Додаток № 1 до Рамкового договору
постачання природного газу № __________ від

початок форми
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------------------

Щомісячна угода на поставку природного газу № _
до Рамкового договору постачання природного газу
№ _______ від _________
м. Одеса

________2021 р.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОНК-ГРУП», ЕІС код:
56X9300000107905 , юридична особа, що створена та діє у відповідності до законодавства України,
має статус платника податку на прибуток на загальних умовах, діє на підставі ліцензії на право
провадження господарської діяльності з постачання природного газу (постанова НКРКП від
04.10.2018 № 1152) надалі – Постачальник, в особі директора Мілевського Віктора В'ячеславовича,
який діє на підставі Статуту з однієї сторони,
та
__________________________________________________________________________________,
ЕІС
код:
______________________________,
надалі
–
Споживач,
в
особі
_______________________________, який діє на підставі Статуту, з другої сторони, надалі разом –
Сторони, а кожна окремо - Сторона, з дотриманням положень Цивільного кодексу України,
Господарського кодексу України, Закону України «Про ринок природного газу», Правил постачання
природного газу, Кодексу газотранспортної системи, Кодексу газорозподільних систем, уклали дану
Щомісячну угоду на поставку природного газу № __ від ______2021 р. (надалі – Щомісячна угода)
до Рамкового договору постачання природного газу № __________ від ____________2021 р. (надалі –
Договір)
1. Сторони визначили, що ціна газу, що постачається на умовах Договору в обсязі та в період,
визначені в Щомісячній угоді, становить за 1000 куб.м.:
__________ грн.. (________________________________ грн. 00 коп.),
крім того, податок на додану вартість за ставкою 20%, що складає ______ грн., разом з
ПДВ за 1000 куб.м. – __________грн. (_________).
Загальний договірний обсяг газу, що поставляється складає __________куб.м.
Загальна договірна вартість всього обсягу газу, що постачається складає ___________
грн. без ПДВ, крім того, податок на додану вартість за ставкою 20%, що складає
___________ грн., разом з ПДВ 20% - _____________ грн. (___________________).
крім того тариф на послуги транспортування природного газу для внутрішньої точки
виходу з газотранспортної системи, встановлений постановою НКРЕКП від 21.12.2018
№2001, - 157,19 грн. без ПДВ, крім того ПДВ 20% - 31,44., всього з ПДВ – 188,63 грн. за
1 000 куб.м.,
Всього з ПДВ та з урахуванням тарифу на послуги транспортування газу:
_________________ (_____________________________ грн. 00 коп)
2. Період постачання: з «__»________20__р. по «__»________20__р.
3. У випадку оплати Споживачем суми, що перевищує вартість фактично спожитого ним
місячного обсягу газу, Постачальник зараховує суму переплати, як передплату наступного
періоду споживання природного газу.
4. Якщо вартість фактично спожитого місячного обсягу газу перевищує суму оплати, визначену
у п.1 Щомісячна угоди, Споживач зобов’язаний сплатити різницю Постачальнику до 15
(п’ятнадцятого) числа місяця наступного за місяцем постачання на підставі виставленого
рахунку.
5. Пункт поставки: __________________.
6. Право власності на газ переходить від Постачальника до Споживача у віртуальний
торговій точці у значенні Кодексу ГТС. Після переходу прав власності на газ Покупець
несе всі ризики і приймає на себе всю відповідальність, пов'язану з правом власності.

7. Щомісячна угода складена у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу, набирає
чинності з дати її укладання і є невід’ємною частиною Договору.
8. Підписи сторін:
ПОСТАЧАЛЬНИК
ТОВ «ОНК-ГРУП»
Директор
Мілевський В.В. _________________

СПОЖИВАЧ:
___________________________
(посада)
_________ ________________

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------кінець форми

Додаток №1 затверджено:
ПОСТАЧАЛЬНИК:
ТОВ «ОНК-ГРУП»
Код ЄДРПОУ:37872468
65026, м. Одеса, вул. Рішельєвська 11, корп. А,
р/р UA713006470000026003001157615
в АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ»
МФО: 300647
ІПН № 378724615538
Платник ПДВ № 200011044
Телефон: +38(048) 737-87-81
e-mail: office@onk-group.com

СПОЖИВАЧ:
Код ЄДРПОУ:
Адреса:
п/р ______________________ в
МФО:
ІПН:
Тел.:
Е-mail:

Постачальник:
Директор ТОВ «ОНК-ГРУП»

Споживач:
(посада)

Мілевський В.В.

____________

________________

________________

