
ДОДАТКОВА УГОДА №______ 

до договору про постачання електричної енергії 

постачальником універсальних послуг 

 № _____________ від ”____”_________ _____р. 

            м. Київ         ________________ 
         (місце укладення)                                                                                                                                                                   (дата) 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЬНІСТЮ «КИЇВСЬКА ОБЛАСНА 

ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ», 

що здійснює діяльність на підставі ліцензії на право провадження господарської діяльності з 

постачання електричної енергії споживачу, затвердженої постановою НКРЕКП № 429 від 14.06.2018 

(далі – Постачальник), в особі ____________________________________________________________, 

що діє на підставі  ______________________________________________________________________, 

та ____________________________________________________________________________________, 
(організаційно-правова форма, найменування споживача) 

що здійснює діяльність на підставі ________________________________________(далі – Споживач), 
           (установчі документи споживача) 

в особі________________________________________________________________________________, 

що діє на підставі ______________________________________________________________________ 

(далі - Сторони), уклали дану Додаткову угоду про нижченаведене (далі – Додаткова Угода):  

1. Сторони домовились внести зміни в Договір про постачання електричної енергії 

постачальником універсальних послуг № ___________ від «___» ___________ _____р., а саме 

викласти реквізити Сторін в наступній редакції: 
«                             Постачальник 

ТОВ «КИЇВСЬКА ОБЛАСНА ЕК» 

ЕІС-код: 62Х6990923891353 

Адреса: 08132 Київська обл., Києво-

Святошинський р-н., м.Вишневе, вул.Київська, 8-В 
Контактний телефон: (0-44) 247-10-77 
Електронна адреса: kanc@koec.com.ua  
Сайт: www.koec.com.ua 

Банк ПАТ «Ощадбанк» 

Спецрахунок (для сплати за активну електричну 

енергію): __________________________________ 

МФО: 322669 
IBAN: _____________________________________ 

 

Банк ПАТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» 
п/р 26002001048025 
МФО: 300506  
IBAN: UA813005060000026002001048025 

 

Код ЄДРПОУ: 42094646 
ІПН: 420946410135 

Споживач 

________________________________________ 
(назва) 

Адреса ________________________________ 

______________________________________ 
Контактний телефон: ____________________ 
Електронна адреса:  _____________________ 
Сайт: ____________________________________ 

Керівник  ______________________________ 
тел. __________________ 
Гол.бухгалтер  __________________________ 
тел. __________________ 

Банк   _________________________________ 
Р/р  __________________ 
МФО  ________________ 

Код ЄДРПОУ ___________ 

ІПН __________________ 
 

 

  
 

2. Ця Додаткова угода набирає чинності з дня її підписання Сторонами і укладається на строк до 

«      »                        20     року. 

3. Дана Додаткова угода є невід’ємною частиною Договору про постачання електричної енергії 

постачальником універсальних послуг №                        від «___» ___________ _____р. 

4. Всі інші умови Договору залишаються незмінними. 

5. Дану Додаткову угоду укладено у двох оригінальних примірниках, що мають однакову 

юридичну силу, по одному примірнику для кожної Сторони. 

 

http://www.nerc.gov.ua/?id=32357
http://www.nerc.gov.ua/?id=32357
mailto:kanc@koec.com.ua
http://www.koec.com.ua/
http://zincoxideua.com/


Постачальник 

ТОВ «КИЇВСЬКА ОБЛАСНА ЕК» 

ЕІС-код: 62Х6990923891353 

Адреса: 08132 Київська обл., Києво-

Святошинський р-н., м.Вишневе, вул.Київська, 8-В 
Контактний телефон: (0-44) 247-10-77 
Електронна адреса: kanc@koec.com.ua  
Сайт: www.koec.com.ua 

Банк ПАТ «Ощадбанк» 

Спец рахунок (для сплати за активну електричну 

енергію): ___________________________________ 

МФО: 322669 
IBAN: _____________________________________ 

 

Банк ПАТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» 
п/р 26002001048025 
МФО: 300506  
IBAN: UA813005060000026002001048025 

 

Код ЄДРПОУ: 42094646 
ІПН: 420946410135 

Споживач 

________________________________________ 
(назва) 

Адреса ________________________________ 

______________________________________ 
Контактний телефон: ____________________ 
Електронна адреса:  _____________________ 
Сайт: ____________________________________ 

Керівник  ______________________________ 
тел. __________________ 
Гол.бухгалтер  __________________________ 
тел. __________________ 

Банк   _________________________________ 
Р/р  __________________ 
МФО  ________________ 

Код ЄДРПОУ ___________ 

ІПН __________________ 
 

 

 

  М. П. 

___________________________________ 
(підпис) 

___________________________________ 
(П. І. Б.) 

"___" ____________ 20__ р. 

  М. П. 

___________________________________ 
(підпис) 

__________________________________ 
(П. І. Б.) 

"___" ____________ 20__ р. 
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