ДОГОВІР № ________
постачання природного газу
м. Київ

«__» ____________ 2018

Приватне Підприємство «ОККО Контракт», ЕІС код 56X930000009421Y (надалі Постачальник), в особі представника Остащука В.М., який діє на підставі довіреності № ОК2017/86 від 06.11.2017р., з однієї сторони, та
________________________________________ , ЕІС код _________________ (надалі –
Покупець), в особі _______________________________, що діє на підставі статуту, з другої
сторони, в подальшому разом іменовані Сторони, уклали цей договір (далі - Договір) про
наступне:
Терміни, наведені в цьому Договорі, вживаються у значеннях, визначених Законом
України «Про ринок природного газу», Правилами постачання природного газу, Кодексом
газотранспортної системи, Кодексом газорозподільної системи.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
1.1. Постачальник постачає природний газ (далі – газ) Покупцю в обсягах і порядку,
передбачених Договором, для забезпечення потреб Покупця, а Покупець оплачує
Постачальнику вартість газу у розмірах, строках, порядку та на умовах, передбачених
Договором.
1.2. Обсяги газу, що планується передати за цим Договором визначаються Сторонами у
Додатку № 1 до Договору. Визначені в Додатку №1 обсяги газу можуть змінюватися
Сторонами протягом місяця продажу.
1.3. Якість газу, який передається Постачальником Покупцеві, повинна відповідати
вимогам ГОСТ 5542-87 та іншим вимогам, встановленим державними стандартами,
технічними умовами, нормативно-технічними документами щодо його якості. Якість газу
визначається методами, що передбачені державними стандартами та нормативно-технічними
документами.
1.4. Обов’язковою умовою для постачання природного газу Покупцю за цим
Договором, є наявність у Покупця укладеного в установленому порядку з Оператором ГРМ
договору на розподіл природного газу та/або з Оператором ГТС (ПАТ «Укртрансгаз»)
договору на транспортування природного газу, на підставі яких Покупець набуває право
санкціоновано відбирати природний газ з газорозподільної та газотранспортної системи.
1.5. Відносини Сторін, що не врегульовані цим Договором, регулюються Законом
України «Про ринок природного газу», Правилами постачання природного газу, Кодексом
газотранспортної системи та Кодексом газорозподільних систем, затвердженими в
установленому законом порядку.
2. ПОРЯДОК ТА УМОВИ ПОСТАЧАННЯ, ПРИЙМАННЯ ТА ОБЛІКУ
ГАЗУ
2.1. Постачання природного газу Покупцю здійснюється з моменту укладення цього
Договору відповідно до положень Договору з урахуванням всіх його додатків та додаткових
угод.
2.2. Постачальник забезпечує постачання підтвердженого обсягу природного газу
Покупцю протягом визначеного у Додатку № 1 періоду постачання.
2.3. Обсяги постачання газу Постачальником Покупцю в кожному розрахунковому
періоді (місяці) визначаються на підставі письмової заявки Покупця і можуть відрізнятись
від обсягів, зазначених у Додатку № 1 до цього Договору.
2.4. Зміна обсягів постачання/споживання газу визначається в додаткових угодах до
цього Договору.
2.5. Письмові заявки Покупця щодо обсягів постачання подаються Постачальнику до
10 числа місяця, що передує місяцю поставки.
2.6. У разі відсутності письмової заявки Покупця відповідно до п.2.5 Постачальник не
здійснює постачання природного газу Покупцю у відповідному місяці поставки, якого має
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стосуватися така заявка.
2.7. За розрахункову одиницю поставленого газу приймається один кубічний метр,
приведений газотранспортним підприємством до стандартних умов (Т-20 град.С. Р=101,325
КПа/760мм.рт.ст./).
2.8. Перехід права власності на природний газ від Постачальника до Покупця
здійснюється у точках входу/виходу в/з газотранспортної системи (ГТС) / газорозподільної
системи (ГРМ) або в підземних сховищах газу (ПСГ) або на межах балансової належності
об'єктів Покупця відповідно до актів розмежування ділянок обслуговування.
2.9. Фактична кількість переданого Покупцю газу визначається за показниками,
встановленого у Покупця комерційного вузла обліку, та підтверджується Оператором ГРМ
та/або Оператором ГТС.
2.10. Приймання - передача газу, поставленого Постачальником та прийнятого
Покупцем у звітному місяці, оформлюється шляхом підписання та скріплення печаткою
щомісячних Актів приймання-передачі, які є невід`ємними частинами цього Договору, і які є
підставою для остаточних розрахунків між Сторонами.
2.11. Для складання актів приймання-передачі природного газу, Покупець до 03 числа
місяця, наступного за місяцем постачання природного газу, зобов’язаний надати
Постачальнику
копію
акту
про
фактичний
об’єм
(обсяг)
розподіленого
(протранспортованого) природного газу Покупцю, складеного між Покупцем та Оператором
ГРМ або Оператором ГТС.
2.12. На підставі отриманих від Покупця даних та/або даних Оператора ГТС
Постачальник протягом 3 (трьох) робочих днів з дня їх отримання складає, підписує і
скріплює печаткою Акти приймання-передачі природного газу та направляє їх Покупцю.
2.13. Покупець протягом 2 (двох) днів з дати одержання Актів приймання-передачі
природного газу зобов'язується повернути Постачальнику один примірник оригіналу акту
приймання-передачі природного газу, підписаний уповноваженим представником Покупця,
або надати в письмовій формі мотивовану відмову від підписання акту приймання-передачі
природного газу.
2.14. У разі невиконання обов’язку, передбаченого п.2.13 цього Договору, газ
вважається поставленим і прийнятим Покупцем від Постачальника на підставі даних
Постачальника та/або документів та/або інформації, які складаються та/або надається
Оператором ГТС та/або Оператором ГРМ до врегулювання розбіжностей згідно Договору
або в судовому порядку.
3. ЦІНА ГАЗУ ТА ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ РОЗРАХУНКІВ
3.1. Розрахунки за переданий Покупцеві газ здійснюються за цінами, що вільно
встановлюються між Покупцем та Продавцем.
3.2. Ціна газу за цим Договором визначається Сторонами в додатках до цього Договору
та/або рахунках-фактурах.
3.3. Місячна вартість газу визначається як добуток ціни газу, що визначено у п.3.2.
Договору, на кількість газу, реалізованого у відповідному місяці. Загальна вартість газу за
цим Договором визначається як сума місячних вартостей газу.
3.4. Ціна природного газу протягом розрахункового періоду може бути змінена за
взаємною згодою Сторін з обов’язковим оформленням додаткової угоди.
3.5. Зміна ціни на газ, що відбувається у зв’язку з набранням чинності відповідних
нормативно-правових актів органів державної влади України, які впливають на ціну, є
обов’язковою для розрахунків між Сторонами за даним Договором.
3.6. Покупець зобов’язаний сплатити вартість місячного обсягу газу на рахунок
Постачальника на умовах, що визначаються окремим додатковим договором для кожного
місяця поставки.
3.7. У разі збільшення місячного обсягу споживання/вибірки Покупцем газу порівняно
із замовленим обсягом та/або збільшення ціни на газ протягом місяця поставки, Покупець
зобов’язаний провести остаточний розрахунок з Постачальником не пізніше 10 числа місяця,
наступного за розрахунковим.
3.8. У разі зменшення місячного обсягу споживання/вибірки Покупцем газу порівняно
із замовленим обсягом та/або зменшення ціни на газ протягом місяця поставки та/або
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здійснення Покупцем переплати сума переплати зараховується в рахунок оплати на
наступний розрахунковий період або, на письмову вимогу Покупця, повертається на
поточний рахунок Покупця.
3.9. Моментом оплати вважається день надходження грошових коштів на рахунок
Постачальника.
4. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН
4.1. Права та обов’язки Покупця
4.1.1. Покупець має право:
1) отримувати природний газ на умовах, зазначених у цьому Договорі;
2) отримувати інформацію про ціну природного газу, про обсяги та інші показання
власного споживання природного газу;
3) вимагати від Постачальника проведення звірки розрахункових даних та/або
оскаржувати їх в установленому цим Договором та законодавством порядку;
4) провести звіряння фактичних розрахунків з підписанням відповідного акта;
5) оскаржувати будь-які несанкціоновані, неправомірні чи інші дії Постачальника, що
порушують права Покупця, та брати участь у розгляді цих скарг на умовах, визначених
чинними нормативно-правовими актами та цим Договором;
6) на дострокове розірвання Договору, якщо Постачальник повідомив Покупця про
намір внесення змін до Договору в частині умов постачання та нові умови постачання
виявилися для нього неприйнятними;
7) на своєчасне отримання достовірної інформації, в тому числі передбаченої Законом
України «Про особливості доступу до інформації у сферах постачання електричної енергії,
природного газу, теплопостачання, централізованого постачання гарячої води,
централізованого питного водопостачання та водовідведення»
8) інші права, передбачені чинними нормативно-правовими актами і цим Договором.
4.1.2. Покупець зобов’язується:
1) забезпечувати своєчасну та повну оплату поставленого природного газу згідно з
умовами цього Договору;
2) укласти в установленому порядку договір розподілу природного газу з Оператором
ГРМ;
3) укласти в установленому порядку договір транспортування природного газу з
Оператором ГТС;
4) не допускати несанкціонованого відбору природного газу;
5) своєчасно повідомляти Постачальника про всі зміни щодо персоніфікованих даних;
6) безперешкодно допускати на свою територію, об’єкти, приміщення, де розташовані
вузли обліку газу, прилади обліку газу, лічильники газу тощо, представників Постачальника
для звіряння показань фактично використаних обсягів природного газу;
7) проводити на вимогу Постачальника звіряння фактично використаних обсягів
природного газу та пред’являти на вимогу Постачальника для перевірки правильності оплати
та відповідності записів у них показанням лічильника газу;
8) відшкодовувати Постачальнику збитки, понесені ним у зв’язку з невиконанням або
неналежним виконанням Покупцем своїх зобов’язань перед Постачальником, що покладені
на нього чинними нормативно-правовими актами та/або цим Договором;
9) виконувати інші обов’язки, покладені на Покупця чинним законодавством та/або
цим Договором.
4.2. Права і обов'язки Постачальника
4.2.1. Постачальник має право:
1) отримувати від Покупця плату за поставлений природний газ відповідно до умов
даного Договору;
2) контролювати правильність оформлення Покупцем платіжних документів;
3) ініціювати припинення постачання природного газу Покупцю у порядку та на
умовах, визначених цим Договором та чинним законодавством;
4) на безперешкодний доступ до комерційних вузлів обліку газу, що встановлені на
об'єктах Покупця, для звірки даних фактичних обсягів споживання природного газу;
5) проводити разом із Покупцем звіряння фактично використаних обсягів природного
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газу;
6) на повну і достовірну інформацію від Покупця щодо режимів вибірки (споживання)
природного газу;
7) отримувати відшкодування збитків від Покупця, що завдані Постачальнику у зв’язку
з невиконанням або неналежним виконанням Покупцем своїх зобов’язань перед
Постачальником, відповідно до умов цього Договору та чинного законодавства;
8) ініціювати/вживати заходів з припинення або обмеження в установленому порядку
постачання природного газу Покупцю в разі:
- проведення Покупцем неповних або несвоєчасних розрахунків за Договором;
- розірвання договору постачання природного газу;
- відмови від підписання акту приймання-передачі без відповідного письмового
обґрунтування;
- настання заходів, передбачених Правилами про безпеку постачання природного газу,
що діють відповідно до вимог статті 5 Закону України «Про ринок природного газу» та
поширюються на споживачів, що не є захищеними;
- в інших випадках, передбачених Законом України «Про ринок природного газу»,
Кодексом ГТС, Кодексом ГРС, Правилами безпеки систем газопостачання.
9) мати інші права, передбачені чинними нормативно-правовими актами і цим
Договором.
4.2.2. Постачальник зобов’язується:
1) дотримуватись вимог «Правил постачання природного газу»;
2) постачати природний газ на умовах та в обсягах, визначених даним Договором, за
умови дотримання Покупцем дисципліни відбору природного газу та розрахунків за нього;
3) подавати Оператору ГТС всі необхідні документи для підтвердження обсягу
природного газу необхідного Покупцю за умови, що Покупець виконав свої обов’язки перед
Постачальником, для замовлення необхідного обсягу природного газу;
4) дотримуватися мінімальних стандартів та вимог до якості обслуговування
споживачів природного газу;
5) відшкодовувати збитки, завдані Покупцю у випадку невиконання або неналежного
виконання Постачальником своїх зобов’язань що покладені на нього чинними нормативноправовими актами та цим Договором;
6) виконувати інші обов’язки, покладені на Постачальника чинним законодавством
України.
5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
5.1. При порушенні умов Договору Сторони несуть відповідальність згідно з чинним
законодавством України.
5.2. В разі порушення Покупцем порядку та строків оплати поставленого
Постачальником газу Покупець сплачує Постачальнику пеню в розмірі подвійної облікової
ставки НБУ, що діяла в період, за який сплачується пеня за кожний день прострочення.
5.3. У разі невиконання Покупцем обов‘язків по Договору, Продавець має право у
встановленому Законом порядку застосувати до Покупця оперативно-господарські санкції,
передбачені статтею 236 Господарського кодексу України, а також відмовитись від
виконання зобов‘язань, передбачених предметом Договору.
5.4. Сплата штрафних санкцій не звільняє Сторони від взятих на себе зобов’язань,
відповідно до умов даного Договору.
5.5. В разі наявності заборгованості Покупця за цим Договором більше одного місяця
Продавець має право в односторонньому порядку розірвати цей Договір. При цьому
Покупець зобов’язується здійснити повний розрахунок за газ та сплачує штрафні санкції
відповідно до умов цього Договору до дати розірвання Договору. Про розірвання і дату
розірвання цього Договору Продавець повідомляє Покупця рекомендованим листом.
5.6. Постачальник звільняється від відповідальності за часткове або повне невиконання
обов’язків по даному Договору внаслідок внесення змін до діючого законодавства або
прийняття рішення органів влади, які роблять неможливим виконання умов цього Договору.
5.7. Постачальник не відповідає за будь-які перебої у транспортуванні або розподілі
природного газу, які стосуються функціонування, обслуговування та/або розвитку
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газотранспортної та/або газорозподільної системи, а також за будь-яке погіршення якості
природного газу, що сталося з вини Оператора ГТС та/ або Оператора ГРМ.
5.8.
Якщо за підсумками розрахункового періоду фактичний об'єм (обсяг)
постачання природного газу Покупцю Постачальником буде перевищувати підтверджений
обсяг природного газу на цей період, Покупець зобов'язаний компенсувати Постачальнику
вартість різниці між підтвердженим обсягом природного газу та фактичним об'ємом
(обсягом) споживання природного газу за ціною вартості природного газу, визначеною
даним Договором та/або відповідним Додатком
до даного Договору. При цьому
Постачальник має право вимагати від Споживача відшкодування збитків за перевищення
об'єму (обсягу) природного газу.
6. ФОРС – МАЖОР
6.1. При настанні обставин неможливості повного або часткового виконання будь-якою
із Сторін зобов‘язань по цьому Договору, як-то: пожежа, повінь, землетрус та інші стихійні
лиха, аварія на газопроводі, війна та військові дії, блокада, страйки, зміна законодавства
України, видання органами виконавчої влади України нормативних актів, що роблять
неможливим виконання зобов‘язань по цьому Договору, чи інших, що не залежать від
Сторін, обставин, Сторона яка зазнала впливу таких обставин не несе відповідальності. Дані
обставини повинні бути підтверджені ТПП України чи іншим компетентним органом.
6.2. Про настання форс-мажорних обставин, термін їхньої дії та припинення Сторона,
для якої вони наступили, сповіщає іншу Сторону протягом трьох днів з моменту настання
таких обставин. Неповідомлення або невчасне повідомлення про настання форс-мажорних
обставин позбавляє Сторону права посилатися на такі обставини.
6.3. Настання форс-мажорних обставин не звільняє Покупця від обов‘язку оплати обсяг
фактично поставленого газу.
6.4. При припиненні обставин, зазначених у пункті 6.1 Договору, Сторона повинна без
зволікання, будь-якими доступними засобами письмово сповістити про них іншу Сторону. У
повідомленні вказується термін, у який передбачається виконати зобов'язання за даним
Договором.
6.5. У випадках, передбачених у п.6.1 Договору, термін виконання Стороною своїх
зобов'язань за даним Договором переноситься відповідно до часу, протягом якого діють такі
обставини і їхні наслідки.
7. ПОРЯДОК РОЗВ`ЯЗАННЯ СПОРІВ ТА СУПЕРЕЧОК ТА ЗМІНИ
ПОСТАЧАЛЬНИКА
7.1. Всі спори та суперечки, що виникають між Сторонами вирішуються шляхом
переговорів. Постачальник зобов'язаний розглянути всі скарги, отримані від Покупця, і
протягом одного місяця повідомити про результати їх розгляду. Постачальник зобов'язаний
розглядати звернення Покупця та у місячний строк повідомляти про результати їх розгляду.
Процедура вирішення спорів Постачальником і контактна інформація підрозділів
Постачальника, відповідальних за розв'язання спорів (телефони, е-mail, режим роботи,
адреси, П.І.Б. відповідальних працівників тощо), публікуються на сайті Постачальника.
7.2. У випадку недосягнення згоди шляхом переговорів, спір передається на вирішення
в господарський суд і розглядається в установленому порядку згідно з чинним
законодавством України та з урахуванням умов цього Договору.
7.3.
Зміна Постачальника газу здійснюється у випадках та у порядку,
передбаченому умовами даного Договору та/або чинного законодавства, зокрема, відповідно
до розділу IV Правил постачання природного газу.
7.4.
У будь-якому випадку зміни Постачальника у відповідному розрахунковому
періоді має передувати укладання договору постачання природного газу з новим
Постачальником та розірвання договору постачання природного газу з діючим
Постачальником або його призупинення в частині постачання природного газу, а також
відсутність у Покупця простроченої заборгованості за поставлений природний газ перед
діючим Постачальником.
7.5.
Покупець зобов'язаний письмово повідомити Постачальника про намір зміни
постачальника не пізніше ніж за 21 календарний день до запланованої дати припинення
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Договору. Датою повідомлення Постачальника в даному випадку вважається дата отримання
повідомлення від Покупця Постачальником. Відповідне повідомлення Покупець
зобов'язаний направити Постачальнику цінним листом (з повідомленням про вручення) або
безпосередньо уповноваженому представнику Постачальника.
8. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ ТА ІНШІ УМОВИ
8.1 Договір набирає чинності з моменту його підписання та скріплення печатками та
діє до 31.12.2018 р. У разі, якщо до настання вказаної дати матиме місце невиконання
зобов’язань однією зі Сторін, що виникли згідно умов цього Договору, термін дії цього
Договору продовжується на термін до остаточного виконання Сторонами своїх зобов’язань.
У випадку, якщо жодна із Сторін не повідомить іншу Сторону про відмову від
продовження дії цього Договору до настання дати, вказаної в цьому пункті, цей Договір
автоматично пролонговується щоразу на один рік на тих самих умовах, при цьому Сторони
зобов’язані внести відповідні зміни в Додаток №1 щодо обсягів щомісячного постачання
природного газу.
8.2. Даний Договір укладено у двох примірниках рівної юридичної сили для кожної із
Сторін. Дострокове розірвання Договору в односторонньому порядку допускається лише у
випадках передбачених цим Договором та чинним законодавством.
8.3. Зміни та доповнення до цього Договору мають юридичну силу за умов, якщо вони
оформлені письмово, зареєстровані і підписані уповноваженими представниками Сторін та
скріплені їх печатками.
8.4. З підписанням даного Договору втрачають чинність всі інші угоди з цього
предмету укладені Сторонами раніше.
8.5. Договір та додатки до нього, підписані по факсу, мають юридичну силу до моменту
підтвердження оригіналом.
8.6. Постачальник має право використовувати факсимільне відтворення підпису
уповноваженої особи Постачальника на всіх документах, що стосуються виконання цього
Договору, в тому числі, але не виключно, на додатках, додаткових угодах до нього, заявках,
первинних документах.
8.7. Зразок факсимільного відтворення (відбитку) підпису уповноваженої особи
Постачальника, а також аналог його власноручного підпису наводяться нижче та визнаються
Сторонами цього Договору:
Факсимільне відтворення підпису

___________________________ ФІО

Оригінальний підпис

___________________________ФІО

8.8. Жодна із Сторін не має права передавати права та обов'язки за цим Договором
третій особі без отримання письмової згоди іншої Сторони.
8.9. Умови даного Договору є конфіденційними і відомості, що містяться в ньому, не
підлягають розголошенню третім особам, окрім повідомлення таких відомостей органам
державної влади у передбачених діючим законодавством випадках. Підписанням даного
Договору Покупець підтверджує, що умови поставки передбачені даним Договором є
справедливими і в повній мірі зрозумілими Покупцю, а вся необхідна інформація була
надана Покупцю Постачальником до моменту укладення Договору.
8.10. У випадку зміни поштових та/або платіжних реквізитів, статистичних кодів,
юридичної адреси, найменування або інших даних, що необхідні для правильного
оформлення Рахунку, податкових та видаткових накладних, Сторона сповіщає іншу Сторону
про такі зміни рекомендованим листом протягом 5 (п’яти) днів з моменту їх проведення.
8.11. Сторони зобов’язуються письмово повідомляти одна одну у випадку ухвалення
рішення про ліквідацію, реорганізацію або банкрутство однієї із Сторін у термін не пізніше
3-х календарних днів із дати прийняття такого рішення.
8.12. Недійсність окремих положень даного Договору не тягне за собою недійсність
інших положень даного Договору і Договору в цілому.

6

8.13. Взаємовідносини Сторін, не передбачені Договором, регулюються чинним
законодавством України.
8.14. Постачальник є платником податку на прибуток на загальних умовах.
8.15. Покупець є платником податку ______________.
9. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ, РЕКВИЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН
Постачальник:
ПП «ОККО Контракт»
Місцезнаходження:04070,м.Київ,
вул. Набережно-Хрещатицька 15-17/18
Поштова адреса:79015,м.Львів,
вул. Героїв УПА 72
Банківські реквізити:
п/р № 26004455035394
в АТ ОТП Банк
МФО 300528
Код за ЄДРПОУ 36248687
Тел./факс: +380322989601
E-mail: okkotrade@gng.com.ua
Представник

__________________ Остащук В.М.

Покупець:
_________ «__________________»
Місцезнаходження:
Поштова адреса:
Банківські реквізити:
п/р № _____________
в _________________
МФО _______
Код за ЄДРПОУ _________
Тел./факс: _______________
E-mail: __________________
Директор

___________________ _____________
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Додаток № 1
до договору постачання природного газу
№ _________ від __________ 2018 року
Договірні обсяги та ціни постачання природного газу
1. Постачальник здійснює протягом 2018 року постачання природного газу Покупцю в обсязі
_________________ тис. куб. м, у тому числі за місяцями та кварталами:
Місяць

Обсяг

Місяць

Обсяг

Місяць

Обсяг

Місяць

Січень

Квітень

Липень

Жовтень

Лютий

Травень

Серпень

Листопад

Березень

Червень

Вересень

Грудень

I кв.

II кв.

III кв.

IV кв.

Обсяг

2. Сторони погодили, що ціна за 1000 м3 (одну тисячу метрів кубічних) газу, в першому
місяці постачання газу Покупцю за даним Договором, тобто, в ________ 2018 року, складає
________грн., крім того ПДВ __________(20%), всього разом з ПДВ___________ грн.
3.
Точки комерційного обліку Покупця, по яких буде здійснюватися приймання-передача
газу Споживачу є наступними:
(зазначається ЕІС-коди таких точок), їх місцезнаходження, інші
необхідні характеристики).
№ Структура організації, місцезнаходження
ЕІС код
Об’єм
пункту призначення.
1
2
3
4. Покупець зобов’язаний сплатити вартість місячного обсягу газу на рахунок Постачальника
на умовах:
а) 100% передоплати на підставі виставленого Постачальником рахунку на оплату протягом
2-х банківських днів з дати виставлення.
б) 35% вартості від погодженого Сторонами місячного об’єму поставки газу – до 10 числа
місяця поставки газу;
35% вартості від погодженого Сторонами місячного об’єму поставки газу – до 20 числа
місяця поставки газу;
30% вартості від погодженого Сторонами місячного об’єму поставки газу – до 30 числа
місяця поставки газу;
в) на підставі виставленого Постачальником рахунку на оплату не пізніше 5-го числа
наступного за розрахунковим місяцем;
5. Цей додаток є невід'ємною частиною Договору постачання природного газу від
________________ № ________, укладеного між Постачальником та Покупцем.
ПІДПИСИ СТОРІН:
Постачальник:

Покупець:

«ОККО Контракт»

«________________»

_________________

_________________
8

Додаток № 2
до договору постачання природного газу
№ _________ від ____________ 2018 року

АКТ №_________
прийому-передачі
природного газу

м. Київ

___________________

Приватне Підприємство «ОККО Контракт», (надалі – Постачальник) в особі директора
ФІО, який діє на підставі Статуту, та ______________ (надалі – Покупець) в особі /посада та
ПІБ/, який діє на підставі /статуту, довіреності…/
склали даний акт в тому, що згідно договору ____ постачання природного газу від _______
між Постачальником та Покупцем в /місяць, рік/:
1. Постачальник передав природний газ в обсязі /загальний обсяг передачі/ тис.куб.м
(загальний обсяг передачі прописом куб.м).
2. Покупець прийняв природний газ в обсязі /загальний обсяг прийому/ тис.м3 (загальний
обсяг передачі прописом куб.м.
3. Прийом-передача природного газу в газотранспортній системі здійснюється у віртуальній
точці, в якій відбувається передача природного газу.

Даний акт складено в двох примірниках.

Від
«ОККО Контракт»

_________________

Від
«_______________»

_________________
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