
Типовий договір, який укладається за результатами комерційного аукціону 

 

Д О Г О В І Р   № АК_________-СГ 
                                         купівлі-продажу скрапленого газу 

 

м.Київ                                                                      ___________ 202__ р. 
 

 Публічне акціонерне товариство «Укрнафта», (надалі - Продавець), в особі 
________________________________________________________________,  який  діє  на  підставі  
_________________________, з однієї сторони,  

________________________________________, (надалі - Покупець), в особі 
_____________________________________, який діє на підставі _____________________________, з іншої 
сторони, і 

Універсальна товарна біржа «Контрактовий дім УМВБ», (надалі – Біржа), в особі Виконавчого 
директора Лунькової Вікторії Ігорівни, яка діє на підставі Статуту з третьої сторони, разом іменовані 
Сторони, керуючись Порядком організації та проведення біржових аукціонів з продажу нафти сирої, 
газового конденсату власного видобутку і скрапленого газу, затвердженим Постановою Кабінету Міністрів 
України від 16.10.2014 р. № 570, та на підставі аукціонного свідоцтва № _____________ від __________ 
202__ р., згідно з яким Покупець, визначений переможцем комерційного аукціону № _____ від __________ 
202__ р., уклали цей Договір про наступне: 

 

1. Предмет договору 

          1.1. На комерційному аукціоні з продажу скрапленого газу № ____, що відбувся ______ 202__ р., за 
результатами проведення торгів Покупець купує у Продавця газ нафтовий скраплений марки А власного 
виробництва (надалі - скраплений газ). 
 1.2. Покупець зобов’язується оплатити та прийняти скраплений газ на умовах цього Договору, а 
Продавець зобов’язується передати Покупцю скраплений газ відповідно до графіка поставки, вказаного в 
Додатку 1 до цього Договору, загальною кількістю  _______ (______________ ) тонн. 
 1.3. Якість скрапленого газу повинна відповідати ДСТУ ЕN589:17. 
 

2. Загальна вартість скрапленого газу 

2.1. Вартість скрапленого газу по даному Договору становить __________________ грн.,  крім того 

ПДВ - ________________ грн. Загальна сума Договору з урахуванням ПДВ становить 
___________(______________________________________) грн. 

2.2. Ціна скрапленого газу, що поставляється по даному Договору, визначається за результатами 
аукціону відповідно до аукціонного свідоцтва. 

 

3. Умови поставки і приймання скрапленого газу 

 3.1. Продавець передає скраплений газ Покупцю по кількості і якості на умовах EXW – (завод-

виробник) (Інкотермс 2010) в пунктах передачі та в терміни, зазначені в Додатку 1 до цього Договору. 
Умови транспортування скрапленого газу Покупцем – (залізниця/автотранспорт). 
 3.2. Відвантаження скрапленого газу здійснюється після отримання Продавцем оплати згідно п.5.2. 
цього Договору, за умови своєчасного подання транспортних засобів у зазначені в Додатку 1 терміни. 
Право власності від Продавця до Покупця переходить з моменту видачі Продавцем видаткової накладної 
на відпуск скрапленого газу.  

Продавець має право в односторонньому порядку збільшувати або зменшувати обсяг 
відвантаження скрапленого газу в межах транзитної норми (до 3% при транспортуванні автотранспортом, 
до 2% при транспортуванні залізницею від визначеного даним Договором обсягу), що є підставою для 
здійснення відповідної доплати або зменшення суми оплати по даному Договору. 

З дати видачі Продавцем фактичної накладної на відпуск скрапленого газу ризик випадкової 
загибелі відвантаженого обсягу скрапленого газу несе Покупець.  
 3.3. Транспортування скрапленого газу з пунктів передачі, зазначених у Додатку 1, Покупець 
забезпечує самостійно або за окремими договорами, укладеними Покупцем з транспортними (транспортно-

експедиційними) організаціями. Надання транспорту для відвантаження придбаного обсягу скрапленого 
газу протягом декади Покупець забезпечує за додатковим узгодженням з Продавцем. Вартість послуг за 
транспортування залізничних цистерн з залізничної станції в пункт наливу та в зворотньому напрямку, 
входить в ціну скрапленого газу. 

3.4. Вартість послуг по наливу скрапленого газу включено в ціну скрапленого газу. 
3.5. Продавець має право не поставляти скраплений газ в разі відсутності передоплати за 

скраплений газ відповідно до п. 5.2. цього Договору та невиконанні вимог, викладених в п. 4.2.2. цього 
Договору. 

 



 2 

4. Обов’язки сторін 

4.1.  Продавець зобов’язаний: 
4.1.1. Протягом 3 (трьох) робочих днів з дати проведення аукціону надати для реєстрації Біржею  

підписаний Сторонами Договір. 
4.1.2. Передати скраплений газ Покупцю або уповноваженій ним особі згідно з графіком поставки в 

Додатку 1 до цього Договору після отримання Продавцем оплати за скраплений газ відповідно до п. 5.2. 
цього Договору при забезпеченні Покупцем умов для відвантаження скрапленого газу залізничним або 
автомобільним транспортом відповідно до п. 4.2.2. цього Договору. 

4.1.3. Протягом 10 (десяти) робочих днів після отримання коштів за скраплений газ видати 
Покупцю податкові накладні на суму ПДВ. Видати Покупцю видаткові накладні на відпуск скрапленого 
газу.  

4.1.4. Надати Біржі листи відповідно до п. 4.3.1. цього Договору. 

4.2.  Покупець зобов’язаний: 
4.2.1. Сплатити на рахунок Продавця, визначений цим Договором, вартість скрапленого газу 

відповідно до п. 5.2. цього Договору. 
4.2.2. Укласти договори на транспортування скрапленого газу та транспортування цистерн до 

пункту наливу відповідно до п.3.3. цього Договору, провести оплату транспортних послуг по цих 
договорах та забезпечити своєчасне подання транспортних засобів згідно з графіком поставки скрапленого 
газу, зазначеним у Додатку 1 до даного Договору. 

4.2.3. Перерахувати Біржі комісійний збір відповідно до п.4 Аукціонного свідоцтва протягом 3 
(трьох) робочих днів з моменту проведення аукціону. 

4.2.4. Покупець не має права здійснювати експорт скрапленого газу, що є предметом цього 
Договору. 

4.3.  Біржа зобов’язана: 
4.3.1. Протягом 1 (одного) робочого дня з дати отримання листів Продавця перерахувати Продавцю 

гарантійний внесок, який Біржа отримала від Покупця для участі в аукціоні, згідно з реквізитами, 
вказаними в листах Продавця, що надаються Продавцем відповідно до п.4.1.4. цього Договору.   
 

5. Порядок розрахунків 

         5.1. Покупець проводить оплату скрапленого газу по цьому Договору шляхом перерахування 
грошових коштів на рахунок Продавця,  вказаний в розділі 10 цього Договору. 

         5.2. Покупець здійснює попередню оплату за скраплений газ відповідно до  п.5.1. цього Договору за 
наступним графіком.  
 

№№ 

з/п 

     Термін 

    відвантаження 

                    Дата оплати    Сума до сплати 
   Продавцю, грн

   В т.ч. ПДВ, грн 

 ВСЬОГО    

1. 1 декада (місяць) 
20___ р. 

Протягом трьох діб до 

початку декади 

  

2. 2 декада (місяць) 
20___ р. 

Протягом трьох діб до 

початку декади 

  

3. 3 декада (місяць) 
20___ р. 

Протягом трьох діб до 

початку декади 

  

Остання сума, зазначена в таблиці, перераховується з врахуванням сплаченого Біржі гарантійного 

внеску в сумі _____________ грн. 
5.3. Біржа  перераховує  Продавцю гарантійний внесок, який вона отримала від Покупця для участі 

в аукціоні, відповідно до п.4.3.1. цього Договору. 
 

6. Відповідальність сторін 

6.1. У випадку прострочення Біржею термінів перерахування гарантійного внеску на рахунок 
Продавця, Біржа сплачує Продавцю пеню в розмірі 0,2 % від суми не перерахованого гарантійного внеску 
за кожний день прострочки. Оплата пені не звільняє Біржу від виконання зобов’язань за цим Договором. 

6.2. У випадку невідвантаження скрапленого газу залізничним чи автомобільним транспортом в 
терміни, зазначені в Додатку 1 до даного Договору, з вини Покупця, Покупець сплачує Продавцю штраф в 
розмірі 3 % від вартості невідвантажених обсягів скрапленого газу. Оплата штрафу не звільняє Покупця від 
виконання зобов’язань за цим Договором. 

У випадку несвоєчасної оплати за скраплений газ відповідно до п. 5.2. цього Договору, Продавець 

має право відмовити Покупцю або уповноваженій ним особі в передачі скрапленого газу. Відвантажується 
лише скраплений газ, який був оплачений у порядку, передбаченому в п.5.2. даного Договору. 

6.3. У випадку порушення термінів відвантаження скрапленого газу згідно з Додатком 1 до цього 
Договору з вини Продавця, при дотриманні Покупцем вимог пп. 5.2. та 3.3. цього Договору, Продавець 
сплачує Покупцю штраф в розмірі 0,2 % від вартості недопоставлених обсягів скрапленого газу по цьому 
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Договору. Оплата штрафу не звільняє Продавця від виконання своїх зобов’язань за цим Договором. 
6.4. Якщо Покупець не перерахував кошти у повному обсязі на рахунок Продавця в терміни, 

визначені п. 5.2. цього Договору, гарантійний внесок Покупця (отриманий Продавцем відповідно до п. 
4.3.1. цього Договору у сумі, зазначеній у п. 5.2. цього Договору) як штраф (компенсація) за неналежне 
виконання ним своїх зобов’язань залишається у Продавця. Сума гарантійного внеску вважається 
зарахованою в сплату штрафу з моменту отримання Покупцем про це повідомлення Продавця. Сплата 
Покупцем штрафу не звільняє його від належного виконання взятих на себе зобов’язань та відповідальності 
за їх порушення. 

6.5. За порушення строків відвантаження скрапленого газу, зазначених в Додатку 1 до даного 
Договору, Покупець зобов’язаний відшкодувати Продавцю збитки, розмір яких визначено за взаємною 
згодою Продавця і Покупця і становить 0,5 % від вартості невідвантаженого обсягу скрапленого газу за 
кожний день прострочки.  

У випадку невідвантаження скрапленого газу більш, ніж 10 (десять) календарних днів після 
закінчення терміну відвантаження, зазначеного в Додатку 1 до даного Договору, через невиконання або 
неналежне виконання Покупцем взятих на себе зобов’язань, Продавець має право продати невідвантажені 
обсяги скапленого газу на наступному аукціоні. Грошові кошти, сплачені Покупцем в рахунок оплати 
вартості скрапленого газу за цим Договором, за вирахуванням суми збитків та штрафу (п. 6.2. цього 
Договору), підлягають перерахуванню Продавцем на рахунок Покупця. Зобов’язання Продавця по 
поверненню Покупцю коштів можуть бути припинені шляхом зарахування. Збитки Продавця 
відшкодовуються понад суму неустойки. 

 

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 розуміють обставини, які виникли після підписання 
Договору внаслідок непередбачених Сторонами подій надзвичайного характеру, включаючи аварії на 
газопереробних заводах та нафто-газотрубопроводах, аварійне відключення електроенергії, пожежі, 
землетруси, оповзні, інші стихійні лиха, вибухи, війни або військові дії. Дія таких обставин повинна бути 
підтверджена ТПП України або організацією, на яку Урядом покладений обов’язок по ліквідації таких 
обставин. Строк виконання зобов’язань відкладається відповідно до часу, протягом якого будуть діяти такі 
обставини. 
  7.3. Про настання таких обставин Сторона, для якої вони наступили, повинна негайно повідомити 
другу Сторону та аукціонний комітет в письмовому вигляді. У разі невиконання вимоги щодо 
повідомлення, Сторона, що не виконує свої зобов’язання, позбавляється права посилатися на такі 
обставини.  
 

8. Вирішення спорів 

8.1. Всі спірні питання, які виникають по даному Договору, вирішуються шляхом переговорів. 
8.2. У випадках неможливості досягнення згоди шляхом переговорів, спір передається на 

вирішення господарського суду і розглядається в установленому порядку згідно з чинним законодавством  
України і умовами даного Договору. 

8.3. Спори по кількості та якості скрапленого газу можуть бути передані на вирішення 
господарського суду за умови додержання Сторонами порядку їх досудового врегулювання. 

8.4. Всі інші спори, що виникають між Сторонами, досудового врегулювання не потребують. 
 

9. Термін дії договору і інші умови 

9.1. Договір вступає в дію з дати його підписання Сторонами і діє до повного виконання Сторонами 
взятих на себе зобов’язань. 

9.2. Підставою припинення дії даного Договору є: 

- порушення Покупцем термінів оплати відповідно до пункту 5.2. цього Договору більш, ніж на 5 
(п’ять) робочих днів; 

- не прийняття Покупцем оплаченого обсягу скрапленого газу після закінчення 10 (десяти) днів з 
дня настання строку відвантаження згідно з графіком, визначеним в п. 5.2. цього Договору та Додатку  1. 

У таких випадках Продавець має право розірвати Договір в односторонньому порядку, про що він 
письмово повідомляє Покупця. Письмове повідомлення про припинення дії Договору надсилається 
Продавцем за реквізитами, які вказані в розділі 10 даного договору, відповідальність за недостовірність 
яких несе Покупець. Продавець вважається таким, що належним чином повідомив про припинення дії 
даного Договору у випадку наявності підтвердження відправлення такого повідомлення. 

Договір вважається таким, що припинив свою дію з моменту повідомлення Продавцем Покупця 
про його розірвання. 

9.3. Договір може бути припиненим у інших випадках, які передбачені чинним в Україні 
законодавством. 

9.4. У випадку припинення даного Договору з підстав, що передбачені пунктом 9.2. Договору, 
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Продавець не відшкодовує Покупцю понесені збитки. 
9.5. Сторони підтверджують, що Продавець, Покупець і Біржа за даним Договором є платниками 

податку на прибуток на загальних умовах відповідно до діючого законодавства.  

9.6. Покупцеві надається податкова накладна (коригування до податкової накладної) в 
електронному вигляді за допомогою програмного комплексу «М.Е.Doc», заповнена відповідно до чинного 
законодавства України. 

9.7. Покупець не має права передавати свої права й обов’язки за цим Договором третім особам без 
письмової згоди Продавця. 

9.8. Взаємовідносини Сторін, не передбачені Договором, регулюються чинним законодавством 
України. 

9.9. Договір заміняє будь-яку угоду по даному предмету, укладену раніше Сторонами в усній або 
письмовій формі. 

9.10. Сторони зобов’язуються письмово повідомляти одна одну у випадку ухвалення рішення про 
ліквідацію, реорганізацію або банкрутство однієї з Сторін у термін не пізніше 3-х календарних днів із дати 
прийняття такого рішення. У ті ж терміни Сторони оповіщають одна одну про зміну поштової, юридичної 
адреси або банківських реквізитів. 

9.11. Відповідно до п.3 ст.207 Цивільного кодексу України Сторони домовилися, що Договір, а 
також пов’язані з ним додаткові угоди, додатки, акти, рахунки, накладні, повідомлення, вимоги, претензії, 
листи та інші документи можуть бути підписані за допомогою факсимільного відтворення підпису. 

9.12. Договір складений українською мовою в трьох примірниках (по примірнику для кожної із 
Сторін), які мають однакову юридичну чинність. 
 

10. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ ТА ПЛАТІЖНІ РЕКВІЗИТИ: 
 

Покупець 

 

 ______________________: 

 

Пошт. адреса: ______________ 

____________________________ 

Юр. адреса: ________________  

__________________________ 

Код за ЄДРПОУ ____________ 

рах. № _________________ 

____________________________ 

МФО __________ 

Св. пл. ПДВ № ___________ 

Ін. под. № ___________________ 

Тел/факс 
___________________ 

 

Продавець 

 

ПАТ «Укрнафта»: 
 

Пошт. адреса: 04053, м. Київ,  
пров. Несторівський, 3-5  

Юр. адреса: 04053, м. Київ,  
пров. Несторівський, 3-5  

Качанівський ГПЗ  
ПАТ «Укрнафта» 

код за ЄДРПОУ 00137041 

рах. № 26001010035391 

АБ «Південний»,м. Одеса,  
МФО 328209 

IBAN 

UA863282090000026001010035391 

св. пл. ПДВ № 100332806 

ін. под. № 001353926654 

Тел/факс: 044 506-11-94,  

044 586-40-27, 044 506-10-24 

 

 

 

Біржа 

 

Універсальна товарна біржа  
«Контрактовий дім УМВБ» 

 

04070, м. Київ,  
вул. Межигірська, 1 

код за ЄДРПОУ 31813611 

рах № 26008172336 в  
ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» 

МФО 380805 

IBAN 

UA353808050000000026008172336 

ін. под. № 318136126565 

тел.: 044 461-54-30 

факс: 044 461-54-28 

 

 

За Покупця: 

 

 

 

___________   

За Продавця: 

 

 

 

_____________   

За Біржу 

 

 

 

___________В.І. Лунькова 
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до Договору № АК _______-СГ 
від _________ 202__ р. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                     Г Р А Ф І К 

                                        поставки скрапленого газу 

                                              в (місяць)  202___ р.  
 

 

№№ 

з/п 

      Кількість      
    скрапленого 

     газу   (тонн) 

     Пункт передачі    
         скрапленого       
               газу 

    Спосіб відванта- 

  ження скрапленого            
             газу 

        Термін 

   відвантаження 

При- 

мітки 

1. 

 

   1 декада  

2. 

 

   2 декада  

3. 

 

   3 декада  

 ВСЬОГО:      

 

 

 

 

 

 

 

 

За Покупця 

 

 

 

_______________   

 

За Продавця 

 

 

 

________________   

 

 

 


	ВСЬОГО
	Біржа
	___________  
	_____________  

	Продавець
	Покупець
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