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Договір №  
купівлі-продажу природного газу 

 м. Київ                                                                                 «__» _____ 2016 року 
              

ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «Некст Ойл Трейд»,  уніфікований ЕІС-код:  
56X9300000075205, надалі – „Продавець”, що має статус платника податку на прибуток на 
загальних умовах, в особі Воєводи С.В., який діє на підставі Статуту, з однієї сторони, та 
______________________, уніфікований ЕІС-код: _________________   тут і далі „Покупець”, що 
має статус платника податку на прибуток  на загальних умовах, в особі   ______________, який 
діє на підставі ______, з другої сторони, в подальшому – „Сторони”, керуючись Законом України 
«Про ринок природного газу» від 09.04.2015 року №329-VIII та іншими нормативно-правовими 
актами, уклали даний Договір купівлі-продажу природного газу  № ____   від «___» ___________ 
2016 року (надалі – Договір)  про наступне: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ 
1.1.Продавець зобов’язується продати Покупцю в період місяць 201* року природний газ, а 
Покупець зобов'язується прийняти та оплатити газ на умовах даного Договору. 

2. ЗОБОВ’ЯЗАННЯ СТОРІН 
2.1. Продавець бере зобов’язання: 
2.1.1. Здійснити поставку природного газу Покупцю відповідно до умов даного Договору. 
2.1.2.Оформити документацію, необхідну для отримання газу Покупцем. 
2.1.3. Передати Покупцю Акти приймання-передачі природного газу і рахунки на його оплату. 
2.2. Покупець бере зобов’язання: 
2.2.1.Прийняти природний газ в обсягах, передбачених умовами даного Договору. 
2.2.2.Сплатити Продавцю вартість поставки об’єму природного газу згідно з розділами 3; 5 та 6 
даного Договору. 
2.2.3. На вимогу Продавця підписати акти звірки взаєморозрахунків. 
2.2.4. Використовувати поставлений Газ у відповідності з встановленими «Правилами безпеки в 
газовому господарстві», іншими нормами та правилами, що регулюють сферу споживання та 
використання Газу. 
2.2.5. Повідомити Продавця у разі порушення Господарським судом справи про банкрутство 
Покупця, протягом 5 (п’яти) календарних днів з дати порушення Господарським судом справи про 
банкрутство. 

3. ЯКІСТЬ  ТА ОБ’ЄМИ  ПОСТАВКИ ПРИРОДНОГО ГАЗУ 
3.1.Якість природного газу повинна відповідати вимогах ГОСТ 5542-87.  
3.2.Параметри газу, який Продавець зобов’язується продати Покупцю, повинні відповідати 
параметрам основного потоку в газотранспортній системі України. 
3.3.За розрахункову одиницю поданого газу приймається один кубічний метр природного газу, 
приведений до стандартних умов (Т = 20 град. С, Р = 101,325 КПа/760 мм.рт.ст. та вологості рівній 
нулю). 
3.4.Продавець зобов’язується передати Покупцю по даному Договору обсяг природного газу в 
період місяць 201* року до 00 000 000 тис. куб. метрів (мільйонів). 

4. УМОВИ ПОСТАВКИ ПРИРОДНОГО ГАЗУ 
4.1. Продавець поставляє Покупцю природний газ в період  місяць 201* року в об’ємах 
відповідно п. 3.4. цього Договору та в порядку визначеному діючими нормативними актами.  
4.2. Газ вважається переданим Продавцем та прийнятим Покупцем після підписання акту 
приймання-передачі газу уповноваженими особами Продавця і Покупця. При цьому до Покупця 
повністю переходить право власності на природний газ. Після переходу права власності на газ 
Покупець несе всі ризики і приймає на себе всю відповідальність, пов’язану з правом власності на 
газ.  

5. ЦІНА ГАЗУ, ЙОГО ТРАНСПОРТУВАННЯ ТА ЗАГАЛЬНА ВАРТІСТЬ  ДОГОВОРУ 
5.1. Ціна за 1000 куб.м природного газу, за цим Договором, визначається в Додатках до цього 
Договору на кожен місяць поставки оремо. 
5.2. Попередня вартість обсягу газу, що передається Покупцем Продавцеві за цим Договором, 
складає до – ________,00 грн, крім того ПДВ – _________,00 грн. Всього з ПДВ – __________,00 
грн. (мільйонів тисяч гривень 00 копійок). 
5.3. При зміні законодавства, кон’юнктури ринку та інших обставин, що впливають на ціну 
природного газу, зміна ціни газу узгоджується Сторонами шляхом підписання Додаткових угод до 
даного Договору. 
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6. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ 
6.1.Оплата вартості газу, що передається за даним Договором, здійснюється Покупцем  
грошовими коштами на поточний рахунок Продавця у наступному порядку:  
100% загальної вартості місячного об’єму, за попередньою ціною, сплачуються до початку місяця 
споживання, з умовою коригування остаточної ціни на кінець місяця споживання. Оплата суми 
коригування за остаточною ціною місячного об’єму сплачуються до, але не пізніше 5-го числа 
наступного місяця після місяця споживання. 
6.2. В платіжних дорученнях Покупець повинен обов'язково вказувати номер Договору, дату його 
підписання, призначення платежу.  

7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН 
7.1.За невиконання або неналежне виконання своїх зобов'язань за даним Договором Сторони 
несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України. 
7.2.У разі несплати або несвоєчасної оплати за спожитий газ у строки, зазначені в п.6.1 даного 
Договору, Покупець сплачує на користь Продавця пеню у розмірі 0,1% від суми заборгованості, 
за кожен день прострочення платежу, але не більше подвійної облікової ставки НБУ, що діяла у 
період, за який сплачується пеня. 
7.3.При невиконанні Покупцем вимог, передбачених у п.6.1. даного Договору, Продавець має 
право не передавати природний газ Покупцю, зменшити обсяг поставки газу до рівня фактичних 
платежів або припинити газопостачання у встановленому порядку. 
7.4.У разі наявності заборгованості Покупця за даним Договором, Продавець має право в 
односторонньому порядку розірвати даний Договір. При цьому, Покупець здійснює повний 
розрахунок за спожитий газ, відшкодовує всі понесені Продавцем збитки та сплачує штрафні 
санкції відповідно до умов даного Договору. Про розірвання даного Договору Продавець 
повідомляє Покупця  рекомендованим листом з повідомленням. 
7.5.У разі відсутності факту постачання природного газу в строки, передбачені умовами даного 
Договору, сума попередньої оплати підлягає поверненню Покупцю протягом семи робочих днів з 
дня пред’явлення письмової вимоги на повернення коштів, підтвердженою актом 
взаєморозрахунків між Сторонами.  

8. ФОРС - МАЖОР 
8.1.Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання своїх 
обов’язків по цьому Договору, якщо це сталося з причин (форс-мажор), які не могли знаходитись 
під контролем Сторін та безпосередньо вплинули на можливість виконання цього Договору, не 
могли бути ліквідованими розумними діями Сторін: пожежа, повінь, аварія на газопроводі, 
землетрус, інші стихійні лиха, війна чи воєнні дії, блокада, страйк, дії урядів.  
Дії форс-мажорних обставин повинні бути підтверджені ТПП України чи організацією, на яку уряд 
поклав обов’язки по ліквідації надзвичайних обставин. При цьому строки виконання зобов’язань 
відкладаються на відповідний час, впродовж якого діяли ці обставини. 
8.2.Сторона, що потрапила під дії форс-мажорних обставин і для якої виникла неможливість 
виконання зобов’язань по цьому Договору, повинна негайно, не пізніше 3-х днів після початку чи 
закінчення дій форс-мажорних обставин, вказаних в п. 8.1, оповістити другу Сторону про початок 
чи закінчення дії таких обставин. 
8.3.Строк виконання зобов’язань відкладається на строк дії форс-мажорних обставин. 
8.4.Виникнення зазначених обставин не є підставою для відмови Покупця від сплати Продавцю за 
газ, який поставлений до виникнення форс-мажорних обставин.  

9. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ 
9.1.Сторони дійшли згоди, що всі спори (розбіжності), пов’язані із укладенням, виконанням та 
припиненням дії Договору, які можуть виникнути при виконанні умов даного Договору, повинні 
вирішуватися шляхом переговорів, а в разі недосягнення згоди – передаватися на вирішення до 
Господарського суду і розглядатися в установленому порядку згідно з чинним законодавством 
України. 

10. ІНШІ УМОВИ  
10.1.Строк дії Договору, об’єм та умови поставки природного газу, ціна газу, порядок розрахунків і 
відповідальність сторін можуть бути змінені, доповнені або анульовані  при взаємній згоді сторін 
шляхом підписання додаткових угод до цього Договору.  
10.2.Всі доповнення до цього Договору є його невід’ємною частиною, мають перевагу перед його 
положеннями, перед положеннями раніше укладених доповнень (або відміняють їх), та мають 
силу при умовах укладання в письмовій формі і підписання уповноваженими представниками 
сторін.  
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10.3.Жодна із Сторін не має права передавати права та обов'язки за даним Договором третій 
особі без письмової згоди на те іншої Сторони. 
10.4.Сторони зобов'язані забезпечувати конфіденційність одержаної одна від одної будь-якої 
технічної, фінансової, комерційної чи іншої інформації. Дане застереження діє як в межах терміну 
дії даного Договору, так і після його припинення. 
10.5.Взаємовідносини Сторін, не передбачені даним Договором, регулюються діючим 
законодавством України. 
10.7.Даний Договір складений в двох ідентичних екземплярах українською мовою, що мають 
однакову юридичну силу. 
 10.8.Факсимільні копії цього Договору та додаткових угод до нього мають юридичну силу до 
моменту отримання Сторонами їх оригіналів. 
10.9.Сторони зобов’язуються на протязі 3-х днів письмово повідомляти одна одну у випадку будь-
яких змін в статусі платника податку, зміни адреси (юридичної, фактичної), банківських реквізитів, 
№ телефонів, керівників, змін форм власності, впровадження справ про банкрутство та інш. 
10.10.Позовна давність за даним Договором встановлюється тривалістю у 3 (три) роки. 

11. СТРОКИ ДІЇ ДОГОВОРУ ТА ІНШІ УМОВИ 
11.1.Цей Договір вступає в силу з моменту його підписання та діє до 31 грудня 2017 року з 
можливою пролонгацією, а в частині взаєморозрахунків – до повного їх завершення. 
11.2.Жодна Сторона не може в односторонньому порядку розірвати цей Договір, якщо в неї 
залишились невиконані зобов’язання перед другою стороною. Виключення становить п.7.4. даного 
Договору.  

  12. РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН: 
                        Продавець:                                        Покупець:    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
________________________    
 

ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО  

«Некст Ойл Трейд» 

 

Адреса: 43005, м.Луцьк, м-н Привокзальний, 

буд.1 

Код ЄДРПОУ: 40289067 

EIC-код: 56X9300000075205 

Банк: АБ «Укргазбанк» 

Рахунок: 26006924420557 

МФО: 320478 

ІПН: 402890603188 

Телефони: +380674952732/ +380963140550 

 
 
 
 
Директор 
 

________________________  Воєвода С.В. 


