
Додаткова угода 
до Договору про постачання електричної енергії

постачальником універсальних послуг №84-БЛ від

м.Старобільськ « 2019р.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕНЕРА СХІД», що
здійснює діяльність на підставі ліцензії на право провадження господарської діяльності з 
постачання електричної енергії, виданої Національною комісією що здійснює державне 
регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 14.06.2018 року №429, (далі 
-  Постачальник), в особі директора Богодух Олени Володимирівни, яка діє на підставі 
Статуту, з однієї сторони, та

БІЛОВОДСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ В ЛУГАНСЬКІЙ 
ОБЛАСТІ, що здійснює діяльність на підставі Закону України «Про місцеві державні 
адміністрації» (далі - Споживач) в особі в.о. голови, керівник апарату 
райдержадміністрації Будовської Наталії Вікторівни, яка діє на підставі Закону України 
«Про місцеві державні адміністрації», з другої сторони, (далі разом поіменовані -  
Сторони), домовились щодо конкретизації умов договору про постачання електричної 
енергії постачальником універсальних послуг, а саме:

Викласти преамбулу договору про постачання електричної енергії постачальником 
універсальних послуг від №84-БЛ в наступній редакції:

«ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕНЕРА СХІД”,
що здійснює діяльність на підставі ліцензії на право провадження господарської 
діяльності з постачання електричної енергії, виданої Національною комісією що здійснює 
державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 14.06.2018 року 
№429 (далі -  Постачальник), в особі директора Богодух Олени Володимирівни, яка діє 
на підставі Статуту, з однієї сторони, та

БІЛОВОДСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ В ЛУГАНСЬКІЙ 
ОБЛАСТІ, що здійснює діяльність на підставі Закону України «Про місцеві державні 
адміністрації» (далі - Споживач) в особі в.о. голови, керівник апарату 
райдержадміністрації Будовської Наталії Вікторівни, яка діє на підставі Закону України 
«Про місцеві державні адміністрації» (далі - Споживач), з другої сторони, (далі разом 
поіменовані -  Сторони), уклали цей договір про постачання електричної енергії 
постачальником універсальних послуг на наведених нижче умовах».

Сторони дійшли згоди:
1. Пункт 2.1. розділу 2 «Предмет договору» доповнити абзацем наступного змісту:
«Загальна кількість товару (код за ДК:021:2015: 09310000-5 «Електрична енергія»)

за цим Договором складає 24489 кВт-год»
2. Пункт 5.3 розділу 5 «Ціна, порядок обліку і оплати електричної енергії» 

Договору викласти в наступній редакції:
«Ціна на електричну енергію визначається Постачальником у разі дотримання 

умов надання універсальних послуг, визначених у пункті 3.1 глави 3 цього Договору та у 
відповідності до методики (порядку) розрахунку ціни на електричну енергію, затвердженої 
Регулятором. Сума Договору становить 74688,88 грн (сімдесят чотири тисячі шістсот 
вісімдесят вісім гривень 88 кой.) з ПДВ (в тому числі оплата послуги оператора системи 
розподілу електричної енергії в сумі 28512,54 грн (двадцять вісім тисяч п’ятсот 
дванадцять гривень 54 кой.) з ПДВ».

3. Пункт 13.2. Розділу 13 « Строк дії Договору та інші умови» викласти в 
наступній редакції:

«Цей договір набирає чинності з моменту підписання та діє до 31.12.2019 року, а в 
частині проведення розрахунків - до повного їх виконання.' Згідно ст. 631 ЦК України, 
умови Договору розповсюджуються на відносини сторін, які виникли з 01.09.2019 р.».



4. Дана додаткова угода набирає чинності з моменту її підписання Сторонами і є 
невід’ємною частиною Договору про постачання електричної енергії постачальником 
універсальних послуг №84-БЛ від £/#1 Лй/ЛЛ•

Умови додаткової угоди, згідно ст. 631 ЦК України, застосовуються до відносин 
сторін, які виникли з 01.09.2019 р.

5. Всі інші умови Договору залишаються без змін та доповнень і є чинними 
протягом строку дії Договору.

6. Дану Додаткову угоду складено в двох автентичних примірниках, що мають 
однакову юридичну силу, по одному для кожної із Сторін.

Постачальник Споживач

ТОВАРИСТВО 3 ОБМЕЖЕНОЮ Біловодська районна державна
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕНЕРА СХІД» адміністрація Луганської області
Юр. адреса: Площа Базарна, 32 А, Адреса: 92800, Луганська область, смт.
м. Старобільськ, Луганська обл., 92702, Біловодськ, вул. Центральна, 130
Україна 4

Адреса для листування: вул. Миру, 2 Телефон: (код 06466) 2-02-36
м. Старобільськ, Луганська обл., 92703,
Україна
Тел.: (06461)2-28-07 Факс: (код 06466) 2-02-36
код ЄДРПОУ 42010964 Код ЄДРПОУ: 04052028
ІПН: 420109612303 П/р№ 35214065005997
поточний рахунок зі спеціальним режимом Державна казначейська служба України
використання м. Київ
ІВАХ: ІІА893046650000026034300205376
Філія - Луганське ОУ АТ «Ощадбанк» МФО: 820172
м. Сєвєродонецьк
МФО 304665
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Споживач:

, керівник апарату

Н.В. Будовська


