
ДОГОВІР № _____-ПСГ 

купівлі-продажу природного газу в ПСГ 

 

 м. Київ                                                                           «__» __________ 2021 р. 

 

Товариство з обмеженою відповідальністю «Ритейл Сервіс», яке має статус платника 

податку на прибуток підприємств на загальних умовах, передбачених Податковим кодексом 

України, (надалі - Оптовий продавець), в особі Директора Ядова Романа Костянтиновича, який 

діє на підставі Статуту, ЕІС-код суб’єкта ринку природного газу 56X930000116530V, з однієї 

сторони, та  

_________________________, яке має статус платника податку на прибуток підприємств 

на загальних умовах, передбачених Податковим кодексом України, надалі Оптовий покупець, в 

особі  ___________________________, який діє на підставі _____________________________, 

ЕІС-код суб’єкта ринку природного газу __________________ , з другої сторони (разом 

поіменовані – «Сторони», кожний окремо – «Сторона»), уклали даний договір про наступне: 

 

1. Предмет договору  

1.1. Оптовий продавець зобов’язується передати до ____ ______ 2021 року (включно) в 

підземних сховищах газу (ПСГ) АТ «Укртрансгаз» Філія «Оператор газосховищ України» для 

потреб Оптового покупця природний газ, надалі - газ, а Оптовий покупець зобов’язується 

прийняти та оплатити газ на умовах даного Договору. 

 

2. Кількість та якість газу 

2.1. Кількість газу, що підлягає передачі в підземних сховищах газу (ПСГ) АТ 

«Укртрансгаз» Оптовим продавцем Оптовому Покупцю за даним Договором у _____ 2021 р., 

складає  _____ тис.куб.м (____ тисяч куб.м.). 

2.2. За розрахункову одиницю природного газу приймається один кубічний метр, 

приведений до стандартних умов (Т-20 град. С.Р.= 101.325 Кпа/760 мм.рт.ст.). 

2.3. Якість газу повинна відповідати вимогам ГОСТ 5542-87. 

 

3. Порядок передачі газу 

3.1. Оптовий продавець передає газ в підземних сховищах газу (ПСГ) АТ «Укртрансгаз» до 

__ ______ 2021 р. (включно), що належить йому на правах власності, а Оптовий покупець 

приймає природний газ. Приймання-передача газу відбувається після здійснення оплати 

відповідно до п.5.1 Договору та оформлюється торговими сповіщеннями про передачу газу між 

Оптовим продавцем і Оптовим покупцем. 

3.2. Газ вважається переданим Оптовим продавцем та прийнятим Оптовим покупцем при 

підписанні торгових сповіщень передачі газу. 

3.3. Сторони відповідно до умов цього Договору відображають приймання-передачу права 

власності на Газ, надають, погоджують та підписують видаткові накладні, складені у 

відповідності до вимог чинного законодавства. 

 

4. Ціна газу 

4.1. Ціна за 1000 кубічних метрів газу складає ______грн., крім того ПДВ 20% - _____ грн., 

порядок нарахування якого встановлюється згідно діючого Законодавства України. Разом: 

_______ грн (____  грн.      коп.). 

4.2. Загальна вартість газу який передається в підземних сховищах газу (ПСГ) АТ 

«Укртрансгаз» Оптовим продавцем Оптовому покупцю у ________ 2021 р. згідно цього 

Договору, складає _____ грн крім того ПДВ=20% - ______ грн. Разом:  _____  грн (____ грн 

____коп). 

 

 

 

 

 

 



5. Порядок та умови проведення розрахунків 

 

5.1. Оптовий покупець зобов’язується оплатити газ, розрахунок вартості якого визначається 

згідно п. 4.2. даного договору, шляхом перерахування грошових коштів  у розмірі Загальної 

вартості газу на рахунок Оптового продавця  у строк до  «__» _______ 2021 року (включно). 

       5.2.  Датою оплати є дата зарахування грошових коштів на рахунок Оптового продавця. 

5.3. В платіжних дорученнях Оптовий покупець повинен обов’язково вказувати 

призначення платежу: оплата за природний газ згідно номеру та дати Договору. За наявності 

заборгованості у Оптового покупця за даним договором, Оптовий продавець зараховує кошти, 

що надійшли від Оптового покупця, як погашення заборгованості за газ, поставлений в минулі 

періоди по даному Договору, незалежно від вказаного в платіжному дорученні призначення 

платежу. 

 

6. Відповідальність Сторін 

 

6.1. За несвоєчасну оплату спожитого газу Оптовий покупець сплачує на користь Оптового 

продавця пеню в розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла в 

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

прострочення платежу.  

6.2. В разі недопоставки газу Оптовому покупцю з вини Оптового продавця, останній 

зобов’язаний сплатити Оптовому покупцю пеню в розмірі 0,01 %, від вартості непоставленого 

(недопоставленого) газу за кожен день непоставки (недопоставки) газу. 

6.3. У разі прострочення Оптовим покупцем оплати за природний газ,  Оптовий продавець 

має право зупинити передачу газу Оптовому покупцю та розпорядитись обсягом газу на свій ̆

розсуд.  

6.4. У разі відмови Оптового покупця від прийняття обсягів газу або їх будь-якої частини, 

узгоджених Сторонами, Оптовий покупець зобов’язаний сплатити на користь Оптового 

продавця штраф в розмірі 5% (п’ять відсотків) від загальної̈ вартості обсягу газу.  

6.5. Порушення Оптовим покупцем строків проведення розрахунків за обсяг газу або його 

будь-якої̈ частини, Оптовий продавець має право на власний розсуд вважати відмовою 

Оптового покупця від Договірного Обсягу або його частини. 

 

 

7. Форс-мажор 

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-мажорними обставинами розуміються обставини, які виникли після 

підписання Договору внаслідок непередбачених Сторонами подій надзвичайного характеру, 

включаючи пожежі, землетруси, повені, оповзні, інші стихійні лиха, вибухи, війну або військові 

дії. 

Строк виконання зобов‘язань відкладається відповідно до часу, протягом якого будуть діяти 

такі обставини. 

7.3. Достатнім доказом дії форс-мажорних обставин є документ, виданий Торгово-

промисловою палатою України.  

7.4. Сторони зобов’язуються повідомити одна одну про настання форс-мажорних обставин 

протягом п’яти календарних днів з дня настання таких обставин. Неповідомлення або невчасне 

повідомлення позбавляє Сторони права посилатися на настання таких обставин. 

 

8. Порядок вирішення спорів 

 

8.1. Сторони прийшли до згоди, що всі спори (розбіжності), які виникають за цим 

Договором та/або пов’язані із укладенням, виконанням, зміною, припиненням дії даного 

Договору або спори щодо визнання цього Договору недійсним чи неукладеним, не вирішені 

шляхом переговорів, вирішуються в Господарському суді згідно законодавства України. 

 

 



9. Прикінцеві положення 

 

9.1. Даний Договір складений у двох примірниках, по одному для кожної із Сторін, які 

мають однакову юридичну силу. 

9.2. З дати підписання даного Договору попереднє листування та документація щодо 

предмету даного Договору втрачають юридичну силу. 

9.3. Сторони гарантують, що вони наділені достатніми повноваженнями для укладання 

даного Договору. 

9.4. Сторони зобов’язуються повідомляти одна одній про зміни своїх платіжних реквізитів, 

місце знаходження, номерів телефонів, телефаксів у 5-денний термін з дня виникнення 

відповідних змін. 

9.5. Всі зміни та доповнення до Договору будуть дійсними лише при умові, якщо вони 

здійснені у письмовій формі, скріплені печатками Сторін та підписані уповноваженими 

особами обох Сторін. 

 

10. Термін дії договору 

 

10.1. Даний Договір набирає чинності з моменту підписання і діє до «___» _____ 2021 р., а в 

частині розрахунків за газ – до повного виконання Сторонами своїх зобов’язань за даним 

Договором. 

 

11. Реквізити сторін 

 

 

Оптовий продавець 

 

Товариство з обмеженою 

відповідальністю 

«РИТЕЙЛ СЕРВІС» 

 

Місцезнаходження: 03680, м. Київ, вул. 

Козацька, 120/4 

Для листування: 03680, м. Київ, вул. 

Козацька, 120/4 

Код ЄДРПОУ 40845612 

  АБ «Південний” м. Одеса 

  МФО 328209 

  IBAN UA923282090000026008010019525 

Інд. податковий № 408456126500 

Телефон: 044 495 19 12 

Website www.svitlogas.com.ua 

ЕІС код 56X930000116530V 

 

Директор                                                                    

 

 

_____________________ Р.К. Ядов 

Оптовий покупець 

 

 


