
Додаткова угода № ___ 

до Договору постачання природного газу 

від «_____» ________ 2021 р. № __________- НГТ- ______ 

 

м. Київ                                                                                                           «17» грудня 2021 року  

 

Товариство з обмеженою відповідальністю «Газопостачальна компанія «Нафтогаз 

Трейдинг», ЕІС-код 56X930000010610X, юридична особа, що створена та діє відповідно до 

законодавства України, діє на підставі ліцензії на право провадження господарської діяльності з 

постачання природного газу (постанова Національної комісії, що здійснює державне регулювання 

у сферах енергетики та комунальних послуг від 04.09.2018 №962), надалі – Постачальник, в особі 

начальника відділу договірної роботи з ТКЕ Департаменту роботи з ТКЕ Глущенко Наталії 

Леонідівни, яка діє на підставі довіреності від 25.11.2021 року № 310, з однієї сторони, та 

_____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________, 

ЕІС-код ___________________________________, юридична особа, що створена та діє відповідно 

до законодавства України, надалі – Споживач, в особі 

___________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________, який діє на 

підставі _____________________________________________________, з іншої сторони, в 

подальшому разом іменовані «Сторони», а кожен окремо – «Сторона», уклали цю Додаткову угоду 

№____ від 17.12. 2021 року (надалі – Додаткова угода №____) до Договору постачання природного 

газу від ____.____ 2021 року №__________- НГТ-______ (надалі – Договір) про наступне: 

 

1. Доповнити підпункт 4.1.2 пункту 4.1 Розділу 4. «Ціна природного газу» цього 

Договору підпунктом 4.1.2.8. у наступній редакції: 

«4.1.2.8. Ціна для Обсягу ІІ на січень 2022 року, визначеного в пункті 2.1 цього Договору, 

за 1000 куб.м природного газу встановлюється на рівні 31 695,44 грн без ПДВ; 

крім того податок на додану вартість за ставкою 20%,  

крім того тариф на послуги транспортування природного газу для внутрішньої точки 

виходу з газотранспортної системи – 124,16 грн. без ПДВ, коефіцієнт, який застосовується при 

замовленні потужності на добу наперед у відповідному періоді на рівні 1,10 умовних одиниць, 

всього з коефіцієнтом – 136,576 грн., крім того ПДВ 20% - 27,315  грн., всього з ПДВ – 163,89 грн. 

за 1000 куб. м. 

Всього ціна газу за 1000 куб. м з ПДВ, з урахуванням тарифу на послуги транспортування 

та коефіцієнту, який застосовується при замовленні потужності на добу наперед, для Обсягу ІІ на 

січень 2022 року становить  38 198,42 грн.» 

 

2. Решта умов Договору залишаються незмінними і обов’язковими для виконання  

Cторонами. 

 

3. 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 і діє з 01.01.2022 року. 

 

 

             Від  Постачальника 

 

 

 

_______________________ / Н.Л. Глущенко / 

                     Від Споживача 

 

 

 

___________________/ _________________/ 

 


