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Додаткова угода № 1 

до договору купівлі-продажу природного газу № ___________ від «__» ______________ 2017 року 

 

м. Київ                                                                                                                                                     «___» ________ 2017 року 

  

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОСТ ПАУЕР ІНДАСТІ», далі – «Оптовий 

продавець», в особі директора Чорного Д.В., який діє на підставі Сатуту, з однієї сторони, та  

__________________________________________________________________________________, далі – «Оптовий 

покупець», _________________________________________________, який діє на підставі Статуту, з другої сторони, при 

спільному згадуванні – «Сторони», керуючись договором купівлі-продажу природного газу № _________ від «__» 

__________ 2017 року (надалі – Договір), уклали цю додаткову угоду (далі – Додаткова угода) про наступне: 

1. Сторони керуючись положеннями п. 2.1. та п.2.2. Договору дійшли згоди про те, що Оптовий продавець 

зобов'язується передати у власність Оптового покупця у ________________ 2017 року, надалі – «Місяць 

передачі», Газ в обсязі ____________ тис. куб. м. (_________________________________________________). 

2. Сторони керуючись положеннями п. 4.1. Договору дійшли згоди визначити Ціну Газу, що на момент укладення 

даної Додаткової угоди складає ________________ грн., крім того, податок на додану вартість за ставкою - 20%, 

що складає – ___________________ грн., разом з ПДВ – _______________ грн. (__________________________). 

Ціна Газу встановлена за 1 000 куб.м. (одну тисячу кубічних метрів) Газу.  

3. Загальна вартість обсягу газу, станом на дату укладення даної Додаткової угоди складає ____________ грн. 

(_____________________________________________________) без ПДВ, крім того ПДВ  _____________ грн. 

(_____________________________________________________) Разом з ПДВ ____________ грн. 

(_____________________________________________________). 

4. Загальна вартість обсягу газу підлягає оплаті Оптовим покупцем на поточний рахунок у наступному порядку: 

- До _____________ 2017 року – 100% обсягу газу. 

5. У всьому іншому, про що не вказано у цій Додатковій угоді, Сторони керуються умовами Договору. 

6. Ця Додаткова угода складена у 2 (двох) ідентичних примірниках, по одному для кожної зі Сторін, набуває 

чинності з моменту її підписання Сторонами та є невід’ємною частиною Договору. 

 ПІДПИСИ СТОРІН: 

  

ОПТОВИЙ ПРОДАВЕЦЬ: 

ТОВ «Ост Пауер Індастрі» 

 

Код ЄДРПОУ 41153710 

ІПН 411537126506 

Індекс 03150 

Юридична адреса м.Київ, вул.Казимира Малевича, 

86П, оф.211 

р/р 26002656945000 в ПАТ «УкрСибБанк» 

МФО банку 351005 

р/р 2600233489 в ПАТ «ПУМБ» 

МФО Банку 334851 

e-mail Ostpowerindustry@gmail.com 

тел 096-291-98-64 

 

 

 

EIC код – 56Х9300000082406 

 

 

Директор 

 

 

_____________________  / Чорний Д.В. /                              

 м.п.                               

 

ОПТОВИЙ ПОКУПЕЦЬ: 

________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЕІС-код _________________________ 

 

 

_______________________________ 

 

 

__________________ / _______________________/ 

м.п. 
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