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Додаткова угода № 

до Договору постачання природного газу для потреб непобутових споживачів 
№____________ від  "____".___________20___р. 

м.                    2022р. 
   
   

    

   

 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЙЕ Енергія», ЕІС код 56Х937777777777І , далі – Постачальник, в 
___________________________, 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, уклали дану Додаткову угоду до Договору потачанная природного газу для 
потреб непобутоих споживачів № _______________ від _____________ (надалі -Договір) про таке:     
               

            
1. Згідно умов пункту 3.2. Договору,  сторони домовились про коригування ціни в ________ 2022р.: 
«3.2. 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.»  
 

           
2. Решта умов Договору залишається незмінною і обов′язковою для виконання Сторонами. 
3. 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 
 
 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЙЕ Енергія» 
Адреса: 01010, м. Київ, вул. Московська, буд. 32/2  
Рах 603001190000026005004960003 АТ "БАНК АЛЬЯНС"  
МФО 300119 
ІПН: 388637926553 
ЄДРПОУ: 38863790    
ТОВ «ЙЕ Енергія» є платником податку на прибуток на загальних 
підставах 
тел.:+380443642585, факс.:+380443642584,  
Email:office@je.com.ua    
www.je.com.ua  
 
 
 
        М.П. 
________________________________ / _________ / 
 

Споживач 
 
 

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

 

 


