
 

 

ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ДОГОВІР №____ 

до Рамкового договору купівлі-продажу природного газу  

№ ________від _________ 20__ року 

 

м. Київ                 «___» ___________20__ року 

 

Товариство з обмеженою відповідальністю «Газопостачальна компанія  «Нафтогаз 

Трейдинг», ЕІС-код 56X930000010610X, в особі___________________________ 

____________________________________________, який діє на підставі _______________, 

надалі – «Продавець» з однієї сторони, та  

_______________________________________________________________________________, 

ЕІС-код ______________________, в особі___________________________, який діє на підставі 

_____________, надалі – «Покупець», з іншої сторони,  

в подальшому разом іменовані «Сторони», а кожен окремо – «Сторона», уклали цей 

Індивідуальний Договір №___ від ___________ р.  (надалі - Індивідуальний Договір) до  

Рамкового договору купівлі-продажу природного газу № ________від _________ 20__р. (надалі 

– Рамковий Договір або Договір) про наведене нижче: 

 

1. Сторони визначили, що Договірний обсяг газу, що передається на умовах Договору, складає 

____,____ куб.м (___________________________________). 

                                                                                                  обсяг прописом 

2. Договірна ціна газу становить за 1000 куб. м __________,___  грн., крім того податок на 

додану вартість за ставкою 20%, що складає __________,___ грн., разом з ПДВ за 1000 куб. 

м – __________,___ грн. (____________________________________ грн. ___ коп.),  

                                                                                                                   ціна прописом 

3. Договірна вартість газу складає __________,___  грн. без ПДВ, крім того, податок на додану 

вартість за ставкою 20%, що складає __________,___ грн.,  разом з ПДВ 20% - __________,___ 

грн. (_______________________________________ грн. ___ коп.).  

                      договірна вартість прописом 

4.  З метою забезпечення належного виконання Покупцем своїх зобов’язань згідно п.5.1. цього 

Індивідуального договору, Покупець здійснює сплату Гарантійного забезпечення у розмірі 

________ грн., що становить 25% Договірної вартості газу, зазначеної у п. 3 цього 

Індивідуального Договору (далі – Гарантійне забезпечення), на поточний рахунок Продавця 

не пізніше наступного робочого дня з дати підписання Сторонами цього Індивідуального 

Договору, а саме: ХХ.ХХ.ХХХХ (включно).  

Усі витрати, пов’язані з наданням Гарантійного забезпечення, покладаються на Покупця. 

 

5. Оплата за газ проводиться Покупцем виключно грошовими коштами на банківський рахунок 

Продавця в наступному порядку: 

5.1. Покупець зобов‘язаний здійснити оплату 75% Договірної вартості газу, зазначеної у п. 3 

цього Індивідуального Договору, не пізніше двадцятого числа Загального періоду поставки, а 

саме до «20»____________ 20__ року (включно), в одному з наступних порядків на власний вибір 

Покупця: 

 

5.1.1. Покупець сплачує в один робочий день 75% Договірної вартості газу, але не пізніше ніж за 

один робочий день до подання першого торгового сповіщення на відповідний обсяг природного 

газу з оплаченого обсягу. 
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5.1.2 Покупець поетапно сплачує 75% Договірної вартості газу у робочі дні Загального періоду 

поставки. У цьому випадку сплачена Покупцем вартість природного газу має бути не меншою за 

вартість обсягу поданих Покупцем торгових сповіщень. Оплата Покупцем здійснюється не 

пізніше ніж за один робочий день до подання кожного торгового сповіщення. 

 

5.2. У разі повного виконання Покупцем умов оплати відповідно до п. 5.1. цього Індивідуального 

Договору та приймання природного газу згідно з розділом 3  Договору, Гарантійне забезпечення, 

сплачене Покупцем згідно п. 4 цього Індивідуального Договору, зараховується Продавцем в 

рахунок оплати останніх 25 % Договірного обсягу газу, що складає ____,____ куб.м 

(________________________________) з дати Комерційного акту, крім випадків, передбачених 

пунктом 8 цього Індивідуального Договору. 

 

6.  Покупець в будь-якому разі зобов’язаний здійснити прийом оплаченого природного газу в 

обсязі 75% Договірного обсягу газу, що складає ____,____ куб.м 

(________________________________) не пізніше двадцять другого числа Загального періоду 

поставки, а саме до «22»____________ 20__ року (включно). 

 

7. Після повної оплати 75% Договірної вартості газу на умовах, передбачених п.5.1 цього 

Індивідуального договору та прийому природного газу в обсязі 75% Договірного обсягу газу 

в строк, який передбачений п. 6 цього Індивідуального Договору, Покупець набуває право 

подавати торгові сповіщення на останні 25% Договірного обсягу газу, що складає ____,____ 

куб.м (________________________________) протягом Загального періоду поставки. При 

цьому Покупець в будь-якому разі зобов’язаний здійснити прийом природного газу в обсязі 

25% Договірного обсягу газу, що складає ____,____ куб.м 

(________________________________), не пізніше останнього дня Загального періоду 

поставки, а саме до «__»____________ 20__ року (включно). 

 

8. Покупець погоджується, що Гарантійне забезпечення, сплачене ним відповідно до п. 4 цього 

Індивідуального Договору, переходить у власність Продавця та не підлягає поверненню 

Покупцю з дати настання однієї з наступних умов : 

 

8.1 повного або часткового не виконання Покупцем умов оплати відповідно до  пункту 5.1. 

цього Індивідуального Договору;  

8.2 повного або часткового не виконання Покупцем умов приймання природного газу згідно 

з п. 6 та п. 7 цього Індивідуального договору; 

8.3 Ініціювання Покупцем дострокового розірвання цього Індивідуального Договору; 

8.4 Ініціювання Покупцем дострокового розірвання Рамкового договору. 

 

9.  При настанні однієї з умов, передбаченої п. 8 цього Індивідуального Договору, Подавець 

надсилає на поштову адресу Покупця, вказану у п.18 цього Індивідуального Договору лист 

про неповернення Гарантійного забезпечення. Датою отримання повідомлення Покупцем 

буде вважатися дата його вручення Покупцю. 

У випадку ухилення Покупця від отримання повідомлення або його неотримання з 

підстав, що не залежать від Продавця, таке повідомлення вважається отриманим Покупцем з 

дати його відправлення Продавцем, зазначеної у квитанції про відправлення. 

 

10. У разі нездійснення Покупцем оплати Гарантійного забезпечення у строки та у порядку, що 

передбачені п. 4 цього Індивідуального Договору, Продавець не здійснює поставку  

природного газу Покупцю. 
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11. У випадку будь-яких розбіжностей між положеннями цього Індивідуального Договору та 

положеннями Рамкового Договору, положення Індивідуального Договору мають переважну 

силу.  

 

12. Пункт поставки ____________ 

 

13. Перехід права власності на природний газ відбувається відповідно до умов Рамкового 

Договору. 

 

14. Загальний період поставки _______________. 

 

15. Інші умови – [графік постачання/надання торгових сповіщень]. Торгові сповіщення 

подаються Продавцем виключно в обсягах не більше оплачених Покупцем. 

 

16. Цей Індивідуальний Договір складений у двох примірниках, що мають однакову юридичну 

силу, набирає чинності з моменту його підписання Сторонами та скріплення печатками і є 

невід’ємною частиною Договору. 

 

17. Інші умови Договору залишаються незмінними. 

18. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ, РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН 

ПРОДАВЕЦЬ: 

Товариство з обмеженою відповідальністю 

«Газопостачальна компанія 

«Нафтогаз Трейдинг» 

код ЕІС - 56X930000010610X 

 

Адреса: 04116, м. Київ, вул. Шолуденка, 1 

банківські реквізити: 

______________________________ 

Код ЄДРПОУ: 42399676 

ІПН: 423996726590 

Телефон: (044) 364-76-54 

E-mail: ngt@naftogaztrading.com.ua  

 

_______________________________________ 

__________________/ ____________________/ 

 

ПРОДАВЕЦЬ: 

Товариство з обмеженою відповідальністю 

«Газопостачальна компанія 

«Нафтогаз Трейдинг» 

 

 

_________________ 

 

__________________/ _________________/ 

ПОКУПЕЦЬ: 

__________________________________ 

«________________________________» 

 код ЕІС - ________________________ 

 

 

Адреса: __________________________ 

_________________________________ 

банківські реквізити: 

_________________________ 

Код ЄДРПОУ: _____________________ 

ІПН: _____________________________ 

Телефон: _________________________  

E-mail: __________________________ 

________________________________ 

__________________/________________/ 

 

ПОКУПЕЦЬ: 

__________________________________  

 

«_________________» 

 

 

______________ 

 

______________________/____________/ 

 


