
ДОДАТКОВА У ГОДА
до логовор> прч Іакл ІІівлт електричної елері її

м. Глобине червня 2014 року

акціонерна юііпрпі ' ївц «ПОЛТЛВЛОБЛІЛІКРГОя, що діє за умовами та
правилами ліцензій ла постачання електричної енергії за регульованим тарифом АГ №578519
нід 27.10.?011р та на передачу елскіричної енергії місцевими (локальними) електричними
мережами АІ Х»57И518 віл 27.10,2011р. жни структурний підрозділ Глобшлгька філія {,Іа.Іі -
Постачальник), в особі начальника Ведмідь Дмитра Сері іГІовнча, що ліс на підставі Донірешчлі
№ 01-11/3289 дід 26.03.2013 р. (далі - Учасник), ч однієї сторони і Глибпікькн міська радії, н
особі міського голови Джуся СІ анклава Васильовича, що ліс на підставі Закону України «Про
місцеве самоврядування и Україні" в подальшому «Замовник», ! іншої сторони, разом -
Сторони, уклади Додаткову угоду до Договор} №1542-3 від 07.032014 р. про 'закупівлю
єлеюричної енергії (далі - Договір) про наступне:

1. Відповідно до п, 2 ч, 5 сі, 40 Закону У к р а ї н и №1І97-УТ1 «Про здійснення державних
закупівель» чі змінами та доповненнями, в ч&'ичк; и зміною роздрібних тарифів на
електричну енергію для потреб юридичних осіб відповідно до Постанови НКР1І № 757
від 27.05.2014 року Сторони дійшли згоди зменшити обсяг закупівлі товару та внести
зміни до п. 1.2. Розділу І Договору, виклавши ного в редакції:
"її. 1.2. К і л ь к і с і ь товарів або посл>г- О ч і к у в а н і обсяги постачання електричної енергії на
березень - грудень 2014 рок> становлять і 72986.70 кІЗг.год в рік."

2, Всі інші умови Договор) Іалишаюгься незмінними та Сторони підтвердж)Іоть свої
зобов'язання по ним.

3. Дана Додаткова угода с нєпїд'гмною частиною Договору №І54г-3 від 07.03.2014 року
про закупівлю електричної енергії,

4. Додаткова у гола підписана > 2-х примірниках, кожен І яких мас однакову юридичну
сил) та набирас чинное І і ! момент у її підписання Сюрингімн.

Юри_иічиі реквізити та підписи Сторін
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