ТФД.002.41

Додаткова угода №
до Договору постачання природного газу для потреб непобутових споживачів
№____________ від "____".___________20___р.
м.________
(місце укладення)

"____".___________20___р.
р.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТВІЙ ГАЗЗБУТ», ЕІС код 56Х930000118170Р, далі – Постачальник, в особі _____________, який діє на підставі
__________., з одного боку, і _________________________________, ЕІС код ___________, далі – Споживач, в особі _____________, який (яка) діє на підставі ________
з іншого боку, разом надалі іменовані Сторони, а кожен окремо – Сторона, у зв’язку з прийняттям Міністерством енергетики України 7 березня 2022 року Наказу №110
«Про вжиття тимчасових запобіжних заходів» уклали дану Додаткову угоду про таке:

1.

Згідно п. 3.3. Договору, сторони домовились про узгодження ціни на газ, починаючи з __ _____ 20 року:
«Ціна одного кубічного метру (куб.м.) природного газу без урахування податку на додану вартість становить ______ грн., крім того компенсація вартості послуги
доступу до потужності становить _____ грн.
Ціна одного кубічного метру природного газу з урахуванням компенсації вартості послуги доступу до потужності складає ______ грн.
Податок на додану вартість становить ______ грн.
Всього ціна одного кубічного метру природного газу становить ______ грн.»
Сторони домовились викласти п. 3.3.1. Договору в наступній редакції:
«3.3.1. В разі порушення Споживачем графіку оплати, визначеного п. 4.2. цього Договору, більше ніж на 3 (три) банківські дні, Постачальник в односторонньому
порядку встановлює ціну кубічного метру газу без урахування податку на додану вартість з __ _______ 20__ року на рівні: ______ грн., крім того компенсація
вартості послуги доступу до потужності становить ______грн.
Ціна одного кубічного метру природного газу з урахуванням компенсації вартості послуги доступу до потужності складає ______ грн.
Податок на додану вартість становить ______ грн.
Всього ціна одного кубічного метру природного газу становить ______ грн.».

2.

Cторони домовились з __.__.20__ року викласти п.4.2. Договору в наступній редакції:
«4.2. Оплата газу за Договором здійснюється Споживачем виключно грошовими коштами у національній валюті України - гривні в наступному порядку:
– оплата в розмірі 100% (сто відсотків) здійснюється Споживачем до 28 числа місяця, що передує місяцю поставки.
Остаточний розрахунок за фактично переданий Постачальником газ здійснюється Споживачем до десятого числа місяця, наступного за звітним.»
«4.2. Оплата газу за Договором здійснюється Споживачем виключно грошовими коштами у національній валюті України - гривні в наступному порядку:
– оплата в розмірі 30% (тридцять відсотків) до 5-го числа місяця поставки газу;
– оплата в розмірі 30% (тридцять відсотків) до 15-го числа місяця поставки газу;
– оплата в розмірі 40% (сорок відсотків) до 25-го числа місяця поставки газу.
Остаточний розрахунок за фактично переданий Постачальником газ здійснюється Споживачем до десятого числа місяця, наступного за звітним.»
«4.2. Оплата газу за Договором здійснюється Споживачем виключно грошовими коштами у національній валюті України - гривні в наступному порядку:
– оплата в розмірі 30% (тридцять відсотків) до 10-го числа місяця поставки газу;
– оплата в розмірі 30% (тридцять відсотків) до 20-го числа місяця поставки газу;
– оплата в розмірі 40% (сорок відсотків) до 30-го числа місяця поставки газу.
Остаточний розрахунок за фактично переданий Постачальником газ здійснюється Споживачем до десятого числа місяця, наступного за звітним.»
«4.2. Оплата газу за Договором здійснюється Споживачем виключно грошовими коштами у національній валюті України - гривні в наступному порядку:
– оплата в розмірі 100% (сто відсотків) за фактично переданий Постачальником газ здійснюється Споживачем до десятого числа місяця, наступного за звітним
місяцем.»

3.
4.

Решта умов Договору залишається незмінною і обов′язковою для виконання Сторонами.
Дана додаткова угода складена у двох примірниках, по одному для кожної із сторін, які мають однакову юридичну силу, набуває чинності з моменту її підписання
та розповсюджує свою дію на правовідносини, що склалися з __________2022 року і діє протягом дії Договору.
Місцезнаходження та банківські реквізити Сторін
Постачальник

Споживач

ТОВ «ТВІЙ ГАЗЗБУТ»
Адреса: м.01010, м. Київ, вул. Московська (Печерський р-н),буд. 32/2
Рах.№ UA433001190000026002096865001
у Банк АТ «БАНК АЛЬЯНС», МФО: 300119
ІПН: 439658426557
ЄДРПОУ: 43965848
ТОВ «ТВІЙ ГАЗЗБУТ» є платником податку на прибуток на загальних
підставах
Тел.:(044) 364-25-31
Email: tg@gaszbut.com.ua
Сайт:https://tg.gaszbut.com.ua

__________________________________________
__________________________________________
Місцезнаходження:__________________________
__________________________________________
Рахунок: __________________________________
МФО: ____________________________________
Код ЄДРПОУ: _____________________________
ІПН:______________________________________
Свідоцтво: ________________________________
Телефон: _________________________________
Факс: ____________________________________
e-mail: _____________________________________

М.П.
________________________________ / ____________ /

М.П.(за наявності)
___________________ / ____________________ /
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