
ДОДАТКОВА УГОДА
про зміну Договору про закупівлю послуг з розподілу електричної енергії

№ ____  від _______________ року

__________________________________________________________________________
(надалі іменується "Споживач"), що діє на підставі _________________________, в особі
________________________________________________________________________________,
що діє на підставі ________________________, з однієї сторони, і АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО", (далі - Оператор системи), який діє на підставі
ліцензії на право провадження господарської діяльності з розподілу електричної енергії,
виданої відповідно до постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у
сферах енергетики та комунальних послуг від 20.11.2018р. №1469, в особі начальника
департаменту клієнтських операцій АТ"ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО" Бєлугіна Ігора
Олександровича, що діє на підставі довіреності з другої сторони, (в подальшому разом
іменуються "Сторони", а кожна окремо – "Сторона") уклали цю Додаткову угоду відповідно
до ст.ст. 651,653, 654 Цивільного кодексу України (надалі іменується "Угода") про таке:

1. У зв'язку із зміною банківських реквізитів, Сторони дійшли згоди змінити умови
Договору про закупівлю послуг з розподілу електричної енергії № _________ від
____________ року (надалі іменується “Договір”).

2. В розділі 12 Договору реквізити оператора системи викласти у наступній редакції:
Оператор системи: АТ "ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО" ЕІС код N 62Х8814917226118,
ЄДРПОУ 05396638, Адреса: 73000, м.Херсон, вул.Пестеля, 5, Телефон +38 (0552) 26-45-14,
факс +38 (0552) 49-80-60, Електронна адреса та офіційний веб-сайт: Е-mail
kanc@co.ksoe.com.ua; http://ksoe.com.ua
Номер поточного рахунка: UA743524570000026008303243802 в ХОУ АТ “Ощадбанк”
МФО 352457.

3. Інші умови вищевказаного Договору, не змінені цією Угодою, залишаються чинними
у тій редакції, в якій вони викладені Сторонами раніше, і Сторони підтверджують їх
обов'язковість для себе.

4. Ця Угода складена українською мовою у двох примірниках, кожний з яких має
однакову юридичну силу.

5. Ця Угода набирає чинності з моменту її підписання Сторонами та її скріплення
печатками Сторін.
Оператор системи:
АТ "ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО"
ЄДРПОУ 05396638
ЕІС код N 62Х8814917226118

Адреса: 73000, м.Херсон, вул.Пестеля, 5

Електронна адреса та офіційний веб-сайт:
Е-mail kanc@co.ksoe.com.ua; http://ksoe.com.ua

Номер поточного рахунка:
UA743524570000026008303243802
в ХОУ АТ “Ощадбанк”
МФО 352457

Споживач:

Начальник департаменту клієнтських операцій
АТ "ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО"

_________________Бєлугін І. О.
__________________2022р.               М.П.

_________________
________________р.                  М. П.
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