ДОГОВІР №__________-k
купівлі-продажу природного газу
м. Київ

«__» __________ 2022 року

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ХАНЕРДЖІ УКРАЇНА», що має статус платника
податку на прибуток підприємств на загальних умовах згідно Податкового кодексу України (далі –
«Продавець»), в особі директора Павленко Наталії Миколаївни, яка діє на підставі Статуту, з однієї сторони,
та
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «___________________», що має статус платника
податку на прибуток підприємств на загальних умовах згідно Податкового кодексу України (далі –
«Покупець»), в особі директора __________________________, який діє на підставі Статуту, з другої сторони,
далі разом поіменовані Сторони, керуючись законодавством України, що визначає правові засади
функціонування ринку природного газу України, уклали цей договір купівлі-продажу природного газу (далі
– «Договір») на наступних умовах.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
1.1. Продавець зобов'язується передати у власність Покупця, а Покупець зобов’язується прийняти та
сплатити на умовах цього Договору природний газ, надалі - Газ.
• Продавець не є кінцевим споживачем Газу, код ЕІС: 56X930000118370H.
• Покупець не є кінцевим споживачем Газу, код ЕІС: _________________.
1.2. Обсяг Газу, що планується передати у власність Покупцю за цим Договором визначається та
узгоджується Сторонами у Додаткових угодах до Договору, що підписуються уповноваженими
представниками сторін.
1.3. Загальна вартість Газу, який Продавець передає Покупцю, визначається загальною вартістю обсягу
фактично переданого Газу на підставі актів приймання-передачі газу, зазначених в п.3.3. Договору.
1.4. За розрахункову одиницю переданого газу приймається один кубічний метр, приведений
газотранспортним підприємством до стандартних умов (Т=20ºС, тиск газу Р=101,325 кПа/760 мм рт.ст.). У
відповідності до вимог Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо запровадження
на ринку природного газу обліку та розрахунків за обсягом газу в одиницях енергії» від 02.11.2021 року №
1850-IX, починаючи з 01 травня 2022 року Сторони домовились вважати одиницею вимірювання енергії
природного газу кіловат-годину (кВт·год), якщо інше не буде встановлено законодавством України.
1.5. Якість Газу повинна відповідати вимогам, встановленим державними стандартами, технічними
умовами, нормативно-технічними документами щодо його якості. Якість газу визначається методами, що
передбачені державними стандартами та нормативно-технічними документами. Порядок та періодичність
визначення показників якості газу обумовлюється в договорах на транспортування газу.
1.6. Продавець гарантує, що має усі необхідні права для передачі Газу за цим Договором, що Газ належить
йому на праві власності, не перебуває під забороною відчуження, арештом, не є предметом застави та
іншим засобом забезпечення виконання зобов’язань перед будь-якими фізичними та/або юридичними
особами, а також не є предметом будь-якого іншого обтяження чи обмеження. У випадку недотримання
Продавцем відповідних гарантій, Покупець є добросовісним набувачем права власності на Газ.
2. ЦІНА, ЗАГАЛЬНА ВАРТІСТЬ ГАЗУ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ
2.1. Ціна цього Договору складає суму вартості поставленого природного газу та оплаченого протягом
строку/терміну його дії.
2.2. Продаж газу здійснюється за ціною, що вільно встановлюється між Продавцем та Покупцем. Ціна 1 000
м3 (однієї тисячі метрів кубічних) або 1 000 кВт·год (одна тисяча кіловат-годин), де 1000 кВт дорівнює 1 МВт,
газу та загальна вартість обсягу газу, що передаватиметься у власність Покупця протягом газового місяця,
визначається Продавцем щомісячно (на наступний газовий місяць) у відповідних додаткових угодах,
підписаних Сторонами, з урахуванням умов п. 1.4. цього Договору.
2.3. У разі набрання чинності змінами до законодавчих актів, що регулюють питання бази для нарахування
ПДВ, а також інших змін у законодавстві з питань ринку газу, Сторони зобов’язуються прийняти до виконання
вказані зміни та узгодити їх шляхом підписання відповідної додаткової угоди до даного Договору.
2.4. Оплата загальної вартості Газу (п.2.2. Договору) проводиться на поточний рахунок Продавця наступним
чином:
2.4.1. Покупець зобов'язаний сплатити вартість Планового обсягу газу, що передається йому у
власність протягом відповідного газового місяця, на банківський рахунок Продавця на умовах 100%
Продавець_____________________
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передоплати на підставі виставленого Продавцем рахунку на оплату. Сторони у відповідній додатковій угоді
та\або у відповідному додатку до даного Договору можуть погодити інший порядок здійснення оплати за
природний газ.
2.5. Розрахунки за Газ здійснюються Покупцем шляхом перерахування грошових коштів в національній
валюті України (гривнях) на розрахунковий (поточний) рахунок Продавця, вказаний у розділі 9 цього
Договору.
2.6. Якщо термін оплати по Договору (згідно п.2.4., п.2.5 Договору) припадає на вихідний (неробочий) день,
то відповідна оплата повинна проводитись не пізніше наступного робочого (банківського) дня, який слідує
за таким вихідним (неробочим) днем (терміном оплати).
2.7. Всі платежі за даним договором здійснюються Покупцем Продавцю в національній грошовій одиниці
України на поточний рахунок Продавця, вказаний у Договорі.
В платіжних дорученнях на оплату Газу Покупець обов’язково зазначає: «Оплата за природний газ,
ресурс (вказати відповідний період) 202(2) року, по Договору купівлі-продажу природного газу №________
від __.__.202(2) року.»
3. ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧІ ТА ПРИЙНЯТТЯ ГАЗУ.
3.1. Продавець передає Покупцю Газ у фізичних та\або віртуальних точках входу/виходу газотранспортної
системи («Пункти приймання-передачі»), визначених Оператором ГТС/Оператором ПСГ відповідно до
правил Кодексу газотранспортної системи/Кодексу газосховищ, та розміщених на офіційному Веб сайті
Оператора ГТС або в ПСГ АТ «Укртрансгаз».
3.2. Кількість Газу, що передається, визначається у відповідності з обсягом, що вказаний у п.1.2. даного
Договору.
3.3. Передача фактичного обсягу Газу оформлюється сторонами Актом приймання-передачі природного
газу, що підписується уповноваженими представниками Сторін.
3.4. Право власності на Газ переходить від Продавця до Покупця в пунктах приймання-передачі. Після
переходу права власності на Газ Покупець несе всі ризики і приймає на себе всю відповідальність, пов'язану
з правом власності на Газ.
4. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН
4.1. Продавець зобов’язаний:
4.1.1. Здійснити передачу Газу Покупцю у місці передачі, передбаченому п.3.1. Договору, в обсязі та
на умовах, передбачених Додатковими угодами до Договору.
4.1.2. Подати Торгові сповіщення на Інформаційній платформі, на якій здійснюються опрацювання
наданих торгових сповіщень на відчуження на відповідну Газову добу, не пізніше 07 год. 00 хв. Газової доби.
4.2. Покупець зобов’язаний:
4.2.1. Прийняти Газ у місці передачі, передбаченому п.3.1. Договору в обсязі та на умовах,
передбачених Додатковими угодами до Договору.
4.2.2. Подати Торгові сповіщення на Інформаційній платформі, на якій здійснюються опрацювання
наданих торгових сповіщень на набуття на відповідну Газову добу, не пізніше 07 год. 00 хв. Газової доби.
4.2.3. Оплатити Продавцю загальну вартість Газу, що передається, на умовах згідно п.2.4. та п.2.5.
цього Договору.
4.2.4. Оформити з Продавцем Акт приймання-передачі Газу, що підтверджує фактично отриманий
обсяг газу та повернути підписаний зі свого боку Акт приймання-передачі Газу, протягом п’яти робочих днів
з моменту отримання примірників акту від Продавця.
5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
5.1. За невиконання або неналежне виконання своїх зобов’язань за даним Договором Сторони несуть
відповідальність згідно з цим Договором та чинним законодавством України.
5.2. За порушення Стороною умов п.3.3. Договору, а саме, ухилення від підписання, надання або повернення
актів у передбачені Договором строки, - Сторона, що ухиляється від підписання, не надає або не повертає
підписаний акт або не надає вмотивовану відмову від підписання акту сплачує на користь іншої Сторони
пеню у розмірі 0,01 % від вартості отриманого/переданого за відповідним актом Газу за кожний день
прострочення виконання зобов’язання, встановленого п. 3.3. цього Договору.
5.3. За часткову/повну відмову Покупця від прийняття або несвоєчасного прийняття Газу, Покупець сплачує
на користь Продавця – штраф у розмірі 10% ( десять відсотків) від вартості обсягу Газу, від прийняття якого
відмовився Покупець.
Продавець_____________________
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5.4. За порушення Покупцем грошових зобов’язань (умов та строків розрахунків) згідно п.2.4. та п.2.5.
Договору Покупець сплачує на користь Продавця, крім суми заборгованості з урахуванням встановленого
індексу інфляції та трьох відсотків річних за весь час прострочення, - пеню за кожний день прострочення у
розмірі подвійної облікової ставки НБУ, що діяла у період, за який сплачується пеня від суми простроченого
платежу, та додатково - штраф у розмірі 10% ( десять відсотків) від суми простроченого платежу, а у разі
прострочення платежу на строк понад 10 календарних днів - додатково штраф у розмірі 15% (п’ятнадцять
відсотків) від суми простроченого платежу.
5.5. За порушення Покупцем умов оплати Газу по Договору, Продавець в односторонньому порядку має
право нарахувати господарські санкції, передбачені Договором за таке порушення, здійснити зарахування
вже отриманих від Покупця коштів (часткової оплати) по Договору в рахунок стягнення суми зазначених
господарських санкцій (пені, штрафу тощо).
5.6. Сплата Покупцем господарських санкцій за даним Договором не звільняє його від виконання основного
зобов’язання та відшкодування збитків, понесених Продавцем з вини Покупця.
5.7. Сторони встановили позовну давність на стягнення неустойки (пені, штрафу) передбачених даним
розділом Договору строком у 2 (два роки).
6. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ
6.1. Спори, що виникли із цього Договору, вирішуються шляхом двосторонніх перемовин уповноваженими
представниками Сторін. У випадку недосягнення згоди шляхом перемовин, спір передається на вирішення
до суду України і розглядаються в установленому порядку згідно із законодавством України.
7. ОБСТАВИНИ, ЩО ВИКЛЮЧАЮТЬ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
7.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання обов’язків по даному
Договору, якщо це невиконання є наслідком форс-мажорних обставин.
7.2. Під форс-мажором розуміють будь-яку подію або обставину поза розумним контролем Сторони, що
посилається на форс-мажор, внаслідок або в результаті якої 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 своєї сторони. Форс-мажор включає наступні події та обставини, які виникли після
підписання Договору внаслідок непередбачених Сторонами подій надзвичайного характеру:
7.2.1. cтрайки, локаути та інші виробничі конфлікти;
7.2.2. законодавчі акти, закони, підзаконні акти, правила, постанови та/або накази уряду або
урядових органів або їх представників, або інших суб’єктів, що перебувають під контролем або у власності
уряду, або дотримання таких законодавчих актів, законів, правил, постанов та/або наказів, які
безпосередньо стосуються Сторони, в тому числі такі , внаслідок яких виконання цього Договору однією із
Сторін стає невигідним або економічно недоцільним та/або роблять незаконним виконання будь-якою із
Сторін її зобов’язання за цим Договором;
7.2.3. дії інших держав, війни або військові дії, громадянські та військові заворушення, блокади,
повстання, заколоти, епідемії, карантинні обмеження;
7.2.4. стихійні лиха, в тому числі блискавки, пожежі, буревії, штормове попередження, сейсмічні
хвилі, землетруси, повені, оповзні, інші стихійні лиха, природні катаклізми та несприятливі погодні умови;
7.2.5. вибухи, пожежі, аварії, поломки або відмови механізмів/переробного обладнання на
газотранспортній системі або у видобувній системі;
7.3. Сторона не буде вважатися такою, що порушує будь-яке із своїх зобов’язань за цим Договором і не буде
нести відповідальність за будь-яку затримку у виконанні або за невиконання будь-яких своїх зобов’язань за
цим Договором, якщо таке виконання стає неможливим, зазнає перешкод або затримок внаслідок обставин
форс-мажору.
7.4. Достатнім доказом дії форс-мажорних обставин є документ, виданий Торгово-промисловою палатою
України або іншим уповноваженим органом.
7.5. Сторона, стосовно якої мають місце обставини форс-мажору, які перешкоджають їй виконувати свої
зобов’язання за цим Договором, зобов’язується негайно ( але в будь-якому випадку, не пізніше 3-х (трьох)
календарних днів з дня настання таких обставин) повідомити іншу Сторону про настання (або припинення)
таких обставин. Неповідомлення або невчасне повідомлення позбавляє Сторони права посилатися на
настання таких обставин.
7.6. Строк виконання зобов’язань відкладається відповідно до часу, на протязі якого будуть діяти такі
обставини.

Продавець_____________________
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7.7. Якщо обставини форс-мажору тривають або, за обгрунтованими розрахунками триватимуть більше ніж
45 (сорок п’ять) послідовних днів, кожна Сторона може припинити дію цього Договору, повідомивши іншу
сторону про це в письмовій формі.
7.8. Виникнення зазначених обставин не є підставою для відмови Покупця від сплати Продавцю за Газ, який
поставлений до виникнення форс-мажорних обставин.
8. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ ТА ІНШІ УМОВИ
8.1. Цей Договір, складений у двох примірниках, набирає чинності з дати його підписання обома Сторонами
та скріплення відбитками печаток Сторін (дата, зазначена у верхньому правому куті першої сторінки
Договору) і діє до «31» грудня 2022 року включно в частині постачання газу, а в частині інших зобов’язань –
до повного їх виконання Сторонами. При цьому являється дійсним за умови наявності відбитку печатки обох
Сторін на кожному аркуші Договору.
8.2. Всі доповнення, зміни та додатки до цього Договору, а також щодо розірвання або припинення
Договору, виконуються у вигляді Додаткових угод, які підписуються Сторонами і являються його
невід’ємними частинами.
8.3. Факсові копії, електронні/скан копії цього Договору та додаткових угод до нього мають юридичну силу
до моменту отримання Сторонами їх оригіналів.
8.4. Договір, його зміст, а також всі доповнення до нього є конфіденційними документами і не підлягають
розголошенню чи використанню Стороною без згоди іншої Сторони, крім випадків передбачених чинним
законодавством.
8.5. Жодна із Сторін не має права передавати свої права та обов’язки, передбачені цим Договором, третім
особам без письмової згоди на це іншої Сторони.
8.6. Продавець зобов’язується скласти всі податкові накладні в електронній формі з дотриманням умов
щодо їх реєстрації у Єдиному реєстрі податкових накладних, у порядку визначеному законодавством, в
строк визначений податковим законодавством України. Податкові накладні мають містити електронні
підписи уповноваженої особи з дотриманням умови щодо реєстрації цих підписів, у порядку визначеному
законодавством та електронну печатку.
8.7. Всі інші питання, що не врегульовані цим Договором, підлягають врегулюванню відповідно до чинного
законодавства України.
9. РЕКВІЗИТИ І ПІДПИСИ СТОРІН
ПРОДАВЕЦЬ:
ТОВ «ХАНЕРДЖІ УКРАЇНА »
Місцезнаходження: 01014, м. Київ,
вул. Болсуновська 13-15
Адреса для листування: 01014, м. Київ,
вул. Болсуновська 13-15, офіс 828
Код ЄДРПОУ: 44244627
п/р: UA033282090000026001000016494
в ПАТ АБ «ПІВДЕННИЙ», МФО 328209
ІПН: 442446226556
Телефон: +38 044 490 45 81/ +38 050 446 27 05
E-mail: info.ua@hunergy.eu/
Nataliia.pavlenko@hunergy.eu
ЕІС код: 56X930000118370H

ПОКУПЕЦЬ:
ТОВ _________________
Місцезнаходження: 01001, м. ________,
вул. ___________________
Адреса для листування: 01001, м. _____,
вул. _______________
Код ЄДРПОУ: _______________
п/р: UA________________________
в АБ «____________БАНК», МФО _______
ІПН: ________________
Телефон: +38 (___) ___-__-__
E-mail: _________________

Директор

Директор

_____________________ / Н. М. Павленко/
М.П.

_______________________ / _____________ /
М.П.

Продавець_____________________

ЕІС-код: ____________________
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________________________Покупець

