування суми коштів, на яку не було поставлено газ у звітному місяці, 

в рахунок попередньої оплати за газ природний що буде передаватись у наступному/наступних 

місяцях. 

7.3. За порушення строків повернення попередньої оплати, на підставі п. 5.2 цього Договору, 

Продавець сплачує пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ, що діяла у період, за який 

сплачується пеня, за кожен день прострочення. 

7.4. У разі відмови Покупця від прийняття обсягів Газу, узгоджених Сторонами у відповідній 

Специфікації, Покупець зобов’язаний сплатити на користь Продавця штраф в розмірі 10 % (десять 

відсотків) від загальної вартості Договірного обсягу Газу на відповідний місяць, з ресурсу якого 

Покупець відмовився (повністю або частково) від обсягів Газу. 

7.5. Порушення Покупцем строків оплати Продавцю за Договірний Обсяг газу природного або 

його будь-якої частини Договірного Обсягу газу природного у відповідності до умов цього 
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Договору, Продавець має право на власний розсуд вважати відмовою Покупця від Договірного 

Обсягу або його частини. Відмова Покупця від Договірного Обсягу газу природного або його будь-

якої частини дає право Продавцю розпорядитись таким обсягом на власний розсуд, в тому числі 

продати будь-якій(-им) третій(-ім) особі(-ам). 

7.6. У разі якщо Покупець не виконав належним чином умови підпункту 3.8.1. цього Договору 

та/або умови цього Договору та відповідної Специфікації щодо сплати за Договірний Обсяг Газу, 

до Покупця може бути застосована неустойка в розмірі суми Гарантійного забезпечення, яка була 

перерахована Покупцем для участі у відповідному Аукціоні. Сторони домовились, що сплата 

неустойки Покупцем може бути здійснена шляхом зарахування Продавцем передбаченого 

статтею 8 цього Договору Гарантійного забезпечення. 

7.7. У разі відмови Покупця від прийняття обсягів Газу, узгоджених Сторонами у відповідній 

Специфікації, Покупець зобов’язаний сплатити на користь Продавця штраф в розмірі 10 % (десять 

відсотків) від вартості непоставленого (недопоставленого) обсягу газу природного за відповідною 

Специфікацією. 

7.8. Покупець несе відповідальність за досягнення домовленостей щодо і оплату необхідних 

транспортних послуг для передачі та розподілу Газу в газотранспортній системі, та самостійно 

вирішує питання щодо подання та затвердження номінації, реномінації, торгових сповіщень та 

алокації у відповідності до діючого Кодексу ГТС. У разі, якщо Покупець не досягає домовленостей 

або не здійснює оплату за таке транспортування Газу, та/або порушує умови щодо подання та 

затвердження номінацій та/або реномінацій та/або торгових сповіщень та/або алокацій у 

відповідності до діючого Кодексу ГТС, які зазначено вище, то Продавець не несе відповідальності 

перед Покупцем, та Покупець зобов’язаний відшкодувати Продавцю будь-які витрати і збитки, 

понесені Продавцем у результаті або іншим чином через недосягнення таких домовленостей 

Покупцем. Продавець не несе жодної відповідальності перед Покупцем у разі призупинення або 

повного припинення передачі (транспортування) Газу Покупцеві транспортними та/або 

розподільчими підприємствами та/або у разі не підтвердження Оператором ГТC Покупцеві 

поданих ним номінацій та/або реномінацій та/або торгових сповіщень та/або алокацій. 

7.9. Керуючись ч. 6 ст. 232 Господарського кодексу України, Сторони домовились про зміну 

строку нарахування штрафних санкцій за прострочення виконання зобов'язань за цим Договором 

та встановили його тривалістю в 12 (дванадцять) місяців, починаючи від дня, коли зобов'язання 

мало бути виконано. 

7.10. Керуючись ч. 1 ст. 259 Цивільного кодексу України, Сторони домовились про збільшення 

строку позовної давності щодо зобов'язань за цим Договором та встановили його тривалістю в 

2 (два) роки. 

8. Гарантійне забезпечення 

8.1. Сторони домовились, що якщо інше не буде передбачено умовами (правилами, регламентами 

тощо) товарної біржі (торгового майданчику, торгової платформі тощо), на якій буде проводитись 

Аукціон на продаж Газу, для забезпечення виконання своїх обов'язків перед Продавцем, Покупець 

зобов’язаний перерахувати Продавцю (або іншій особі, яка буде визначена Сторонами письмово) 

суму Гарантійного забезпечення на наступних умовах: 

8.1.1. Під час подачі заявки на участь в Аукціоні Покупець вказує Договірний Обсяг газу, який він 

має намір купити на Аукціоні. 

8.1.2. Сторони домовились, що розмір Гарантійного забезпечення буде зазначений Продавцем 

перед початком проведення Аукціону у відсотковому значенні від вартості бажаного до придбання 

Покупцем Обсягу природного газу. 

8.1.3. В день подачі заявки (відразу після подачі заявки), Покупець самостійно розраховує суму 

Гарантійного забезпечення, яку він зобов’язаний перерахувати Продавцю, виходячи з вартості 

бажаного до придбання Покупцем Обсягу природного газу за заявленою Продавцем в умовах 

відповідного Аукціону початковою ціною 1 000 м3 (однієї тисячі метрів кубічних) Газу. 

8.1.4. Покупець зобов’язаний в повному обсязі перерахувати Продавцю суму Гарантійного 
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забезпечення не пізніше ніж за одну годину до моменту закінчення прийняття Продавцем заявок 

на участь у відповідному Аукціоні. Передбачений цим підпунктом обов’язок Покупця вважається 

виконаним в момент зарахування суми Гарантійного забезпечення в повному обсязі на рахунок 

Продавця. 

8.2. Сторони домовились, що Гарантійне забезпечення: 

8.2.1. Зараховується Продавцем в якості часткової оплати за Договірний Обсяг, у разі якщо 

Покупець виконав належним чином умови підпункту 3.8.1. цього Договору та/або умов цього 

Договору та відповідної Специфікації щодо сплати за Договірний Обсяг Газу. 

8.2.2. Безповоротно залишається у Продавця в якості сплати ним неустойки Продавцю, у разі якщо 

Покупець не виконав належним чином умови підпункту 3.8.1. цього Договору та/або умов цього 

Договору та відповідної Специфікації щодо сплати за Договірний Обсяг Газу. 

8.2.3. Повертається Покупцю, у разі якщо Покупець прийняв участь у відповідному Аукціоні, але 

за його результатами не став переможцем та/або одним з переможців. 

9. Вирішення спорів та врегулювання розбіжностей 

9.1. Спори і розбіжності, що виникли між Сторонами в ході виконання Договору, можуть 

вирішуватись шляхом переговорів. 

9.2. Будь-яка суперечка, розбіжність або вимога, що пов’язані з реалізацією газу природного 

Продавцем Покупцю, та/або випливають з цього Договору, або пов’язані з ним, стосуються його 

порушення, припинення або недійсності, підлягають остаточному вирішенню в судах України у 

відповідності до матеріального права України. 

9.3. У випадку виникнення суперечностей між окремими умовами цього Договору та вимогами 

нормативних актів, які набули сили після укладання цього Договору, такі умови Договору не 

застосовуються Сторонами, а Сторони будуть вживати заходів для узгодження змін до Договору, 

з метою приведення Договору у відповідність до вимог законодавства. 

10. Обставини непереборної сили (форс-мажор) 

10.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання 

зобов'язань за Договором, якщо таке невиконання сталося внаслідок обставин непереборної сили. 

10.2. Під обставинами непереборної сили Сторони визнають обставини, які виникли після 

укладання цього Договору внаслідок непередбачених Сторонами подій надзвичайного характеру: 

пожежі, землетруси, повені, інші стихійні лиха, вибухи, війна і військові дії, блокада, страйк, дії, 

бездіяльність та/чи рішення державних та компетентних органів та інші незалежні від Сторін 

обставини (різке похолодання, аварії на об’єктах газотранспортної системи, зменшення обсягу 

видобування газу постачальниками). У випадку припинення або зменшення видобутку газу 

природного постачальниками Продавця з незалежних від Продавця причин (арешт, заборона, 

зупинення дії спеціального дозволу, геологічні причини), або неможливості оформити передачу 

Газу через дії третіх осіб, Продавець звільняється від обов’язку передати Договірний Обсяг газу 

природного. Питання повернення коштів за недопоставлений Газ вирішується у відповідності до 

п. 7.2. Договору. 

10.3. У разі настання обставин непереборної сили строки виконання зобов’язань Стороною 

збільшуються відповідно, на час протягом якого діють (діяли) такі обставини для цієї Сторони. 

10.4. Про настання обставин непереборної сили Сторона, для якої вони настали, повинна письмово 

повідомити іншу Сторону протягом 3 (трьох) діб з дня настання таких обставин. Сторона, яка не 

виконала свій обов’язок щодо повідомлення іншої Сторони про настання обставин непереборної 

сили, втрачає право на звільнення від відповідальності передбачене п. 7.1 Договору. 

10.5. Наявність обставин непереборної сили має бути підтверджена документом Торгово-

промислової палати України. 

11. Строк дії Договору та інші умови 

11.1. Цей Договір діє з дня підписання сторонами по "31" січня 2020 року включно, а в частині 

розрахунків за газ – до повного виконання зобов’язань щодо здійснення розрахунків. 
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11.2. Підписанням цього Договору Сторони досягли згоди, що вони можуть використовувати 

факсимільне відтворення підпису своїх керівників за допомогою засобів механічного копіювання 

при вчиненні правочинів (укладанні договорів та/або специфікацій до таких договорів тощо) щодо 

купівлі-продажі газу природного, які Сторони планують вчинити (укласти) у майбутньому, 

наступних специфікацій, додаткових угод до цього Договору та підписанні відповідних 

документів, які подаються до оператора Єдиної газотранспортної системи України (планових та 

фактичних актів, погодження розподілу). 

Зразок відповідного аналога власноручного підпису Генерального директора Продавця – 

Глазунова Сергія Миколайовича:  

 

________________________________________________(місце для підпису) 

 

Зразок відповідного аналога власноручного підпису __________ Покупця – _________ 

__________ ___________:  

 

________________________________________________(місце для підпису). 

11.3. Договір укладено в двох ідентичних примірниках, по одному примірнику для кожної із 

сторін, кожен із яких має однакову юридичну силу. 

11.4. Права та/чи обов’язки щодо вимоги поставити Газ за цим Договором можуть бути передані 

іншим особам виключно на підставі попередньої письмової згоди Продавця. 

11.5. Покупець проінформований, що фінансова звітність Продавця складається за Міжнародними 

стандартами фінансової звітності та перевіряється сертифікованими аудиторськими компаніями. 

Враховуючи цей факт, а також маючи спільний інтерес Сторін щодо підтримки партнерських 

взаємовідносин, Покупець має намір докласти всіх зусиль своєчасно і належним чином надавати 

відповідній аудиторській компанії, зазначеній у запиті Продавця інформацію, що стосується цього 

договору, необхідну для здійснення аудиторських процедур.  

Для цілей цього пункту 11.5. Сторони домовились використовувати наступні відомості Покупця: 

 

Поштова адреса, на яку направляється 

запит для здійснення аудиторських 

процедур 

 

Контактна особа (ПІП)  

Посада Контактної особи  

Електронна адреса Контактної особи   

Телефон Контактної особи  

11.6. Сторони зобов’язуються повідомляти одна одну про зміни своїх платіжних реквізитів, 

місцезнаходження, адреса для листування , номерів засобів зв’язку у 5 (п’яти) денний строк з дня 

виникнення відповідних змін. 

11.7. Зміст цього Договору є конфіденційною інформацією і не підлягає розголошенню 

Сторонами. 

11.8. Сторони підтверджують, що є платниками податку на прибуток на загальних підставах. 

 

12. Адреси та реквізити сторін 

Продавець:  Покупець: 

ТОВ "СМАРТ ЕНЕРДЖІ"  

Місцезнаходження :  Місцезнаходження : 

03150, Україна, місто Київ, вулиця Димитрова, 

будинок 5, корпус 2, літера В1 
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Адреса для листування: Адреса для листування: 

04071, м. Київ, вул. Ярославська, буд. 58, 

БЦ "Астарта", блок Б, поверх 5 

Ідентифікаційний код 38103460 

п/р № 2600138337 в ПАТ "ПУМБ", 

МФО 334851 

ІПН 381034626558 

Тел./факс: (044) 364-79-36, (044) 364-79-35 

ЕІС код 56X930000007910Т 

 

Генеральний директор  

 ___________________/С.М. Глазунов/ ___________________/_____________/ 
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Додаток № 1 

до Договору № _____ від ___________  

"типова форма специфікації"  

початок типової форми 

Специфікація № __ 

до Договору купівлі-продажу газу природного № __/__/Г-1 від __ ____ 2017 року 

м.Київ                  "___" ______ 2018 року 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СМАРТ ЕНЕРДЖІ", далі – "Продавець", в особі 

Генерального директора Глазунова Сергія Миколайовича, який діє на підставі Статуту, з однієї сторони, і 

____ "_________", далі – "Покупець", в особі ________________, який діє на підставі ________, з другої сторони, 

надалі також названі разом – "Сторони", окремо – "Сторона", уклали та підписали цю Специфікацію до договору купівлі-

продажу газу природного №_/_/Г-_ від ___ 2017 р. про викладене нижче: 

1. Сторони узгодили Договірний Обсяг продажу газу природного з ресурсу _____ 2018 р. у кількості 

______,000 тис. м3 (_______ тисяч кубічних метрів), що передається у Пункті Продажу №__.  

2. Договірна Ціна за Договірний Обсяг газу природного з ресурсу ______ 2018 р. становить ______,00 грн. (без 

ПДВ) за 1000 м3, крім того ПДВ 20% - _____,00 грн, разом з ПДВ ціна складає ______,00 грн. (________ гривень 

00 копійок) за 1000 м3 (одну тисячу метрів кубічних). 

3. Загальна вартість Договірного Обсягу газу природного з ресурсу ______ 2018 р. становить ______,00 грн. 

(______ гривень 00 копійок), крім того ПДВ 20% - ______,00 грн. (______  гривень 00 копійок), разом із ПДВ –

______,00 грн. (______ гривень 00 копійок). 

4. Покупець зобов’язується сплатити Загальну вартість Договірного обсягу газу природного з ресурсу ______ 

2018 р., _________ частинами: 

"Перша частина" в сумі ______,00 грн. (______  гривень 00 копійок) разом з ПДВ, що становить 10% (десять 

відсотків) від загальної вартості Договірного Обсягу газу природного в строк не пізніше ______ 2018 року. 

"Друга частина" в сумі ______,00 грн. (______  гривень 00 копійок) разом з ПДВ, що становить __% (____ 

відсотків) від загальної вартості Договірного Обсягу газу природного в строк не пізніше ______ 2018 року. 

……… 

"______ частина" в сумі ______,00 грн. (______  гривень 00 копійок) разом з ПДВ, що становить __% (____ 

відсотків) від загальної вартості Договірного Обсягу газу природного в строк не пізніше ______ 2018 року. 

5. Сума Гарантійного забезпечення, що була перерахована Покупцем у відповідності з п.8.1 Договору, у розмірі 

____ грн. (____ гривень 00 копійок) без ПДВ зараховується в якості часткової оплати за Договірний Обсяг газу 

природного, згідно п. 8.2.1 Договору. Сума, що зараховується в якості часткової оплати за Договірний Обсяг 

газу природного, становить ___ грн. (___ гривень 00 копійок), крім того ПДВ ___,00 грн. (____ гривень 00 

копійок). 

6. З всіх інших питань Сторони керуються умовами Договору купівлі-продажу газу природного № __/__/Г-1 від 

_____ 2018 року. 

7. Цю Специфікацію укладено в двох примірниках, по одному для кожної із сторін. 

Продавець:  Покупець: 

ТОВ "СМАРТ ЕНЕРДЖІ"  

Місцезнаходження :  Місцезнаходження : 

03150, Україна, місто Київ, вулиця Димитрова, 

будинок 5, корпус 2, літера В1 

 

Адреса для листування: Адреса для листування: 

04071, м. Київ, вул. Ярославська, буд. 58, 

БЦ "Астарта", блок Б, поверх 5 

Ідентифікаційний код 38103460 

п/р № 2600138337 в ПАТ "ПУМБ", 

МФО 334851 

ІПН 381034626558 

Тел./факс: (044) 364-79-36, (044) 364-79-35 

ЕІС код 56X930000007910Т 

 

_____________  

 ___________________/ ________ / ___________________/_____________/ 

Кінець типової форми 

Продавець:  Покупець: 

Генеральний директор 

 

 

____________________________ 



Договір купівлі-продажу газу природного№ _________ від ___________ 201_ року 
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___________________________ С.М. Глазунов 

 


