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 ДОГОВІР № СТ-  

купівлі-продажу природного газу 

 

м. Київ _________________________ 2019 р. 

 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СТАТУС-ТРЕЙД», ЕІС код 
56X930000008650O , (далі – Продавець), в особі директора Мандригелі Романа Сергійовича , який діє на підставі 

Статуту, з однієї сторони, та 

___________________________________ «-», ЕІС код (далі – Покупець), в особі 

_____________________________________, який діє на підставі Статуту, з другої сторони, надалі разом названі - 

«Сторони», а кожна окремо - «Сторона», уклали цей договір (далі – Договір) про таке: 

 

І. Предмет Договору 

1.1. За Договором Продавець, зобов'язується передати у власність Покупцю у 2017 році природний газ (далі – газ), 

а Покупець зобов'язується прийняти та оплатити газ на умовах Договору.  

 

II. Обсяг та якість газу 

2.1. Продавець передає Покупцеві у 2017 році газ в обсязі до 4 836,547 тис. куб. м. (чотири мільйони вісімсот 

тридцять шість тисяч п’ятсот сорок сім кубічних метри.), у тому числі по місяцях (тис. куб. м.): 

Місяць Обсяг Місяць Обсяг Місяць Обсяг Місяць Обсяг 

січень  - квітень  - липень  - жовтень  - 

лютий  - травень  - серпень  - листопад  - 

березень  - червень   вересень  - грудень  - 

I кв. - II кв.  III кв. - IV кв. - 

2.2. Обсяги газу, що планується передати за Договором (далі – планований обсяг), можуть змінюватися 

Сторонами протягом місяця продажу. 

2.3. Допускається відхилення місячного обсягу переданого газу в розмірі ± 5 % (плюс/мінус п'ять відсотків) 

від узгодженого Сторонами згідно з пунктом 2.1 Договору планованого обсягу продажу газу без коригування 

планованого обсягу.  

2.4. За розрахункову одиницю переданого газу приймається один кубічний метр (куб. м), приведений до 

стандартних умов: (t) = 20ºС, тиск газу (Р) = 760 мм ртутного стовпчика (101,325 кПа).  

2.5. Фактичний обсяг переданого Покупцеві газу за Договором визначається з урахуванням вимог Кодексу 

газорозподільних систем, який затверджений постановою НКРЕКП від 30.09.15 №2494, Кодексу газотранспортної 

системи, який затверджений постановою НКРЕКП від 30.09.15 №2493 та Кодексу газосховищ, який затверджений 

постановою НКРЕКП від 30.09.15 №2495. 

2.6. Якість газу, який передається Продавцем Покупцеві в пунктах приймання-передачі, вказаних у пункті 3.1 

Договору, повинна відповідати вимогам, визначеним розділом III Кодексу газотранспортної системи, 

затвердженого постановою НКРЕКП від 30 вересня 2015 р. N 2493. 

 

ІІІ. Порядок та умови передачі газу 

3.1. Продавець передає Покупцю газ у віртуальній торговій точці в газотранспортній системі, в якій 

здійснюється передача природного газу. Право власності на природний газ переходить від продавця до покупця у 

віртуальній торговій точці в газотранспортній системі, в якій здійснюється передача природного газу. Після 

переходу права власності на природний газ Покупець несе всі ризики і бере на себе відповідальність, пов'язану з 

правом власності на природний газ.  

3.2. Приймання-передача газу протягом місяця здійснюється рівномірно з припустимим відхиленням добових 

обсягів від середньодобового не більше як ± 5,0 (п'ять) відсотків. При необхідності відступу від середньодобової 

норми Продавцем і Покупцем установлюється нерівномірна подача газу за взаємоузгодженими графіками.  

3.3. Приймання-передача газу, переданого Продавцем Покупцеві у відповідному місяці продажу, 

оформлюється актом приймання-передачі газу. 

3.4. Не пізніше 5-го числа місяця, наступного за місяцем продажу газу, Покупець зобов'язується надати 

Продавцеві підписані та скріплені печаткою Покупця два примірники акта приймання-передачі газу, у якому 

зазначаються фактичні обсяги переданого газу, його фактична ціна та вартість. Продавець не пізніше 10-го числа 

місяця, наступного за місяцем продажу газу, зобов'язується повернути Покупцеві один примірник оригіналу акта, 

підписаного уповноваженим представником та скріпленого печаткою, або надати в письмовій формі мотивовану 

відмову від підписання акта. У випадку передачі газу у ПСГ Сторони складають додатково акт, який повинен 

містити відомості щодо фактичного об’єму газу, що передається у ПСГ і погоджується з Оператором газосховищ. 

3.5. Коригування планованих обсягів газу оформляється Покупцем у вигляді заявки. 

 

IV. Ціна газу 

4.1. Розрахунки за переданий Покупцеві газ здійснюються за цінами, що вільно встановлюються між 

Продавцем та Покупцем. 

4.2. Ціна газу за цим Договором становить ______________________ грн. за 1000 куб. м., крім того ПДВ 

_____________________ грн., всього з ПДВ ______________________ грн. 

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

"УКРТРАНСГАЗ". 
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4.2.2. Ціна може змінюватись протягом дії Договору. Зміна ціни узгоджується шляхом підписання додаткової 

угоди до цього Договору. 

4.3. Сторони домовились, що ціна газу, розрахована відповідно до пункту цього Договору, застосовується 

Сторонами при складанні актів приймання-передачі газу та розрахунках за цим Договором. 

4.4. Місячна вартість газу визначається як добуток ціни газу та обсягу газу фактично переданого Покупцеві 

протягом звітного місяця, визначеного згідно з розділом II даного Договору. 

4.5. Загальна сума Договору складається із місячних сум вартості газу переданого Покупцеві за даним 

Договором. 

 

V. Порядок та умови проведення розрахунків 

5.1. Оплата замовлених обсягів газу за Договором здійснюється Покупцем виключно грошовими коштами у 

національній валюті України – гривні в наступному порядку: 

- Шляхом перерахування грошових коштів подекадно рівними частинами. 

- Остаточний розрахунок за фактично переданий Продавцем газ здійснюється Покупцем до _____________. 

5.2. Продавець обов’язаний подати номінацію на Покупця до ПАТ «Укртрансгаз» протягом 3 робочих днів з 

моменту надходження грошових коштів від Покупця на розрахунковий рахунок Продавця. Обсяг номінації 

повинен дорівнювати обсягу фактично оплаченого природного газу. 

5.3. При невиконанні Покупцем вимог, передбачених пунктом 5.1. Договору, Продавець, в порядку, 

встановленому чинним законодавством, має право обмежити або припинити передачу газу до повного погашення 

заборгованості за переданий газ за Договором та/або в односторонньому порядку змінити порядок оплати і 

передачі газу за цим договором, а саме: здійснювати передачу газу після отримання від Покупця попередньої 

оплати в сумі 100% (сто відсотків) вартості Планового обсягу, вимагати від Покупця надання банківської гарантії, 

тощо. 

5.4. В платіжних дорученнях Покупець повинен обов’язково зазначати номер договору, дату його підписання 

та призначення платежу без зазначення періоду, за який здійснюється оплата. За наявності заборгованості Покупця 

за Договором Продавець має право зарахувати кошти, що надійшли від Покупця, як погашення заборгованості за 

газ, переданий в минулі періоди за Договором, незалежно від вказаного в платіжному дорученні призначення 

платежу. 

5.5. Датою оплати вважається дата зарахування грошових коштів на поточний рахунок Продавця. 

5.6. Сторони погоджуються, що сума, яка була сплачена Покупцем понад вартість фактично отриманого газу 

за розрахунковий місяць, зараховується Сторонами як погашення заборгованості Покупця перед Продавцем за 

минулі періоди за Договором, а у випадку відсутності простроченої заборгованості за Договором сума, яка була 

сплачена Покупцем понад вартість фактично отриманого газу за розрахунковий місяць, зараховується Продавцем 

як авансовий платіж на наступний розрахунковий місяць, в разі відсутності замовлення обсягу газу на наступний 

місяць та наявності авансового платежу, платіж підлягає поверненню відповідно до акту звіряння розрахунків та 

листа Покупця про повернення коштів.  

5.7. Звірка розрахунків здійснюється Сторонами на підставі відомостей про фактичну оплату вартості газу 

Покупцем та акта приймання-передачі газу протягом 10-ти днів з дня винесення вимоги однією із Сторін, 

підписаної уповноваженою особою. 

 

VI. Відповідальність Сторін 

6.1. За невиконання або неналежне виконання умов Договору Сторони несуть відповідальність згідно з чинним 

законодавством України та Договором.  

6.2. У разі невиконання Покупцем умов пункту 5.1. Договору Покупець зобов'язується (крім суми 

заборгованості) сплатити пеню в розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла в 

період, за який сплачується пеня, від суми простроченого платежу за кожен день прострочення платежу.  

6.3. У разі невиконання Покупцем обов’язків по Договору, Продавець має право у встановленому Законом 

порядку застосовувати до Покупця оперативно-господарські санкції, передбачені статтею 236 Господарського 

кодексу України, а також відмовитись від виконання зобов’язань, передбачених предметом Договору. 

6.4. В разі наявності заборгованості Покупця за даним Договором більше одного місяця Продавець має право 

в односторонньому порядку розірвати даний Договір. При цьому Покупець здійснює повний розрахунок за газ та 

сплачує штрафні санкції відповідно до умов даного Договору. Про розірвання даного Договору Продавець 

повідомляє Покупця рекомендованим листом. Договір вважається розірваним на 15 день з дня направлення 

Продавцем рекомендованого листа Покупцю. 

 

VII. Форс-мажор 

7.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання зобов'язань за Договором, 

якщо це невиконання є наслідком непереборної сили (форс-мажорних обставин). 

7.2. Під форс-мажорними обставинами розуміють надзвичайні та невідворотні обставини, що об’єктивно 

унеможливлюють виконання зобов’язань, передбачених умовами договору (контракту, угоди тощо), обов’язків 

згідно із законодавчими та іншими нормативними актами, а саме: загроза війни, збройний конфлікт або серйозна 

погроза такого конфлікту, включаючи але не обмежуючись ворожими атаками, блокадами, військовим ембарго, дії 

іноземного ворога, загальна військова мобілізація, військові дії, оголошена та неоголошена війна, дії суспільного 

ворога, збурення, акти тероризму, диверсії, безлади, вторгнення, блокада, революція, заколот, повстання, масові 

заворушення, введення комендантської години, експропріація, примусове вилучення, захоплення підприємств, 

реквізиція, громадська демонстрація, блокада, страйк, аварія, протиправні дії третіх осіб, пожежа, вибух, тривалі 

перерви в роботі транспорту, регламентовані умовами відповідних рішень та актами державних органів влади, 
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заборона (обмеження) експорту/імпорту тощо, а також викликані винятковими погодними умовами і стихійним 

лихом, а саме: епідемія, циклон, ураган,  торнадо, буревій, повінь, нагромадження снігу, ожеледь, град, заморозки, 

землетрус, блискавка, пожежа, посуха, просідання і зсув ґрунту, інші стихійні лиха тощо, що об'єктивно 

унеможливлюють виконання зобов'язань, передбачених умовами цього Договору. 

7.3. Строк виконання зобов'язань відкладається на строк дії форс-мажорних обставин. 

7.4. Засвідчення форс-мажорних обставин здійснюється у встановленому законодавством порядку. 

7.5. Сторони зобов'язані негайно повідомити про обставини форс-мажору та протягом 5 робочих днів з дня 

отримання відповідних підтвердних документів надати належним чином засвідчені копії таких документів іншій 

Стороні.  

7.6. Виникнення зазначених обставин не є підставою для відмови Покупця від сплати Продавцеві за газ, який 

був переданий до їх виникнення. 

7.7. У разі наявності довгострокових форс-мажорних обставин (терміном дії понад шістдесят календарних 

днів) сторони проводять взаємні переговори та консультації і вирішують питання доцільності продовження чи 

припинення даного Договору. 

 

VIII. Інші умови 

8.1. Договір складений у двох примірниках – по одному для кожної із Сторін, які мають однакову юридичну 

силу.  

8.2. Усі зміни і доповнення до Договору та додатки оформлюються письмово та підписуються 

уповноваженими представниками Сторін та скріплюються печатками. Додатки до Договору є невід’ємною його 

частиною та обов’язковими для Сторін. 

8.3. Сторони зобов'язуються повідомляти одна одну про зміни своїх керівників, банківських реквізитів, 

місцезнаходження, номерів телефонів, факсів у 5-денний строк з дня виникнення відповідних змін. Інформацію 

про виникнення відповідних змін Сторони направляють рекомендованим листом з повідомленням за підписом 

керівника та скріплюють печаткою.  

8.4. Сторони Договору є платниками податку на прибуток на загальних умовах та платниками податку на 

додану вартість.  

8.5. У разі будь-яких змін у статусі платника податків Сторони зобов'язані повідомити про це одна одну 

протягом трьох робочих днів з дати  їх виникнення. 

 

IX. Строк дії Договору 

9.1. Договір набуває чинності з дати його підписання Сторонами та скріплення їх підписів печатками Сторін і 

діє в частині постачання природного газу з моменту підписання по «31» грудня 2019 року включно, а в частині 

проведення розрахунків за газ – до їх повного здійснення. 

9.2. Договір може бути достроково розірваний тільки зі спільної згоди Сторін, шляхом укладення додатковї 

угоди до дійсного Договору. Про розірвання Договору Сторона повідомляє іншу Сторону рекомендованим листом 

з повідомленням за двадцять (20) календарних днів. 

 

X. Місцезнаходження та банківські реквізити Сторін 

Продавець 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СТАТУС-ТРЕЙД» 

 

01601, м. Київ, вул. Мечникова, буд. 2, літера «А»  

Ідентифікаційний код 41115387 

ІПН 411153826554 

Поточний рахунок: № 26008011080 у АБ 

«Кліринговий Дім», м. Київ, Україна, МФО 300647 
Тел.: (067) 394-68-59   

Ел. пошта: Lucenko@status-trade.com 

 

 

 

 

Директор 

 

 

_______________________/Р.С. МАндригеля/ 
М.П.         (підпис)              

 

  

Покупець 

 


