
ДОДАТКОВА УГОДА № ___ 

 

до Договору постачання природного газу  

№ ____  від «___» ___ 20___ року 

 

м. Київ                                                                                    «___» ______  20___ року 

  

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВИДОБУВНА КОМПАНІЯ «УКРНАФТОБУРІННЯ» 

(ПрАТ «ВК «УКРНАФТОБУРІННЯ»), надалі – Постачальник, що має статус платника податку на прибуток 

на загальних умовах, в особі ______________, діє на підставі _________________________ та 

___________________________ , діє на підставі ______________, з однієї сторони, та 

_________________________________, надалі – Споживач, що є платником податку на прибуток на 

загальних підставах, в особі ________________, діє на підставі _________________, з другої сторони, надалі 

разом – Сторони, уклали дану Додаткову угоду №____ (надалі – Додаткова угода) до договору постачання 

природного газу №_____________ від _____ 20___р. (надалі – Договір) про наступне: 

1. Споживач зобов’язується прийняти, спожити та оплатити, а Постачальник – передати природний газ 

(надалі – Газ) у _______ 20____ року в обсязі _________ тис.м3 (_______________________ кубічних метрів) – 

плановий обсяг Газу, щодобове споживання ____________  тис.м3, через точку ЕІС-код ___________________. 

Допустимий обсяг недобору/перебору Газу Споживачем, за цією Додатковою угодою, +/- ____ % від планового 

обсягу Газу за умови дотримання Споживачем порядку подачі Постачальнику заявок на коригування 

планованого обсягу Газу згідно Договору. 

2. Планова ціна за 1000 м3 Газу, що передається у ________20____ року (строк поставки) з ПДВ з 

урахуванням вартості транспортування газу до точки виходу з газотранспортної системи, становить: _____ грн. 

(________________________  грн. ___ коп.), в тому числі:  

ціна газу без ПДВ – ________   грн.; 

ПДВ 20% – __________  грн. 

Тариф на послуги транспортування природного газу для точки виходу з газотранспортної системи, 

встановленого НКРЕКП становить __________  грн. за 1000 м3 без ПДВ, крім того ПДВ – 20%, всього з ПДВ – 

____________  грн. за 1000 м3. Відповідно до Постанови НКРЕКП від 24.12.2019 р. № 3013 до тарифу на 

транспортування застосовано коефіцієнт Выберите элемент.. 

У разі зміни тарифу на послуги транспортування природного газу для точки виходу з газотранспортної 

системи, така зміна є обов‘язковою для відповідної зміни ціни Газу та його вартості. 

3. Планова вартість Газу, що передається по цій Додатковій угоді, з урахуванням вартості 

транспортування газу до точки виходу з газотранспортної системи становить без ПДВ _______ грн.,  ПДВ 

________ грн., разом з ПДВ: __________ грн. (________________________  грн. ___ коп.). 

4. Оплата планової вартості Газу по цій Додатковій угоді проводиться на поточний рахунок 

Постачальника в такому порядку:  

  ___% від вартості планових обсягів Газу – по __ _____ 20__ року; 

___% від вартості планових обсягів Газу – по __ _____ 20__ року; 

___% від вартості планових обсягів Газу – по __ _____ 20__ року. 

5. За результатами споживання Газу впродовж кожної газової доби вартість Газу спожитого впродовж 

такої газової доби підлягає автоматичному корегуванню відповідно до розділу 2 Договору. 

6. Остаточні розрахунки за фактично поставлений Газ здійснюються Споживачем з Постачальником за 

остаточною ціною та остаточною вартістю Газу до ___-го числа місяця, наступного за Газовим місяцем (місяцем 

поставки Газу). 

7. Інші умови Договору, що не змінені даною Додатковою угодою, залишаються незмінними і Сторони 

підтверджують по них свої зобов’язання. 

8. Дана Додаткова угода набирає чинності з дати її підписання обома Сторонами та скріплення печатками 

Сторін (дата, вказана у верхньому правому куті), укладена в двох примірниках, які мають однакову юридичну силу 

– по одному для кожної із Сторін. 

9. Додаткова угода становить невід‘ємну частину Договору. 

ПОСТАЧАЛЬНИК: 

ПрАТ «ВК «УКРНАФТОБУРІННЯ»  

______________________ 

 

________________________   

 

 

_______________________ 

 

________________________  

СПОЖИВАЧ: 

 

  ______________________ 

 

________________________   

 

_______________________ 

 

________________________  

 



 

 


