
Додаткова угода №___
до договору постачання природного газу 

від «____ »________ 2020 р. №______________________

м. Київ « 29 » січня 2021 року

Акціонерне товариство «Національна акціонерна компанія "Нафтогаз
України"» (код Е1С - 56X9300000003502), надалі - Постачальник, в особі начальника 
відділу договірної роботи з ПСО Департаменту з операційної діяльності Осипенка Андрія 
Андрійовича, який діє на підставі довіреності від 02.09.2020 року № 14-167, з однієї сторони 
і

(код ЕІС - _______________________________________ ), надалі Споживач, в особі

який діє на підставі , з другої
сторони, надалі разом поіменовані Сторони, уклали дану додаткову угоду про наступне:

1. Доповнити з 01 січня 2021 року пункт 4.2 Розділу 4. «Ціна природного 
газу» цього Договору абзацами у наступній редакції:

«Ціна за 1000 куб.м природного газу з 01 січня 2021 року по 31 січня 2021 року 
(включно) за цим Договором складає 7 331,45 гривень, крім того податок на додану 
вартість (ПДВ) - 20%, усього разом з ПДВ - 8 797,74 грн.

До ціни на природний газ додається тариф на послуги транспортування природного 
газу для внутрішньої точки виходу з газотранспортної системи (розподіл потужності), 
встановлений постановою НКРЕКП від 24.12.19 № 3013 - 124,16 грн. за 1000 куб. м на 
добу без ПДВ, крім того ПДВ - 20%, усього разом з ПДВ - 148,99 грн.

Споживач зобов’язується сплатити за використаний з 01 січня 2021 року по 31 січня 
2021 року (включно) природний газ з урахуванням тарифу на послуги транспортування - 
7455,61 грн. за 1000 куб. м. без ПДВ, крім того ПДВ - 20%, усього разом з ПДВ - 8 946,73 
грн.».

2. Решта умов цього 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 дати підписання 
уповноваженими представниками сторін та скріплення підпису Постачальника печаткою та 
поширює дію на відносини, що фактично склалися між Сторонами з 01 січня 2021 року.

Від Постачальника Від Споживача
♦

______________________  /А. Осипенко/ ____________________ І________________

Комунальне, підприємство

“Носівські теплові мережі”
код 32995660


