ДОГОВІР
купівлі-продажу природного газу №____
м. Львів

____________ 20__ року

Товариство з обмеженою відповідальністю «КАСТУМ», EIC-код 56Х930000008730Q, що має
статус платника податку на прибуток за основною ставкою згідно зі статтею 151.1 Податкового кодексу
України, в особі директора Ігоря Васильовича Величка, що діє на підставі Статуту (надалі – «Продавець»),
з однієї сторони, та
_______________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________,
що має статус платника податку ___________________________________________________________
(надалі – «Покупець»), в особі___________________________________________________________,
діючого на підставі Статуту, з другої сторони, надалі разом поіменовані Сторони, керуючись Законом
України «Про засади функціонування ринку природного газу», іншими нормативними документами,
уклали цей договір купівлі-продажу природного газу (надалі – «Договір») про наступне:
При вирішенні всіх питань, що не обумовлені цим Договором, Сторони зобов'язуються керуватися
Законом України "Про ринок природного газу", Правилами постачання природного газу, затвердженими
постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних
послуг від 30 вересня 2015 року № 2496, зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 06 листопада
2015 року за № 1382/27827 (далі - Правила постачання природного газу), Кодексом газорозподільних
систем, затвердженим постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах
енергетики та комунальних послуг від 30 вересня 2015 року № 2494, зареєстрованим в Міністерстві юстиції
України 06 листопада 2015 року за № 1379/27824, Кодексом газотранспортної системи, затвердженим
постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних
послуг від 30 вересня 2015 року № 2493 зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 06 листопада 2015
року за № 1378/27823 та чинним законодавством України.
I. Предмет Договору
1.1. Продавець зобов'язується передати у власність Покупця природний газ приведений до стандартних
умов ((t) = 20 ºС, тиск газу (Р) = 760 мм ртутного стовпчика (101,325 кПа)), (далі – «Газ»), а Покупець
зобов'язується прийняти та оплатити Газ, в порядку та на умовах, визначених в Договорі.
1.2. Продавець гарантує, що має усі необхідні права для передачі Газу за цим Договором, гарантує, 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.
1.3. Якість Газу, що передається Продавцем Покупцеві в пунктах приймання-передачі, вказаних у пункті
3.1 Договору, повинна відповідати вимогам ГОСТ 5542-87 "Газы горючие природные для
промышленного и коммунально-бытового назначения. Технические условия".
II. Строки передачі та обсяг Газу
2.1. Строки передачі Газу у відповідному місяці передачі (надалі «Місяць передачі») визначаються
Сторонами у Додаткових угодах до Договору.
2.2. Обсяг Газу, що підлягає передачі Продавцем Покупцеві за цим Договором із зазначенням у тому числі
по місяцях кварталів (надалі «Плановий обсяг»), а також ціна за 1 (одну) тисячу куб.м. Газу,
визначається та узгоджується Сторонами у Додатковій угоді до Договору.
2.3. Зміни Планового обсягу Газу, який Продавець передає Покупцю у відповідному Місяці передачі
здійснюються за згодою Сторін та оформляються відповідним коригуванням в ЦДД ПАТ
«Укртрансгаз» та/або в НАК «Нафтогаз України» 15 або 25 числа Місяця передачі Газу.
2.3.1. Повідомлення про коригування Планового обсягу Газу у відповідному Місяці передачі Газу,
Покупець надає Продавцю не пізніше ніж за 3 три робочі дні до вищевказаних дат коригування разом
із направленням відповідного проекту Додаткової угоди, що встановлює та визначає Плановий обсяг
Газу у новій редакції. Сторони узгоджують такі зміни шляхом обміну за допомогою засобів
електронного, факсимільного зв’язку, підписаною Додатковою угодою, що встановлює та визначає
Плановий обсяг Газу у новій редакції. Додаткові угоди, передані за допомогою засобів електронного,
факсимільного зв’язку мають силу оригіналів за умови їх наступного підтвердження направленням
оригіналів відповідно до пункту 9.8. Договору не пізніше 5 (п’яти) днів з дати передачі засобами
електронного, факсимільного зв’язку.

2.3.2. Фактичні обсяги переданого Газу у відповідному Місяці передачі Газу визначаються в актах
приймання-передачі Газу (Фактичний обсяг Газу).
2.3.3. Сторони домовились, що в разі відміни Фактичного обсягу Газу від Планового обсягу, зазначеного в
Додатковій угоді, менш ніж на 3%,зміни до Додаткової угоди не вносяться.
ІІІ. Порядок передачі, приймання та обліку Газу
3.1. Продавець передає Покупцю розмитнений та очищений від усіх податків газ в загальному потоці газу в
пунктах приймання-передачі газу від газодобувних підприємств та від підземних сховищ газу (далі –
ПСГ) у газотранспортну систему. Пункт приймання-передачі Газу вказується в кожній відповідній
Додатковій угоді до Договору.
3.2. З метою оформлення передачі Газу від Продавця до Покупця, Продавець зобов’язується своєчасно
надавати в ЦДД ПАТ «Укртрансгаз» та/або НАК «Нафтогаз України» Акти приймання-передачі Газу
та інші документи, що підтверджують зобов`язання Продавця передати Покупцю, а Покупця прийняти
у відповідному Місяці передачі визначений в таких документах обсяг Газу на умовах цього Договору.
3.3. Право власності на Газ переходить від Продавця до Покупця в пункті передачі Газу з дати підписання
Сторонами відповідного Акту приймання-передачі Газу та комерційного Акту приймання - передачі
(надалі «Акти»). Після переходу права власності на Газ Покупець несе всі ризики і приймає на себе
всю відповідальність, пов'язану з правом власності на Газ.
3.4. Не пізніше 3-го числа місяця, наступного за останнім днем передачі Газу у відповідному Місяці
передачі Газу, Продавець зобов'язується надати Покупцеві підписані та скріплені печаткою Продавця,
3 (три) примірники Акту приймання-передачі, у якому зазначаються фактичні обсяги переданого Газу,
а також підписані та скріплені печаткою Продавця 2 (два) примірники комерційного Акту прийманняпередачі, в якому зазначаються фактичні обсяги переданого Газу та фактична вартість переданого Газу
В цілях цього пункту останнім днем передачі Газу у відповідному Місяці передачі Газу вважається день, в
якому Продавець передав Покупцю Обсяг Газу, призначений до передачі у такому Місяці передачі та
зазначений у Додатковій угоді, що встановлює та визначає Плановий обсяг Газу. Покупець не пізніше
2-х (двох) робочих днів, наступних за днем отримання Актів, зобов'язується повернути Продавцю один
примірник оригіналів Актів, підписаних уповноваженим представником та скріпленого печаткою, або
надати в письмовій формі мотивовану відмову від підписання Актів. Підписані Акти є підставою для
остаточних розрахунків між Сторонами.
3.5. Продавець зобов'язується у випадках, передбачених законодавством, зареєструвати податкову
накладну в Єдиному реєстрі податкових накладних та надати її Покупцю протягом 10 (десяти)
календарних днів з моменту її виписки, але в будь-якому випадку не пізніше 5 (п'ятого) числа місяця,
наступного за місяцем, в якому була здійснена передача Газу.
У разі якщо Продавець не зареєстрував податкову накладну в Єдиному реєстрі податкових накладних та /
або не передав її Покупцю в зазначений термін, Продавець сплачує Покупцеві неустойку у вигляді
штрафу в розмірі, еквівалентному сумі податкового кредиту за такою податковою накладною.
3.6. Продавець відповідно до умов цього Договору відображає передачу права власності на Газ в балансі
газу, надає, погоджує та підписує усі необхідні документи, складені у відповідності до вимог ЦДД
ПАТ «Укртрансгаз» та/або НАК «Нафтогаз України» та чинного законодавства.
3.7. Покупець відповідно до умов цього Договору відображає приймання права власності на Газ в балансі
газу, надає, погоджує та підписує усі необхідні документи, складені у відповідності до вимог ЦДД
ПАТ «Укртрансгаз» та/або НАК «Нафтогаз України» та чинного законодавства.
IV. Ціна Газу
4.1. Ціна на Газ, який підлягає передачі, визначається Сторонами у Додаткових угодах до Договору.
4.2. Загальна сума Договору складається із загальної вартості Газу, переданого Покупцю за весь період дії
Договору.
V. Порядок та умови проведення розрахунків
5.1. Оплата за переданий Покупцю Газ визначаєься Сторонами у Додоткових угодах до Договору.
Оплата за переданий Газ здійснюється Покупцем на підставі рахунку Продавця, який надається останнім не
пізніше ніж за 3 (трьох) банківських днів до дати оплати, визначеної Договором.
Сторони мають право встановити інший порядок розрахунків за Договором. Такий порядок має бути
узгоджений Сторонами шляхом підписання відповідної додаткової угоди.
5.2. Датою оплати Покупцем Газу є дата списання грошових коштів з рахунку Покупця.
5.3. Сторони мають надати одна одній всі наявні первинні документи щодо передачі Газу не пізніше
6(шостого) числа місяця, наступного за місяцем оформлення цих документів.
5.4. В платіжних дорученнях Покупець повинен обов’язково зазначати номер і дату підписання Договору та
призначення платежу, без зазначення періоду, за який здійснюється оплата. За наявності
заборгованості у Покупця за цим Договором, Продавець має право зарахувати кошти, що надійшли від
Покупця, як погашення заборгованості за Газ, переданий в минулі періоди за цим Договором,

незалежно від зазначеного в платіжному дорученні призначення платежу в порядку календарної
черговості виникнення заборгованості.
Кошти, які надійшли від Покупця, будуть зараховані як передоплата за умови відсутності
заборгованості за цим Договором.
5.5. За необхідності Сторонами проводиться звірка розрахунків на підставі відомостей про фактичну оплату
вартості переданого Газу Покупцем та актів приймання-передачі Газу. Акти звірки розрахунків
складаються Продавцем до 6 (шостого) числа місяця наступного за звітним та підписується обома
Сторонами протягом 5 (п’яти) робочих днів з дати їх виготовлення.
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 неналежного виконання Продавцем зобов'язань за Договором щодо обсягів та строків передачі
Газу (ненадання та/чи несвоєчасне надання), Продавець сплачує на користь Покупця неустойку у
розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла в період, за який
сплачується неустойка, від вартості ненаданого та/чи несвоєчасно наданого Газу за кожен день
прострочення.
6.4. Продавець не відповідає за підтримання належного тиску на газорозподільних станціях.
VII.
Форс-мажор
7.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання обов'язків щодо
Договору, якщо це невиконання є наслідком непереборної сили (форс-мажорних обставин).
7.2. Під форс-мажорними обставинами розуміють обставини, які виникли внаслідок непередбачених
Сторонами подій надзвичайного і невідворотного характеру, включаючи вибухи на газопроводі,
пожежі, землетруси, повені, оповзні,інші стихійні лиха, війну або військові дії, страйки, заколоти,
тощо. Строк виконання зобов'язань відкладається на строк дії форс-мажорних обставин.
7.3. Сторони зобов'язані негайно повідомити про обставини форс-мажору та протягом 14 (чотирнадцяти)
днів з дати їх виникнення надати підтвердні документи відповідно до законодавства.
7.4. Настання обставин форс-мажору підтверджується у встановленому законодавством порядку.
7.5. Виникнення зазначених обставин не є підставою для відмови Покупця від сплати Продавцю за Газ,
який був переданий до їх виникнення.
VIII. Порядок вирішення спорів
8.1. Спори (розбіжності) за Договором вирішуються за домовленістю Сторін.
8.2 У разі неможливості вирішення спорів (розбіжностей) за Договором шляхом переговорів Сторін, спір
передається на вирішення до суду і розглядається в установленому порядку згідно з чинним
законодавством України.
ІX. Інші умови
9.1. Договір складений у 2 (двох) примірниках – по одному для кожної із Сторін, які мають однакову
юридичну силу.
9.2. Усі зміни і доповнення до Договору оформлюються письмово та підписуються уповноваженими
представниками Сторін.
9.3. Сторони зобов'язуються повідомляти одна одну разі прийняття рішення про ліквідацію, реорганізацію
або банкрутство однієї зі Сторін, а також про зміни своїх банківських реквізитів, місцезнаходження,
номерів телефонів, факсів у п’ятиденний (5) строк з дня виникнення відповідних змін рекомендованим
листом з повідомленням.
9.4. Цей Договір є конфіденційним документом і відомості, що містяться в ньому, не підлягають
розголошенню, окрім випадків та в обсязі, що вимагається чинним законодавством або за письмовою
згодою Сторін.
9.5. Всі зміни і доповнення до цього Договору складаються у письмовій формі і підписуються Сторонами.
9.6. Всі Додаткові угоди та додатки до цього Договору є його невід’ємною частиною та набувають
чинності, якщо вони вчинені письмово та підписані уповноваженими представниками Сторін та
скріплені печатками Сторін.
9.7. Цей Договір складений українською мовою в 2 (двох) автентичних примірниках, що мають рівну
юридичну силу, по одному для кожної зі Сторін.
9.8. Всі повідомлення, що направляються Сторонами одна одній відповідно до цього Договору, повинні
бути здійснені у письмовій формі, скріплені підписом уповноваженої особи і печаткою відповідної

Сторони, і вважатимуться поданими належним чином, якщо вони відправлені рекомендованим листом,
доставлені особисто за зазначеними адресами Сторін.
9.9. Сторони мають право на збір та обробку персональних даних в межах виконання зобов’язань по
даному Договору для реалізації ділових відносин між Сторонами. Персональні дані Сторін
захищаються Конституцією та Законом України «Про захист персональних даних» №2297-VI від 01
червня 2010 року.
Факт підписання даного Договору – є фактом отримання згоди і повідомлення для Сторін про збір та
обробку персональних даних.
9.10. Всі інші питання, що неврегульовані цим Договором, підлягають врегулюванню відповідно до
чинного законодавства України.
IX. Строк дії Договору
10.1. Цей Договір вступає в силу з моменту його підписання уповноваженими представниками Сторін, та
скріплення відбитками печаток Сторін і діє до 31.12.2017 р., але в будь-якому випадку, до моменту
повного та належного виконання Сторонами своїх зобов’язань за Договором, зокрема, в частині
здійснення взаєморозрахунків.
10.2. Дія Договору може бути подовжена за згодою Сторін шляхом укладання Додаткових угод до даного
Договору.
10.3. Договір може бути достроково розірваний будь-якою із Сторін шляхом письмового повідомлення про
це іншої сторони не пізніше ніж за 60 (шістдесят) днів до дати розірвання Договору та за умови
повного виконання Сторонами своїх обов’язків на дату розірвання Договору.
XI. Місцезнаходження та реквізити Сторін
ПРОДАВЕЦЬ

ПОКУПЕЦЬ

ТОВ «КАСТУМ»
79019, м. Львів,
Проспект В. Чорновола, 63
р/р №260000100378773
в АБ «Південний», м. Одеса
МФО 328209
ЄДРПОУ 41087491
ІПН: 410874913070
Продавець є платником податку на загальних
умовах

Директор
____________________ І. В. Величко
м.п.

Директор
_______________ /______________/
м.п

