
доДоюворуЛЪ
додrylцовА }том J\ъ_

-пр вIд "- | року

01 лютого 2022 року

на постачання

))

м. Кременчук

Сторони за ,Щоювором N} -пр
природноrc газу (надалi - Щоговiр):

Споживач:

на постачання природноп) газу

вц ': ,,

Постачальник: Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю О'Кременчукгаз-Трейдiнг'', EIC код
- 56Х9З00001152З0В, В ОСОбi ДИРеКТОРа КУзьминського Валерiя Анатолiйовича, що дiе на пiдставiСтаryry, одного боку,

EICкод - в особi
дlе на пlдставl
боку, далi разом iменуються - Сторони, а кожна окремо - Сторона.

, з другого

Сторони керуючись чинним законодавством УкраТни, зокрема lfивiльним, Господарським,
Податковим кодексами, Законом Украiни кПро ринЬк природного гz}зу), Правилами постачаннrI
природного газ, укrlzrли що додаткову }тоду про HacTyIlHe:

1, Сторонп прийшли до згоди внести змiни до п. 3.2. Роздiлу IП цьою.Щоговору та викпастп його внаступнiй редакцiii
<3,2, Постачання Газу здiйснюсгься за цiною, що вiльно встановJIюgгься мiж Постача.гьшrком таспоживачем.

З 01 лютого 2022 року постачаннjI Газу за цим Щоговором здiйсrпоеться за цiною, що скJIадаетъся з:- цiни за 1000 кубiчних MeTpiB Газу - 35 000,00 (rрr{дц-" п'ять тисяч) гршеrъ 00 копiйок;
- KpiM того П{В (20%) - 7 000 (ciM тисяч) гривень 00 копiйок.
Всього до сплати за 1000 кубiчних MeTpiB газу (разом з П{В) - 42 000 (сорок двi тисячi) гривень 00копiйок.>>

2, п, 5,1,1, роздiлу V <<ВизНаченнЯ BapTocTi та порядок оплати замовленоi поryясностЬ> доповнитиабзацом такого змiсry:
< Коефiцiенц який враховус перiод замовлен}uI поцокностi, що застосову€ться до тарифiв напосл}тИ транспортУвання природного газу для внугрiшнiх точок входу i точок uЙоду 

"U.газотранспортну(оi) систему(и) на регуляторний перiод iozo - 2024 роки:- коефiцiенц який застосовуеться при .uro"n""rri поц,rкностi на добу наперед, - на piBHi 1,10
умовних одиниць)).

3, .Щана додаткова },года врегульовуе вiдносини мiж Сторонами з 01 лютого 2022 року.4. Щану лолаткову угоду ввrDкати невiд'емною частиною Щоговору.5, Bci iншi р{ови цього !оговору з€UIишаються незмiнними та е обов'язковими для виконання
Сторонами.

6, ,Щодаткова угода скJIадена у двох автентичних примiрниках по одному для кожноТ iз cTopiH, якi мають
однакову юридичну силу.
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