
 
Додаткова угода № _____________ 

до Договору постачання природного газу для потреб непобутових споживачів 

 №______________ від «____» _________________р. 

м. Київ                                                                                                                                «__» ______ ____ р. 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТВІЙ ГАЗЗБУТ», ЕІС код 56Х930000118170Р, далі – Постачальник, в особі _________, який(яка) 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 «07» березня 2022 

року Наказу №110 «Про вжиття тимчасових запобіжних заходів» уклали дану Додаткову угоду до Договору постачання природного газу для потреб непобутових 

споживачів № _______________ від _____________ (надалі -Договір) про таке:  

1. Сторони домовились з ______ року викласти пункт 1.2. Договору в наступній редакції:                                                                                                                                  
«1.2. Річний плановий обсяг постачання газу в _____ році до ____ куб. м.». 

2. Сторони домовились з _________року викласти Планові обсяги постачання газу у _____ році в Додатку 1 до Договору в такій редакції:  

 
                                        Планові обсяги постачання газу у _______р. по місяцях, куб. м.: 
ЕІС код споживача                                                                             ___________________________АТ 
 

1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал 

січень  квітень  липень  жовтень  

лютий  травень  серпень  листопад  

березень  червень  вересень  грудень  

 

3. Сторони домовились продовжити строк дії Договору на 1 (один) календарний місяць. Сторони погодились, що Договір в частині постачання газу діє по _________ 

року включно, а в частині проведення розрахунків – до їх повного здійснення.  

4. Згідно п. 3.1. Договору, Сторони домовились про узгодження ціни на газ за Договором, починаючи з ______ року по ______ року на рівні:   

Всього ціна одного кубічного метра (куб.м.) природного газу становить _______________ грн., з ПДВ, в тому числі:  
ціна газу,  що склалася на  біржових торгах становить _____________ грн., без ПДВ за 1 куб.м.;  
торгівельна надбавка Постачальника ____________ грн., без ПДВ за 1 куб.м., що не перевищує 1% від ціни газу;  
компенсація комісійного збору біржі у розмірі _______ грн., без ПДВ за 1 куб.м.  
компенсація вартості послуги доступу до потужності складає _________________________ грн., без ПДВ;  
Податок на додану вартість становить ____________ грн.  
Ціна природного газу, передбачена цією Додатковою угодою, по закінченню календарного місяця коригується Постачальником за результатом перерахунку ціни газу, 

що склалась на біржових торгах.  

5. Всі інші положення Договору залишаються незмінними та обов’язковими для виконання Сторонами. 

6. Дана Додаткова угода складена у двох примірниках, по одному для кожної зі Сторін, які мають однакову юридичну силу, набуває чинності з моменту її підписання 

та діє протягом дії Договору. 

 

Місцезнаходження та банківські реквізити Сторін 
 

Постачальник 
 
 

ТОВ «ТВІЙ ГАЗЗБУТ» 
Адреса: 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  
 
 
 
        М.П. 
________________________________ / ____________ / 
 
 

Споживач 
 
 

__________________________________________ 
__________________________________________ 
Місцезнаходження:__________________________ 
__________________________________________ 
Рахунок: __________________________________ 
МФО: ____________________________________ 
Код ЄДРПОУ: _____________________________ 
ІПН:______________________________________ 
Свідоцтво: ________________________________ 
Телефон:  _________________________________ 
Факс:  ____________________________________ 
e-mail: _____________________________________ 
 
 
        М.П.(за наявності) 
___________________ / ____________________ / 
 

 


