ДОГОВІР № _____
купівлі-продажу природного газу
серії NG/dec15/decpay (на продаж)
м. Київ

«___» ___________ 2015 року

________________________ «_____________», надалі Продавець, в особі _______
_________________, який діє на підставі ____________, з однієї сторони, і
Товариство з обмеженою відповідальністю «Група «УМВБ», в особі ________
__________________________________________________,
який
діє
на
підставі
__________, надалі Покупець, з іншої сторони,
надалі разом по тексту – Сторони, а кожна окремо – Сторона, уклали даний
Договір купівлі-продажу природного газу на виконання свого зобов’язання за
форвардними контрактами, укладеними між Продавцем і Покупцем як Центральним
контрагентом на біржових торгах у секції строкового ринку Універсальної товарної біржі
«Контрактовий дім УМВБ» (надалі – Договір) про наступне:
Глосарій
В цілях цього Договору, за виключенням випадків, коли контекстом прямо передбачається
інше, наступні терміни будуть мати значення, наведені нижче:
природний газ, корисна копалина, яка є сумішшю вуглеводнів та
Газ
невуглеводневих компонентів, перебуває у газоподібному стані за стандартних
умов (Т - 20 °С; Р = 101, 325 Кпа/760 мм. рт. ст./) і є товарною продукцією;
Якість газу, що передається, повинна відповідати вимогам ТУ
320.00158764.007-95 «Гази горючі природні, що подаються з родовищ в
промислові газопроводи та окремим споживачам»
Універсальна товарна біржа «Контрактовий дім УМВБ»
Біржа
Договірний об’єм Газу, зазначений в п.1.1. цього Договору, який Покупець придбав на
підставі форвардних контрактів, укладених на Універсальній товарній біржі
обсяг
«Контрактовий дім УМВБ» (надалі – «Біржа») в їх сумі та по ціні, що
зазначається в Реєстрі укладених біржових контрактів, що надається Біржею по
закінченню торгового періоду та який є невід’ємною частиною цього Договору
(надалі – «Реєстр») шляхом посилання на цей Реєстр
документ, що видається Біржею на підставі записів в системі електронних
Реєстр
укладених торгів, якщо інше не передбачено відповідним регламентом, та засвідчує факт
укладення форвардних контрактів та їх умови, які Продавець та Покупець
біржових
контрактів погодили в ході біржових торгів
центральний диспетчерський департамент, юридична особа (її підрозділ), яка
ЦДД
виконує функції диспетчерського (оперативно-технологічного) управління
єдиною газотранспортною системою України, у відповідності до рішень
спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади, до відання
якого віднесені питання державного регулювання нафтогазової галузі
Посилання на «включає» та «що включає» тлумачаться без обмежуючого значення.
Підписання цього Договору є виконанням укладених форвардних контрактів та не
подвоює зобов’язання Покупця і Продавця. Форвардні контракти не можуть бути
визнані недійсними тільки через їх електронну форму
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Продавець зобов’язується передати у власність Покупцю __________ м. куб.
(_____________ метрів кубічних) Газу у жовтні 2015 року, а Покупець зобов’язується
прийняти та оплатити Газ на умовах даного Договору.
1.2. Ціна за 1 000,0 кубічних метрів газу, без врахування вартості транспортування
газу територією України, становить _______,00 грн., в т.ч. ПДВ 20 % (________ грн. 00
коп.
1.3. Загальна сума даного Договору становить __________,00 грн.
(______________ грн. 00 коп.), в т.ч. ПДВ 20% – _____________,00 грн. згідно Витягу з
Реєстру укладених Біржових контрактів, який є невід’ємною частиною цього Договору.
2. ЗАТВЕРДЖЕННЯ ТА ГАРАНТІЇ
2.1. Покупець купує Газ для подальшої реалізації та не використовує як паливо або
сировину.
2.2. Продавець підтверджує, що Договірний обсяг Газу належить йому на праві
власності, не обтяжений правами третіх осіб, на нього не накладений арешт, податкова
застава, або будь-які інші санкції, стягнення, обтяження.
3. ПОРЯДОК ТА УМОВИ ПОСТАЧАННЯ, ПРИЙМАННЯ ГАЗУ
3.1. Право власності на Газ переходить до з моменту підписання Акту прийманняпередачі Газу згідно п.4.2.3. цього Договору та повної оплати.
3.2. Ризики, пов'язані з Газом, переходять до Покупця з моменту переходу права
власності на Газ.
3.3. Продавець передає природний газ в мережі ПАТ «УКРТРАНСГАЗ», де
Покупець приймає газ в загальному потоці газу на газовимірювальних станціях (ГВС) в
Договірному обсязі.
3.4. Продавець забезпечує разом з газотранспортними підприємствами, відкритими
акціонерними товариствами з газопостачання та газифікації НАК «Нафтогаз України» облік газу,
реалізованого Покупцю.
3.5. Сторони повинні забезпечити, щоб Газ був поставлений та прийнятий
відповідно до процедур ЦДД, та всі необхідні форми і процедури ЦДД були оформлені та
дотримані.
4. ЗОБОВ’ЯЗАННЯ СТОРІН
4.1. Покупець зобов’язується:
4.1.1. Прийняти від Продавця газ в об’ємі, вказаному в п. 1.1. цього Договору;
2.1.1. оплатити Газ виключно грошовими коштами на банківський рахунок
Продавця, зазначений у Розділі 13 цього Договору у розмірі 1/3 (однієї третьої частини) до
десятого, двадцять першого та тридцять першого грудня 2015 року, із заокругленням до
однієї гривні в більшу сторону, а саме:
Сума до сплати Покупцем
в т.ч. ПДВ
строк
1.
до 10 грудня 2015 року
2.
до 21 грудня 2015 року
3.
до 31 грудня 2015 року
4.1.2. вказувати в платіжних дорученнях призначення платежу номер та дату
Договору;
4.1.3. надати Продавцю 3 (три) примірники Акту приймання-передачі Газу, згідно
обсягів Газу, які було фактично передано Покупцю, підписані уповноваженим
представником та скріплені печаткою Покупця не пізніше 7 (сьомого) листопада 2015
року.

4.1.4. протягом трьох днів повинен підписати зі своєї Сторони три примірники акту
приймання-передачі планових обсягів газу, підписані та скріплені печаткою Продавця, не
пізніше 21 числа місяця попереднього місяцю поставки;
4.2. Продавець зобов’язується:
4.2.1. Передати Покупцю Газ в об’ємі та в строк, вказаному в п. 1.1.
4.2.2. надати Покупцю три примірники акту приймання-передачі планових обсягів
газу, підписані та скріплені печаткою Продавця до 25 листопада 2015 року;
4.2.3.
надати Покупцю два примірники акту приймання - передачі газу, підписані
та скріплені печаткою Продавця не пізніше 7 числа місяця наступного за місяцем
поставки;
4.2.4. надати Покупцю податкову накладну у електронному вигляді, складену у
відповідності з вимогами ст. 201 Податкового кодексу України, а також копію квитанції
про внесення такої податкової накладної до Єдиного реєстру податкових накладних до
відповідно до вимог Податкового кодексу України;
4.2.5. подати в ЦДД заявку на включення Договірного Обсягу до планового
розподілу газу на відповідний місяць до 25 числа місяця, що передує місяцю поставки, а
якщо така дата припадає на вихідний або неробочий день, то до останнього робочого дня,
що передує 25 числу місяця, попередньому місяцю поставки.
4.3.
Продавець має право:
4.3.1. при невиконанні Покупцем вимог, передбачених у п. 4.1.2. даного Договору,
обмежити постачання газу ПОКУПЦЮ або припинити постачання газу у встановленому
порядку.
5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
5.1. За невиконання або неналежне виконання своїх зобов’язань по даному
Договору Сторони несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України та
даним Договором.
5.2.
В разі порушення Покупцем п. 4.1.1. цього Договору, Покупець
зобов’язаний сплатити на користь Продавця штраф в розмірі 2 % (двох відсотків) від
загальної вартості Договірного обсягу Газу на відповідний місяць, з ресурсу якого
Покупець відмовився (повністю або частково) від обсягів Газу.
5.3. В разі порушення Покупцем п. 4.1.2. цього Договору, Покупець сплачує на
користь Продавця, крім суми заборгованості з урахуванням встановленого індексу
інфляції та трьох відсотків річних за весь час прострочення, пеню у розмірі подвійної
ставки НБУ від суми простроченого платежу за кожен день прострочення.
5.4.
У разі невиконання або неналежного виконання Продавцем зобов'язань за цим
Договором, зокрема, але не виключно передбачених п. 4.2. цього Договору, Продавець
зобов’язаний сплатити на користь Покупця штраф у розмірі 20% (двадцяти відсотків) від
загальної суми цього Договору за кожне порушення протягом трьох днів з моменту
настання порушення. Якщо Продавець не виконав, несвоєчасно виконав або виконав
неналежним чином свої зобов’язання за цим Договором, то Біржа перераховує
гарантійний внесок Продавця Покупцю в якості штрафу.
5.5.
Продавець має право розірвати цей Договір в односторонньому порядку у
випадку відсутності належної оплати від Покупця.
5.6.
У разі своєчасного ненадання Продавцем податкової накладної або в разі
порушення ним порядку її заповнення та порядку її реєстрації до Єдиного реєстру
податкових накладних, Продавець зобов’язаний сплатити Покупцю у розмірі 20 % від
Загальної суми цього договору, який Продавець зобов’язаний сплатити протягом трьох
робочих днів, що відраховується з дати, до якої Продавець зобов’язувався надати
належним чином оформлену податкову накладну згідно з Податковим Кодексом України.
У разі недостатності суми проведеного платежу або гарантійного внеску Продавця, який
Біржа перерахувала Покупцю, для виконання грошового зобов'язання Покупця перед

Продавцем у повному обсязі, з урахуванням платежів, встановлених розділом 8 цього
Договору, ця сума погашає вимоги Покупця до Продавця у такій черговості:
у першу чергу сплачується штраф;
у другу чергу сплачується вартість Газу.
Цей пункт може застосовуватись Продавцем незалежно від призначення платежу,
зазначеного Покупцем в платіжному документі.
6. ФОРС – МАЖОР
6.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання
обов'язків по даному Договору, якщо це невиконання є наслідком непереборної сили
(форс-мажорних обставин).
6.2. Під форс-мажорними обставинами в цьому Договорі слід розуміти будь-які
обставини зовнішнього щодо Сторін характеру, що виникли без вини Сторін, поза їх
волею або всупереч волі чи бажанню Сторін після підписання цього Договору, і які не
можна було ні передбачити, ні уникнути, включаючи: стихійні явища природного
характеру (землетруси, повені, урагани, руйнування в результаті блискавки тощо), лиха
техногенного та антропогенного походження (вибухи, пожежі, вихід з ладу машин,
обладнання тощо), обставини суспільного життя (воєнні дії, громадські хвилювання,
епідемії, страйки, бойкоти тощо), а також видання актів органів державної влади чи
місцевого самоврядування, інші законні або незаконні заборонні заходи названих органів,
які унеможливлюють виконання Сторонами зобов’язань за цим Договором або
перешкоджають такому виконанню тощо.
6.3. Достатнім доказом дії форс-мажорних обставин є документ, виданий Торговопромисловою палатою України, або інший документ засвідчений належним чином. Термін
для повідомлення між Сторонами про такі обставини - негайно. Надання підтверджуючих
документів - протягом 14 днів з моменту їх виникнення.
6.4. Виникнення зазначених обставин (п. 6.2) не є підставою для відмови Покупця
від сплати Продавцю за газ, який був поставлений до їх виникнення.
6.5. Виникнення зазначених обставин (п. 6.2) не є підставою для відмови Продавця
від постачання природного газу Покупцю.
7. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ
7.1. В разі виникнення спорів (розбіжностей) по даному Договору спір передається
на вирішення в господарські суди України і розглядається в установленому порядку згідно
з чинним законодавством України.
8. ІНШІ УМОВИ
8.1. Даний Договір складений у двох примірниках, по одному для кожної із Сторін,
які мають однакову юридичну силу.
8.2. З укладенням даного Договору попереднє листування та документація щодо
предмету Договору втрачають юридичну силу.
8.3. Всі зміни і доповнення до даного Договору повинні бути зроблені в письмовій
формі і підписані повноважними представниками Сторін.
8.4. Сторони зобов’язуються повідомляти одна одній про зміни своїх платіжних
реквізитів, юридичних адрес, номерів телефонів, телефаксів у 5-ти денний термін з дня
виникнення відповідних змін рекомендованим листом з повідомленням.
8.5. Продавець має статус платника податку на прибуток на загальних умовах,
згідно розділу III Податкового Кодексу України.
8.6. Покупець має статус платника податку на прибуток на загальних умовах,
згідно розділу III Податкового Кодексу України
8.7. Сторони даного Договору є платниками податку на додану вартість.

8.8. В разі будь-яких змін в статусі платника податків, Сторони зобов’язані
повідомити одна одну в термін трьох робочих днів з моменту їх виникнення
рекомендованим листом з повідомленням.
8.9. Відповідно до Закону України
«Про захист персональних даних» від
01.06.2010р. №2297-VI кожна із Сторін шляхом підписання цього Договору дає згоду на
обробку її персональних даних (ПІБ, посада, назва, адреса, телефон, електронна адреса
суб'єкта господарювання) в базі персональних даних «фізичні особи, персональні дані
яких обробляються в ході господарської діяльності» іншої Сторони Договору, з метою
забезпечення реалізації адміністративно-правових, податкових відносин та відносин у
сфері бухгалтерського обліку.
Кожна із Сторін Договору несе відповідальність за порушення законодавства про
захист персональних даних відповідно до чинного законодавства України.
9. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ
9.1. Цей Договір набирає чинності з моменту підписання і діє в частині поставки
газу до «31» грудня 2015 року (включно), а в частині проведення розрахунків за газ - до їх
повного здійснення.
10. АДРЕСИ ТА РЕКВІЗИТИ СТОРІН
ПРОДАВЕЦЬ

ПОКУПЕЦЬ

_____ «___________»
Індекс____, м. _________, вул.
________________, ________
Тел.: +38 (0___) __________
Факс: +38 (0___) __________
Ел.пошта____________

ТОВ «Група «УМВБ»
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 36471995
ПАТ "АЛЬФА-БАНК" У М.КИЄВІ
п/р 26509014422001
МФО 300346
04070, м. Київ, вул. Межигірська, буд. 1

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ __________
п/р ___________ в ____ «____________»,
м.______, МФО _______
Свідоцтво платника ПДВ № ________
ІПН ___________

/_________/
________________________ /_______/

/посада/ ____«____________»
________________________ /______/

