Додаткова угода
до договору на постачання природного газу для потреб не побутових споживачів
№_____________________________________ від «___»__________201_ р.
м. Чернігів

«29» грудня 2018 р.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЧЕРНІГІВГАЗ ЗБУТ», ЕІС код
56X93000000032OB, що здійснює діяльність на підставі ліцензії на постачання природного газу від
16.05.2017 року, далі – Постачальник, в особі директора Лусти Івана Миколайовича, який діє на
підставі Статуту, з однієї сторони, та
________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________,
ЕІС код (код газотранспортної системи)*_______________________________________________,
далі - Споживач, в особі_______________________________________________________________
_____________________________________________________________________, який діє на
підcтаві__________________________________, з другої сторони, а разом поіменовані Сторони,
уклали цю додаткову угоду до договору на постачання природного газу (далі – Договір) на
наведених нижче умовах:
1. Сторони прийшли до згоди викласти п.1.1., п. 1.2., п. 1.3, 3.2 та п. 11.1 Договору у наступній
редакції:
«1.1. Постачальник зобов’язується передати у власність Споживачу, що є кінцевим споживачем, у
2019 році природний газ (далі – газ), а Споживач зобов’язується прийняти та оплатити вартість газу
у розмірах, строки та порядку, що визначені Договором.»
«1.2. Річний плановий обсяг постачання газу – до ___________________тис.куб. м»
«1.3. Планові обсяги постачання газу по місяцях:
1 квартал

2 квартал

3 квартал

4 квартал

січень

квітень

липень

жовтень

лютий

травень

серпень

листопад

березень
червень
вересень
грудень
«11.1. Цей Договір набуває чинності з дати його підписання уповноваженими представниками
Сторін та скріплення їх підписів печатками (за наявності) Сторін і діє в частині постачання
газу з 01 січня 2019 року до 31 грудня 2019 року, а в частині проведення розрахунків – до їх
повного здійснення.»

«3.2. Ціна, з 01 січня 2019 року, за 1000 куб. м. природного газу з урахуванням тарифів на
транспортування магістральними мережами, податку на додану вартість становить:
12626,64 грн. за 1000 куб.м., в т.ч. ПДВ 20%.»
2. Дана Додаткова угода вважається укладеною з дати її підписання.
3. Решта умов Договору залишається незмінною і обов’язковою до виконання Сторонами.
4. Ця додаткова угода складена в 2-х оригінальних примірниках по одному для кожної із сторін і є
невід’ємною частиною договору.
Підписи Сторін :
Постачальник
Споживач
ТОВ « ЧЕРНІГІВГАЗ ЗБУТ»
__________________________/_____________________/
________________________ / І.М.Луста/
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