закриття (ліквідації) Кіровоградської обласної філії ПАТ «Укртелеком»

ДОДАТКОВА УГОДА №____
до договору № _________ від _______р.
_____________________________________________________
(назва договору)

«___»______________ 20___ р.
Публічне акціонерне товариство «Укртелеком», що іменується надалі Укртелеком, в
особі _______________________________________________________, який діє на
підставі довіреності №______ від _________ року, з однієї сторони, та
_______________________________________________________________, надалі - Споживач, в
особі _______________________________________________, який діє на підставі
______________________, з іншої сторони, разом – Сторони, з метою ефективного
функціонування окремих структурних підрозділів та для впорядкування здійснення
розрахунків за надані послуги, Сторони уклали цю додаткову угоду до Договору №
_____
від
________р.
___________________________________________
(назва договору)

про наступне:
1. Викласти розділ ___ Договору «Юридичні адреси сторін та банківські реквізити» у
наступній редакції:
УКРТЕЛЕКОМ

Публічне акціонерне товариство «Укртелеком»
Юридична адреса:
бульв. Т.Шевченка 18, м. Київ, 01601
код ЄДРПОУ 21560766
ІПН 215607626656
Статус платника податку на прибуток на загальних
умовах відповідно до податкового кодексу України

Дніпропетровська філія ПАТ «Укртелеком»
Юридична адреса:
вул.Херсонська,26, м.Дніпро, 49501
код ЄДРПОУ 25543196
Для розрахунків:
ПАТ «Укртелеком» П/р 2600231843
IBAN №UA943348510000000002600231843
в АТ «ПУМБ», м. Київ
код ЄДРПОУ 21560766

СПОЖИВАЧ

Юридична та поштова адреси:

Поточний рахунок № ___________________
IBAN______________________________________
м. ________________
ІПН _________________________
Статус платника податку на прибуток на загальних
умовах відповідно до податкового кодексу України

2. Відповідно до ч.3 ст.631 ЦК України, ч.7 ст.180 ГК України Сторони домовились,
що умови, передбачені пунктом 1 цієї додаткової угоди до Договору, застосовуються до
правовідносин, що склалися між Сторонами, починаючи з _______ 2019 року.
3. Укладання цієї додаткової угоди до договору не є підставою для відмови та не
звільняє Споживача від розрахунків за надані йому послуги до її укладання.
4. Передбачені Договором права та обов’язки Укртелекому, в тому числі і проведення
розрахунків за надані телекомунікаційні послуги виконуються Дніпропетровською
міською філією ПАТ «Укртелеком».
5. Інші умови Договору не обумовлені цією додатковою угодою залишаються
незмінними і Сторони підтверджують за ними свої зобов´язання.
__________________Укртелеком

__________________ Споживач
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6. Ця додаткова угода вважається укладеною і набирає чинності з моменту її
підписання Сторонами та скріплення її печатками Сторін і діє протягом усього періоду
чинності Договору № ____ від _______________р., а в частині розрахунків - до повного
їх виконання.
7. Ця додаткова угода складена при повному розумінні Сторонами її умов та
термінології українською мовою у двох автентичних примірниках, які мають однакову
юридичну силу, - по одному для кожної із Сторін та є невід’ємною частиною Договору
____ від _______________р.
УКРТЕЛЕКОМ

______________

__________
П.І.П.

«___» ___________ 2019р.
М.П.

__________________Укртелеком

СПОЖИВАЧ

__________________ _______________
П.І.П.

«___» ___________ 2019р.
М.П.

__________________ Споживач

