
Додаток № 4 до Рамкового договору 

постачання природного газу № 
_____________ від ___________2020 р. 

    початок форми 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------- 

        АКТ 

приймання-передачі природного газу  

                                         до Рамкового договору постачання природного газу  

№____ від ______20__ р. 

м. Одеса                    (дата підписання акту) 

 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОНК-ЕНЕРДЖИ», ЕІС код: 

62X382968071714Y, 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 

___________ № ______) надалі – Постачальник, в особі директора Геріна Антона Юрійовича, який діє 

на підставі Статуту з однієї сторони, та 

  _______________________________________________________________________________, 

ЕІС код: _______________________, надалі – Споживач, в особі _____________________________, 

який діє на підставі ____________, з другої сторони, надалі разом – Сторони, а кожна окремо - 

Сторона, підписали цей акт про наступне: 

1. Згідно умов Рамкового договору постачання природного газу №______ від ______ 2020р. та 

Щомісячної угоди на поставку природного газу №______ від ______ 2020р., Постачальник 

передав, а Споживач прийняв природний у (місяць та рік передачі) природний газ:  
 

Найменування Код  

УКТ ЗЕД 

Обсяг газу, 

тис. м куб. 

Ціна газу, без 

ПДВ,  

Вартість газу, грн. 

1 2 3 4 5 

Газ природний 2711 [    ] [    ] [    ] 

Всього без ПДВ [    ] 

ПДВ 20% [    ] 

Разом з ПДВ 20% [    ] 

 

2. Даний акт складено у двох примірниках, по одному для кожної з сторін. 
ПОСТАЧАЛЬНИК: 

ТОВ «ОНК-ЕНЕРДЖИ» 

 

Директор 

А.Ю. Герін / ____________/ 

                                            (підпис, МП) 

СПОЖИВАЧ: 

 

(посада) 

________________ /____________/ 

                                     (підпис, МП) 

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

Додаток № 4 затверджено: 

 

ПОСТАЧАЛЬНИК: 

ТОВ «ОНК-ЕНЕРДЖИ» 

Код ЄДРПОУ: 42783553 
65026, м. Одеса, вул. Рішельєвська 11, 

корп. А,                         

п/р  UA823510050000026006878935571, 
МФО 351005 в АТ Укрсиббанк 

           ІПН № 427835515538 
Витяг платника ПДВ № 2015534500113 

Телефон:  +38(048) 737-87-81 
e-mail: info@onk-energy.com 

 

Постачальник: 

Директор ТОВ «ОНК-ЕНЕРДЖИ» 

 

          Герін А.Ю.      ________________                                                                                                                                   

СПОЖИВАЧ: 

 

Код ЄДРПОУ:  

Адреса:  

п/р ______________________ в  

 

МФО:  

ІПН:  

Тел.:  

Е-mail:  

 

 

Споживач: 

(посада) 

 

____________      ________________                                                                                                                                   

 

 

mailto:info@onk-energy.com

