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ДОГОВІР № _______________ 

КУПІВЛІ - ПРОДАЖУ ПРИРОДНОГО ГАЗУ 
 

 м. Київ 

   

____ 2017 року 

 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВИДОБУВНА КОМПАНІЯ 

«УКРНАФТОБУРІННЯ», надалі – Продавець, що має статус платника податку на прибуток на загальних 

умовах, в особі Голови Правління Бакуненка Михайла та Заступника Голови Правління - Комерційного 

директора Кацнельсона Марка, які діють на підставі Статуту, з однієї сторони, та 

__________________________________________, надалі – Покупець, що є платником ПДВ, податку на 

прибуток на загальних підставах, в особі ___________________________  , що діє на підставі 

_______________________, з другої сторони, надалі разом – Сторони, а кожна окремо - Сторона, з дотриманням 

положень Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Закону України «Про ринок 

природного газу», уклали цей Договір про наступне: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ 

1.1. Продавець зобов'язується передати у власність Покупця, а Покупець - прийняти і сплатити на умовах 

цього Договору природний газ, надалі - Газ.  

Продавець являється видобувним підприємством, код EIС: 56X920000000140P. 

Покупець не є кінцевим споживачем Газу, код ЕІС: ______________________. 

1.2. Параметри Газу повинні відповідати параметрам загального потоку у газотранспортній системі 

України. 

1.3. Плановий обсяг Газу, який Продавець зобов’язується передати у звітному місяці – __________ 2017 

року, а Покупець прийняти та оплатити, складає _____________ тис. м3 (________________ кубічних метрів). 

1.4. Загальна вартість Газу, який Продавець передає Покупцю, визначається загальною вартістю обсягу 

фактично переданого Газу на підставі актів приймання-передачі газу, вказаних в п.3.3. Договору. 

1.5. За розрахункову одиницю природного газу приймається 1000 м3 (одна тисяча м3), приведених до 

стандартних умов: t = 20оС, Р = 101,325 кПа (760 мм рт. ст.) та вологості, рівній нулю. 

1.6. Обсяги газу, що визначені п.1.3. цього Договору є плановими та можуть змінюватись Сторонами 

шляхом коригування, у тому числі впродовж поточного розрахункового місяця виключно за наявності «Заявки 

на коригування планових розподілів обсягів постачання природного газу» (далі – «Заявка на коригування»), яку 

Покупець надає Продавцю у терміни встановлені Договором. 

1.7. Покупець підтверджує наявність  діючих договорів розподілу/транспортування природного газу, а 

також наявність фінансового забезпечення послуг транспортування Газу. 

 

2. ЦІНА, ЗАГАЛЬНА ВАРТІСТЬ ГАЗУ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ 

2.1. Ціна 1000 м3 Газу, що передається у звітному місяці – ____________ 2017 року, складає ________ 

грн., крім того ПДВ 20% – __________ грн., разом з ПДВ – __________ грн. (____________________________). 

2.2. Загальна вартість Газу, що передається згідно п. 1.3 Договору, складає _______________ грн., крім 

того ПДВ – ___________________ грн., разом з ПДВ – _________________ грн. (___________________________ 

гривень ______ коп.). 

Ціна та вартість Газу не включає в себе вартість транспортування магістральними трубопроводами ПАТ 

"УКРТРАНСГАЗ". 

2.3. У разі набрання чинності змін 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: 

100% від вартості планових обсягів Газу – _____________ 2017 року; 

2.5. Остаточні розрахунки здійснюються на підставі актів прийому-передачі, вказаних у п.3.3. Договору, 

в яких зазначається фактично переданий обсяг Газу та його загальну вартість, але не пізніше 07-го числа місяця, 

що слідує за звітним. 

2.6. 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, 

або на будь-який інший розрахунковий (поточний) рахунок в Україні, про реквізити якого Продавець 

зобов'язаний своєчасно письмово повідомити Покупця. 

2.7. 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 останнього робочого (банківського) дня, який 

передує такому вихідному (неробочому) дню (терміну оплати). 
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3.  ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧІ ТА ПРИЙНЯТТЯ ГАЗУ 

3.1 Передача Газу здійснюється в системі магістральних газопроводів ПАТ «УКРТРАНСГАЗ». 

3.2. Кількість Газу, що передається, визначається у відповідності з обсягом, що вказаний у п.1.3. даного 

Договору. 

3.3. Передача фактичного обсягу Газу за звітний місяць оформляється Сторонами Актом приймання - 

передачі природного газу у віртуальній торговій точці. 

4. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН 

4.1. Продавець зобов’язаний: 

4.1.1. Здійснити передачу Газу Покупцю в системі магістральних газопроводів ПАТ «УКРТРАНСГАЗ» у 

звітному місяці у обсязі, передбаченому п.1.3. Договору. 

4.1.2. Оформити через ЦДД ПАТ «УКРТРАНСГАЗ» документацію, що підтверджує передачу планового 

обсягу Газу від Продавця до Покупця.  

4.1.3. До 5-го числа місяця, що слідує за звітним оформити з Покупцем Акт приймання-передачі газу, що 

підтверджує фактично переданий обсяг Газу по Договору з урахуванням п.5.5. Договору. 

4.2. Покупець зобов’язаний: 

4.2.1. Прийняти Газ в системі магістральних газопроводів ПАТ «УКРТРАНСГАЗ» в обсязі та на умовах, 

передбачених Договором. 

4.2.2. Оплатити Продавцю загальну вартість Газу, що передається, на умовах згідно з п.2.4. та п.2.5. цього 

Договору. 

4.2.3. Використовувати отриманий Газ у відповідності із встановленими нормами та правилами, що 

регулюють сферу споживання та використання Газу. 

4.2.4. До 05-го числа місяця, що слідує за звітним, оформити з Продавцем Акт приймання-передачі Газу, 

що підтверджує фактично отриманий обсяг Газу. У разі не повернення Покупцем переданого йому Продавцем 

акта прийому-передачі Газу (фактично переданого Газу), або відсутності вмотивованої відмови Покупця від 

підписання відповідного акту у цей же строк, такий акт вважається підписаним, а Газ переданий Покупцю. 

4.2.5. На вимогу Продавця підписати акти звірки розрахунків по Договору. 

4.2.6. Покупець зобов’язаний надати Продавцю заявку щодо обсягів планового місячного обсягу 

постачання газу не пізніше десяти робочих днів до початку першого дня місяця поставки. 

4.2.7. Подати Оператору ГТС (ПАТ “Укртрансгаз”) реномінацію на зменшення обсягу передачі газу в 

газотранспортній системі у випадках та порядку, визначених даним Договором. 

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 Покупцем умов п.3.3., п.4.2.4 Договору, а саме, за ухилення від підписання та надання 

Продавцю Актів приймання-передачі Газу у передбачені Договором строки, - Покупець сплачує на користь 

Продавця пеню у розмірі 0,1% від вартості отриманого Покупцем за відповідним Актом Газу (або його 

планового обсягу) за кожний день такого прострочення. 

5.3. За часткову або повну відмову Покупця від прийняття Газу, Покупець сплачує на користь Продавця - 

штраф у розмірі 10% (десять відсотків) від вартості обсягу Газу, від прийняття якого відмовився Покупець. 

5.4. За порушення Покупцем грошових зобов’язань (умов та строків розрахунків) згідно з 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 1% (один відсоток) від суми простроченого платежу, а у разі 

прострочення платежу на строк понад 10 календарних днів – додатково штраф у розмірі 5% (п’ять відсотків) від 

суми простроченого платежу.  

5.5. За порушення Покупцем грошових зобов’язань згідно з п.2.4., п.2.5 та п.2.7. Договору, Продавець має 

право зменшити обсяг поставки Газу до рівня фактичних платежів, або не передавати/припинити передачу Газу 

Покупцю, або розірвати Договір в односторонньому порядку і, відповідно, повернути Покупцю суму 

перерахованих ним коштів в рахунок оплати обсягу Газу, за виключенням нарахованих Продавцем санкцій 

(пені/штрафу тощо). Про таке своє рішення Продавець повідомляє Покупця письмово. Покупець протягом 

одного робочого дня з дати отримання відповідного повідомлення від Продавця зобов’язаний вчинити дії згідно 

п.4.2.7 Договору. У разі порушення такого зобов‘язання, Покупець сплачує на користь Продавця штраф у 

розмірі 5% (п’ять відсотків) від загальної вартості Газу, зазначеної в п.2.2. Договору. При цьому, така відмова 

Покупця від подачі реномінації на вимогу Продавця жодним чином не позбавляє останнього прав, передбачених 

цим пунктом Договору. 

5.6. За порушення Покупцем умов оплати Газу по Договору, Продавець в односторонньому порядку має 

право нарахувати господарські санкції, передбачені Договором за таке порушення, та здійснити зарахування 

вже отриманих від Покупця коштів (часткової оплати) по Договору в рахунок стягнення суми зазначених 

господарських санкцій (пені, штрафу тощо). 
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5.7. Сума грошових зобов‘язань Покупця за обсяг отриманого по Договору Газу збільшується на суму 

нарахованих та стягнутих Продавцем згідно п.5.5. та п.5.6. Договору господарських санкцій. 

5.8. Сплата Покупцем господарських санкцій за даним Договором не звільняє його від виконання 

основного зобов’язання та відшкодування збитків, понесених Продавцем з вини Покупця.  

5.9. У разі неможливості Продавця передати Газ Покупцю відповідно до умов Договору, Продавець 

зобов‘язується протягом 20 (двадцяти) банківських днів повернути Покупцю сплачену останнім вартість Газу 

по Договору. За такої умови Покупцем пункт 4.2.1.- 4.2.5. не виконується. 

5.10. Пеня, передбачена даним Розділом Договору, нараховується за увесь період прострочення виконання 

зобов‘язань. 

5.11. 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 переговорів 

уповноваженими представниками Сторін. У випадку недосягнення згоди шляхом переговорів, суперечки 

передаються на вирішення в господарські суди 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 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 своєї сторони. Форс-мажор включає наступні події та обставини, які виникли після підписання 

Договору внаслідок непередбачених Сторонами подій надзвичайного характеру: 

7.2.1. страйки, 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 неприятельських 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; 

7.2.6. подія форс-мажору, належним чином оголошена за договірними домовленостями будь-якої із 

Сторін з ПАТ «Укртрансгаз» відносно доступу до газотранспортної системи, що стосується передачі і 

прийняття Газу за цим Договором. 

7.3. Сторона не буде вважатись 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 (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. 

7.7. Якщо обставини форс-мажору тривають або, за обґрунтованими 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. 



ДОГОВІР № _______________ 

МП Продавця:                                                                          МП Покупця:                                                          Сторінка 4 з 4 

 

 

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 печатками Сторін (дата, вказана у верхньому правому куті першої сторінки Договору) 

і діє до «____» ___________ 2017 року включно в частині постачання газу, а в частині взаєморозрахунків – до 

повного виконання Сторонами взятих на себе зобов’язань. При цьому Договір 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 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. Сторони використовують для обміну податковими накладними програмне забезпечення системи 

«M.E.DocIS», а також Сторони повинні забезпечити доступ до мережі Інтернет. 

 

9. РЕКВІЗИТИ І ПІДПИСИ СТОРІН: 

 

ПРОДАВЕЦЬ:              ПОКУПЕЦЬ: 

ПрАТ «ВК «УКРНАФТОБУРІННЯ» 

01014, Україна, м. Київ,  

вул. Струтинського Сергія, буд. 6 

код EIС: 56X920000000140P 

п/р № 26003455030947  

АТ «ОТП Банк» 

МФО 300528          

Код ЄДРПОУ 33152471 

ІПН № 331524726552                                            

тел.: +380 (44) 225 77 75,  

факс: +380 (44) 225 53 35 

 

 

Голова Правління 

 

_______________________М. Бакуненко 

 

Заступник Голови Правління –  

Комерційний  директор 

 

_____________________ М. Кацнельсон 

 


