ДОГОВІР № ____________
ПОСТАЧАННЯ ПРИРОДНОГО ГАЗУ
м. Київ

«__» _________ 2018 року

ПРИВАТНЕ
АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО
«ВИДОБУВНА
КОМПАНІЯ
«УКРНАФТОБУРІННЯ» (ПрАТ «ВК «УКРНАФТОБУРІННЯ»), надалі – Постачальник, що має
статус платника податку на прибуток на загальних умовах, в особі Йолсвай Золтана, який діє на
підставі довіреності від 27.06.2018р. та Заступника Голови Правління - Комерційного директора
Кацнельсона Марка, який діє на підставі Статуту, з однієї сторони, та
_______________________________________________________________________________,
надалі – Споживач, що є платником податку на прибуток на загальних підставах, в особі
_______________________________________________, який діє на підставі ________________, 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 уклали
цей Договір про наступне:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
1.1. Постачальник зобов'язується передати у власність Споживача, а Споживач - прийняти і
сплатити на умовах цього Договору газу природного, надалі – Газ (код товару: 2711).
Постачальник являється видобувним підприємством, код EIС: 56X920000000140P.
Постачальник має діючу ліцензію на право провадження господарської діяльності з
постачання Газу на території України.
Споживач використовує Газ виключно для власних потреб код EIС: ____________________
1.2. Параметри Газу повинні відповідати параметрам загального потоку у газотранспортній
системі України.
1.3. Обсяг Газу, який Постачальник зобов’язується передати, а Споживач прийняти та
оплатити, зазначається в додаткових угодах до даного Договору на кожен розрахунковий період –
газовий місяць (місяць передачі Газу) з рівномірним щодобовим розподілом споживання протягом
газового місяця. Зміни місячних обсягів Газу встановлюються Сторонами шляхом укладання
відповідних додаткових угод до Договору, зокрема, в порядку, передбаченому п.3.2. Договору.
1.4. Загальна вартість Газу, який Постачальник передає Споживачу, визначається загальною
вартістю обсягу фактично переданого Газу на підставі актів приймання-передачі Газу, вказаних в
п.3.3. Договору.
1.5. За розрахункову одиницю Газу приймається 1 000 м3 (одна тисяча кубічних метрів),
приведених до стандартних умов: t = 20оС, Р = 101,325 кПа (760 мм. рт. ст.) та вологості, рівній
нулю.
1.6. Обсяги Газу, що визначені п.1.3. цього Договору є плановими та можуть змінюватись
Сторонами шляхом коригування, у тому числі впродовж поточного газового місяця виключно за
наявності «Заявки на коригування планових розподілів обсягів постачання природного газу» (далі
– «Заявка на коригування»), яку Споживач надає Постачальнику у терміни встановлені Договором.
1.7. Споживач підтверджує наявність діючих договорів розподілу/транспортування Газу, а
також наявність фінансового забезпечення послуг транспортування Газу, а саме з
____________________ (найменування оператора ГРМ/ГТС).
1.8. Фактичне постачання Газу здійснюється Постачальником виключно після включення
Споживача до Реєстру споживачів Постачальника в інформаційній платформі Оператора ГТС у
відповідному розрахунковому періоді.
1.9. Споживач надає згоду Постачальнику на включення його до Реєстру споживачів
Постачальника в інформаційній платформі Оператора ГТС у відповідному газовому місяці (на який
укладено Додаткову угоду).
1.10. Споживач підтверджує відсутність простроченої заборгованості за поставлений Газ
перед іншими (діючими, попередніми) постачальниками, про що надає письмову довідку
відповідного постачальника або складеного з ним акту звірки взаєморозрахунків.
2. ЦІНА, ЗАГАЛЬНА ВАРТІСТЬ ГАЗУ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ
2.1. Ціна Газу, що передається по Договору, визначається Сторонами по кожному місяцю
постачання окремими Додатковими угодами, які є невід'ємною частиною даного Договору.
МП Постачальника:

МП Споживача:
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2.2. Загальна сума Договору складається із місячних сум вартості Газу, зазначених у
Додаткових угодах, які є невід'ємною частиною даного Договору.
2.3. Оплата загальної вартості Газу за кожен місяць постачання (звітний місяць) , проводиться
на умовах, зазначених у Додаткових угодах, які є невід'ємною частиною даного Договору.
2.4. У разі набрання чинності змін до законодавчих актів на кожен місяць постачання (звітний
місяць), що регулюють питання бази для нарахування ПДВ, а також інших змін у законодавстві з
питань ринку Газу, Сторони зобов'язуються прийняти до виконання вказані зміни та узгодити їх
шляхом підписання відповідної додаткової угоди до даного Договору.
2.5. Всі платежі за даним Договором здійснюються Споживачем Постачальнику в
національній грошовій одиниці України на поточний рахунок Постачальника, вказаний у Договорі,
або на будь-який інший поточний рахунок Постачальника, про реквізити якого Постачальник
попередньо письмово повідомив Споживача.
В платіжних дорученнях на оплату Газу Споживач обов’язково зазначає: «Оплата за газ
природний по Договору постачання природного газу № _____________ від __ ________ 2018 року.
2.6. Якщо термін оплати по Договору припадає на вихідний (неробочий) день, то відповідна
оплата повинна проводитись не пізніше останнього робочого (банківського) дня, який передує
такому вихідному (неробочому) дню (терміну оплати).
2.7. Надлишкові кошти, які надійшли від Споживача, повертаються Споживачу або
зараховуються як попередня оплата, про що Споживач письмово інформує Постачальника шляхом
направлення листа. У разі повернення надлишкові кошти підлягають перерахуванню на рахунок
Споживача протягом п’яти робочих днів з дати отримання листа Споживача.
2.8. Постачальник має право першочергово зарахувати кошти, що надійшли від Споживача,
незалежно від призначення платежу, як оплату за переданий (поставлений) по Договору газ
природний на момент отримання такої оплати.
3. ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧІ ТА ПРИЙНЯТТЯ ГАЗУ
3.1. Передача Газу здійснюється у точці виходу в мережі АТ «Укртрансгаз», його філій (надалі
разом – Оператор ГТС).
3.2. Кількість Газу, що передається, визначається у відповідності з обсягами, зазначеними у
додаткових угодах до даного Договору.
3.3. Передача фактичного обсягу Газу за звітний місяць оформляється Сторонами актом
прийому - передачі Газу.
4. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН
4.1. Постачальник зобов’язаний:
4.1.1.
Здійснити передачу Газу Споживачу в мережі Оператора ГТС у обсязі та строки,
визначені додатковими угодами до даного Договору.
4.1.2. Оформити через Оператора ГТС документацію, що підтверджує передачу планового
обсягу Газу від Постачальника до Споживача.
4.1.3. Передати Споживачу акт приймання-передачі Газу, що підтверджує фактично
переданий обсяг Газу по Договору з урахуванням п.4.3.6. Договору.
4.2. Постачальник має право:
4.2.1. Зменшити обсяг Газу, що передається, до рівня фактично здійснених Споживачем
платежів, або припинити передачу Газу Споживачу, або розірвати договір в односторонньому
порядку - у випадку невиконання або несвоєчасного виконання Споживачем грошових зобов’язань
згідно з п.2.3. та п.2.6. Договору.
4.2.2. В якості забезпечення виконання зобов’язань Споживача, використовувати
притримання грошей та/або газу, що підлягають перерахуванню та/або передачі Споживачу
відповідно.
4.3. Споживач зобов’язаний:
4.3.1. Прийняти Газ в точці виходу у мережі Оператора ГТС в обсязі та на умовах,
передбачених Договором.
4.3.2. Прийняти Газ в мережі ПАТ «Укртрансгаз» в обсязі та на умовах, передбачених
додатковими угодами до даного Договору.
МП Постачальника:

МП Споживача:
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4.3.3. Оплатити Постачальнику загальну вартість Газу, що передається, на умовах згідно з п.2.3.
та п.2.4. цього Договору.
4.3.4. Використовувати отриманий Газ у відповідності із встановленими нормами та
правилами, що регулюють сферу споживання та використання Газу.
4.3.5. Укласти в установленому порядку договір розподілу Газу з оператором
газорозподільної системи, до газових мереж якого підключений об’єкт Споживача для набуття
права на правомірний відбір Газу із газорозподільної системи та фізичну доставку Газу до межі
балансової належності об’єкта Споживача.
4.3.6. До 05 числа місяця, наступного за розрахунковим (газовим), надати Постачальнику
копію відповідного акту про фактичний об’єм (обсяг) розподіленого (протранспортованого) Газу
споживачу за розрахунковий період, що складений між Оператором ГРМ/ГТС та споживачем,
відповідно до вимог Кодексу газотранспортної системи/Кодексу газорозподільних систем.
На підставі отриманих від Споживача даних та/або даних Оператора ГТС Постачальник
протягом трьох робочих днів готує та надає Споживачу два примірники акту приймання-передачі
Газу за розрахунковий період, підписані уповноваженим представником Постачальника.
Протягом двох днів з дати одержання акту приймання-передачі Газу від Постачальника
повернути один примірник оригіналу, підписаний уповноваженим представником Споживача, або
надати в письмовій формі мотивовану відмову від підписання акту приймання-передачі Газу. У разі
не повернення Споживачем переданого йому Постачальником акту прийому-передачі Газу
(фактично переданого Газу), або відсутності вмотивованої відмови Споживача від підписання
відповідного акту у цей же строк, такий акт вважається підписаним, а Газ переданий Споживачу.
4.3.7. На вимогу Постачальника підписати акти звірки розрахунків по Договору.
4.3.8. Надати Постачальнику заявку з щодобовими обсягами споживання планового
місячного обсягу газу не пізніше десяти робочих днів до початку першого дня місяця споживання
газу. В разі ненадання вказаної у цьому пункті заявки, постачання здійснюється у відповідності до
п.1.3. Договору з рівномірним щодобовим розподілом планового обсягу газу протягом звітного
місяця.
4.3.9. Самостійно контролювати власне газоспоживання та для недопущення перевищення
підтвердженого обсягу природного газу в розрахунковому періоді самостійно і завчасно обмежити
(припинити) власне газоспоживання.
4.3.10. Якщо впродовж газового місяця щодобовий плановий обсяг Газу зменшується або
збільшується, Споживач зобов’язаний до 10-00год. дня, що передує дню, з якого змінюється
плановий обсяг Газу, надати Постачальнику заявку про збільшення/зменшення планованого обсягу
Газу, зазначеного в кожній окремій Додатковій угоді до Договору з зазначенням щодобових
обсягів споживання планового обсягу газу на наступний (залишковий) період у кожному звітному
періоді (місяці). У такому разі штрафні санкції за зміну обсягів постачання не застосовуються. Не
підлягають зміні обсяги газу, що вже фактично протранспортовані Споживачу (спожиті).
4.4. Споживач має право:
4.4.1. Отримувати інформацію, визначену Законом України «Про особливості доступу

до інформації у сферах постачання електричної енергії, природного газу, теплопостачання,
централізованого постачання гарячої води, централізованого питного водопостачання та
водовідведення».
4.4.2. За умови відсутності простроченої заборгованості за цим Договором перед
Постачальником, перейти на постачання Газу до іншого постачальника та призупинити дію
Договору в частині постачання Газу або достроково розірвати цей Договір у встановленому цим
Договором та чинним законодавством порядку.
4.4.3. Інші права, передбачені чинним законодавством та цим Договором.
5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
5.1. За невиконання або неналежне виконання своїх зобов’язань за даним Договором Сторони
несуть відповідальність згідно з цим Договором та чинним законодавством України.
5.2. За порушення Споживачем умов п.3.3., п.4.3.6 Договору, а саме, за ухилення від підписання
та надання Постачальнику акту приймання-передачі Газу у передбачені Договором строки, Споживач сплачує на користь Постачальника пеню у розмірі 0,1% від вартості отриманого
Споживачем за відповідним актом Газу (або його планового обсягу) за кожний день такого
прострочення.
МП Постачальника:

МП Споживача:
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5.3. За часткову або повну відмову Споживача від прийняття Газу, Споживач сплачує на
користь Постачальника - штраф у розмірі 10% (десять відсотків) від вартості обсягу Газу, від
прийняття якого відмовився Споживач.
5.4. За порушення Споживачем грошових зобов’язань (умов та строків розрахунків) згідно з
п.2.3. та п.2.6. Договору, Споживач сплачує на користь Постачальника, крім суми заборгованості з
урахуванням встановленого індексу інфляції та трьох відсотків річних за весь час прострочення, пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ, що діяла у період, за який сплачується пеня, за
кожний день прострочення, від суми простроченого платежу, та додатково – штраф у розмірі 1%
(один відсоток) від суми простроченого платежу, а у разі прострочення платежу на строк понад 10
календарних днів – додатково штраф у розмірі 5% (п’ять відсотків) від суми простроченого платежу.
5.5. За порушення Споживачем грошових зобов’язань згідно з п.2.3. та п.2.6. Договору,
Постачальник має право зменшити обсяг поставки Газу до рівня фактичних платежів, або не
передавати/припинити Газ Споживачу, або розірвати Договір в односторонньому порядку і,
відповідно, повернути Споживачу суму перерахованих ним коштів в рахунок оплати обсягу Газу, за
виключенням нарахованих Постачальником санкцій (пені/штрафу тощо).
5.6. За порушення Споживачем умов оплати Газу по Договору, Постачальник в
односторонньому порядку має право нарахувати господарські санкції, передбачені Договором за таке
порушення, та здійснити зарахування вже отриманих від Споживача коштів (часткової оплати) по
Договору в рахунок стягнення суми зазначених господарських санкцій (пені, штрафу тощо).
5.7. Сума грошових зобов‘язань Споживача за обсяг отриманого по Договору Газу
збільшується на суму нарахованих та стягнутих Постачальником згідно п.5.5. та п.5.6. Договору
господарських санкцій.
5.8. Сплата Споживачем господарських санкцій за даним Договором не звільняє його від
виконання основного зобов’язання та відшкодування збитків, понесених Постачальником з вини
Споживача.
5.9. У разі неможливості Постачальника передати Газ Споживачу відповідно до умов Договору,
Постачальник зобов‘язується протягом 20 (двадцяти) банківських днів повернути Споживачу
сплачену останнім вартість Газу по Договору. За такої умови Споживачем пункт 4.3.1.- 4.3.6. не
виконується.
5.10. Пеня, передбачена даним Розділом Договору, нараховується за увесь період прострочення
виконання зобов‘язань.
5.11. Якщо за підсумками розрахункового періоду (газового місяця) фактичний об'єм (обсяг)
постачання Газу Споживачу Постачальником буде перевищувати підтверджений обсяг Газу на цей
період, Споживач компенсує Постачальнику вартість різниці між підтвердженим обсягом Газу та
фактичним об'ємом (обсягом) споживання Газу за ціною вартості Газу, визначеною Договором
(Додатковою угодою на відповідний газовий місяць) з урахуванням необхідності відшкодування
збитків, у порядку визначеному Договором (п.5.12.).
5.12. Споживач зобов’язаний не пізніше 17 числа місяця, що слідує за звітним місяцем,
відшкодувати Постачальнику у повному обсязі збитки, понесені Постачальником внаслідок
недотримання Споживачем щодобового споживання планового обсягу газу у звітному місяці, у
такому порядку:
1.) якщо за підсумками розрахункового періоду фактичний об'єм (обсяг) споживання Газу, що
закуплений Постачальником за Договором, буде менший від підтвердженого обсягу Газу (за умови,
що підтверджений обсяг відповідав замовленому Споживачем), Постачальник має право вимагати,
а Споживач зобов’язаний відшкодувати збитки у розмірі подвійної облікової ставки Національного
банку України від вартості недовикористаного обсягу Газу за звітний період (газовий місяць);
2) якщо за підсумками розрахункового періоду фактичний об'єм (обсяг) постачання Газу Споживачу
Постачальником буде перевищувати підтверджений обсяг Газу на цей період, Постачальник має
право вимагати, а Споживач зобов’язаний відшкодувати збитки за перевищення об'єму (обсягу)
Газу, що розраховується за формулою
В = (Vф - Vп) х Ц х K,
де: Vф - об'єм (обсяг) Газу, який фактично поставлений Постачальником Споживачу протягом
розрахункового періоду (газового місяця) за Договором;
Vп - підтверджений обсяг Газу на розрахунковий період (газовий місяць);
Ц - ціна Газу за Договором;
K - коефіцієнт, який становить 0,5 (нуль цілих п’ять десятих). А у випадках, передбачених
Правилами постачання природного газу – 1,0 (одна ціла нуль десятих).
МП Постачальника:

МП Споживача:
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При цьому, загальна сума збитків, які відшкодовуються Споживачем за даним п.5.12 Договору,
не повинна перевищувати та/або бути меншою суми реальних збитків Постачальника за
недотримання Споживачем щодобового планового обсягу споживання Газу, які понесені
Постачальником у формі різниці вартості купівлі/продажу (із розрахунку ціни за 1тис.куб.м) в
Оператора ГТС природного газу для щодобового балансування постачання Газу Споживачу на
відповідний газовий (звітний) місяць.
Підтвердженням суми збитків Постачальника є щодобові та місячна алокації по Споживачу
за газовий (звітний) місяць та фактична вартість купівлі/продажу природного газу (із розрахунку
ціни 1тис.куб.м) Оператором ГТС для балансування Постачальника у такому газовому (звітному)
місяці».
5.13. Сторони встановили позовну давність на стягнення неустойки (пені, штрафу),
передбачених даним Розділом Договору, строком у 2 (два роки).
6. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ
6.1. Спори між Споживачем і Постачальником вирішуються шляхом досудового
врегулювання спорів у прозорий, справедливий і швидкий спосіб. Кожна Сторона зобов'язана
розглянути всі скарги, отримані від іншої Сторони, і протягом одного місяця повідомити про
результати їх розгляду.
6.2. У разі недосягнення між Сторонами згоди спірні питання вирішуються у встановленому
законодавством України порядку, у тому числі шляхом звернення до суду.
7. ОБСТАВИНИ, ЩО ВИКЛЮЧАЮТЬ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
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-мажором розуміють будь-яку подію або обставину поза розумним контролем
Сторони, що посилається на форс-мажор, внаслідок або в результаті якої така Сторона не виконує
будь-яке або будь-які зобов’язання за цим Договором, і така Сторона не могла попередити або
подолати таке невиконання розумними зусиллями зі своєї сторони. Форс-мажор включає наступні
події та обставини, які виникли після підписання Договору внаслідок непередбачених Сторонами
подій надзвичайного характеру:
7.2.1. страйки, локаути та інші виробничі конфлікти;
7.2.2. законодавчі акти, закони, підзаконні акти, правила, постанови та/або накази уряду або
урядових органів або їх представників, або інших суб’єктів, що перебувають під контролем або у
власності уряду, або дотримання таких законодавчих актів, законів, правил, постанов та/або
наказів, які безпосередньо стосуються Сторони, в тому числі такі, внаслідок яких виконання цього
Договору однією із Сторін стає невигідним або економічно недоцільним та/або роблять незаконним
виконання будь-якою із Сторін її зобов’язання за цим Договором;
7.2.3. дії неприятельських держав, війни або військові дії, громадянські та військові
заворушення, блокади, повстання, заколоти, епідемії, карантинні обмеження;
7.2.4. стихійні лиха, в тому числі блискавки, пожежі, буревії, штормове попередження,
сейсмічні хвилі, землетруси, повені, оповзні, інші стихійні лиха, природні катаклізми та
несприятливі погодні умови;
7.2.5. вибухи, пожежі, аварії, поломки або відмови механізмів/переробного обладнання на
газотранспортній системі або у видобувній системі;
7.2.6. подія форс-мажору, належним чином оголошена за договірними домовленостями будьякої із Сторін з Оператором ГТС відносно доступу до газотранспортної системи, що стосується
передачі і прийняття Газу за цим Договором.
7.3. Сторона не буде вважатись такою, що порушує будь-яке із своїх зобов’язань за цим
Договором і не буде нести відповідальність за будь-яку затримку у виконанні або за невиконання
будь-яких своїх зобов’язань за цим Договором, якщо таке виконання стає неможливим, зазнає
перешкод або затримок внаслідок обставин форс-мажору.
7.4. Достатнім доказом дії форс-мажорних обставин є документ, виданий Торговопромисловою палатою України або іншим уповноваженим органом.
7.5. Сторона, стосовно якої мають місце обставини форс-мажору, які перешкоджають їй
виконувати свої зобов’язання за цим Договором, зобов’язується негайно (але в будь-якому випадку,
не пізніше 3 (трьох) календарних днів з дня настання таких обставин) повідомити іншу Сторону
про настання (або припинення) таких обставин. Неповідомлення або невчасне повідомлення
позбавляє Сторони права посилатися на настання таких обставин.
МП Постачальника:

МП Споживача:
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7.6. Строк виконання зобов‘язань відкладається відповідно до часу, на протязі якого будуть
діяти такі обставини.
7.7. Якщо обставини форс-мажору тривають або, за обґрунтованими розрахунками
триватимуть більше ніж 45 (сорок п’ять) послідовних днів, кожна Сторона може припинити дію
цього Договору, повідомивши іншу Сторону про це в письмовій формі.
7.8. Виникнення зазначених обставин не є підставою для відмови Споживача від сплати
Постачальнику за Газ, який поставлений до виникнення форс-мажорних обставин.
8. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ ТА ІНШІ УМОВИ
8.1. Цей Договір складений у двох примірниках, набирає чинності з дати його підписання
обома Сторонами та скріплення печатками Сторін (дата, вказана у верхньому правому куті першої
сторінки Договору) і діє до «__» __________ 2018 року включно в частині постачання Газу, а в
іншій частині зобов’язань – до повного виконання Сторонами взятих на себе зобов’язань. При
цьому Договір являється дійсним за умови наявності відбитку печатки обох Сторін на кожному
аркуші Договору.
8.2. Всі доповнення, зміни та додатки до цього Договору, а також щодо розірвання або
припинення Договору, виконуються у вигляді Додаткових угод, які підписуються Сторонами і
являються його невід’ємними частинами.
8.3. Факсові копії цього Договору та додаткових угод до нього мають юридичну силу до
моменту отримання Сторонами їх оригіналів.
8.4. Договір, його зміст, а також всі доповнення до нього є конфіденційними документами і
не підлягають розголошенню чи використанню Стороною без згоди іншої Сторони, крім випадків
передбачених чинним законодавством.
8.5. Сторони використовують для обміну податковими накладними програмне забезпечення
системи «M.E.DocIS», а також Сторони повинні забезпечити доступ до мережі Інтернет.
8.6. Всі повідомлення, заявки, графіки, які стосуються інформації щодобового та місячного
балансування, їх коригування, вважаються наданими Споживачем належним чином, якщо вони
оформленні уповноваженими особами Споживача та:
- передані в оригіналі Постачальнику під розпис та/або
- надіслані уповноваженими особами Споживача електронною поштою на адреси
уповноважених осіб Постачальника.
Уповноваженими особами Постачальника є:
- Андрєєвська Ольга Ігорівна, тел.: 044 225 7775, e-mail: 24@unb.ua;
- Середа Ірина Павлівна, тел.: 044 225 7775, e-mail: 24@unb.ua.
Уповноваженими особами Споживача є:
- (ФІБ): _________________________, тел.: _____________, e-mail: ______________________;
- (ФІБ): _________________________, тел.: _____________, e-mail: ______________________.
9. РЕКВІЗИТИ І ПІДПИСИ СТОРІН:
ПОСТАЧАЛЬНИК:
ПрАТ «ВК «УКРНАФТОБУРІННЯ»

СПОЖИВАЧ:

01010, Україна, м. Київ,
вул. Московська, буд. 32/2
код EIС: 56X920000000140P
п/р № 26003455030947
АТ «ОТП Банк», м. Київ, МФО 300528
Код ЄДРПОУ 33152471
ІПН № 331524726552
Свід. плат. ПДВ №100326446
тел.: +380 (44) 225 77 75,
факс: +380 (44) 225 53 35
Режим роботи:
9.00 – 18.00 (Понеділок-Четвер)
9.00 – 16.45 (П‘ятниця)
вихідні – Субота-Неділя

Представник за довіреністю___________

МП Постачальника:

МП Споживача:
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_____________________ З. Йолсвай
Заступник Голови Правління –
Комерційний директор
_____________________ М. Кацнельсон
ДОДАТКОВА УГОДА № __
до Договору постачання природного газу
№ ___________ від «__» ________ 2018 року
м. Київ

«23» лютого 2018 року

ПРИВАТНЕ
АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО
«ВИДОБУВНА
КОМПАНІЯ
«УКРНАФТОБУРІННЯ» (ПрАТ «ВК «УКРНАФТОБУРІННЯ»), надалі – Постачальник, що має
статус платника податку на прибуток на загальних умовах, в особі в особі Йолсвай Золтана, який
діє на підставі довіреності від 27.06.2018р. та Заступника Голови Правління - Комерційного
директора Кацнельсона Марка, який діє на підставі Статуту, з однієї сторони, та
_______________________________________________________________________________,
надалі – Споживач, що є платником податку на прибуток на загальних підставах, в особі
__________________________________________________________, який діє на підставі
______________________, з другої сторони, надалі разом – Сторони, уклали дану Додаткову
угоду№__ (надалі – Додаткова угода) до договору постачання природного газу №____
від______2018р. (надалі – Договір) про наступне:
1. Споживач зобов’язується прийняти та оплатити, а Постачальник – передати природний газ
(надалі – Газ) у _________ 2018 року в обсязі __________ тис.м3 (______________ кубічних метрів),
щодобове споживання ____________ тис.м3
2. Ціна за 1000 м3 Газу, що передається у _________ 2018 року з ПДВ без урахування вартості
транспортування газу, становить: __________ грн. (________________ грн. __ коп.), в тому числі:
ціна газу без ПДВ – __________ грн.;
ПДВ 20% – __________ грн.
3. Вартість Газу, що передається по цій Додатковій угоді, становить без ПДВ ____________
грн., ПДВ ___________ грн., разом з ПДВ: ______________ грн. (_____________ грн. ________
коп.).
4. Оплата вартості Газу по цій Додатковій угоді проводиться на поточний рахунок
Постачальника в такому порядку:
__________________________________________
5. Інші умови Договору, що не змінені даною Додатковою угодою, залишаються незмінними і
Сторони підтверджують по них свої зобов’язання.
6. Дана Додаткова угода набирає чинності з дати її підписання обома Сторонами та скріплення
печатками Сторін (дата, вказана у верхньому правому куті), укладена в двох примірниках, які мають
однакову юридичну силу – по одному для кожної із Сторін.
7. Додаткова угода становить невід‘ємну частину Договору.
ПОСТАЧАЛЬНИК:
ПрАТ «ВК «УКРНАФТОБУРІННЯ»

СПОЖИВАЧ:

Представник за довіреністю
__________________________ З. Йолсвай
Заступник Голови Правління –
Комерційний директор
МП Постачальника:

МП Споживача:
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________________________ М. Кацнельсон

МП Постачальника:

МП Споживача:
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