lrп,О
м. Киiв

!одаткова угода .}lЪ 1
до,.Щоговору NЪ l069 вй 13.11.2018р.

20l 8р.
r'r'
комунАльнЕ пIдпри€мство виконАвчого орьну киiвськоi

<у?>

MICbKoi рлди (киiвськоi NIIcbKoi дЕркАвноi АдмIнIстрАцII) по

OXOPOHI, УТРИМАННЮ ТА ЕКСПЛУАТАЦIi ЗЕМЕЛЬ ВОДНОГО ФОНДУ
м. ки€вА (ПЛЕсо) (КП (ПЛЕСО>), в особi в.о. генеральпого дирекгора Юсипенка олега
Михайловпча, який дiС на пйставi Статуry, (далi - Замовник), з однiеi сторони, та
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВЦПОВЦАЛЬНIСТЮ (БУДIВЕЛЬНА КОМПАНIЯ
кМIСЬКБУ!IНВЕСТ>), в особi генерального дпректора Бадалова Олексапдра
сергiйовича, який дiе на пiдставi Статуту, (лалi - Виконавеuь), з iншоi сторони, уклали цю

,ЩолатковУ угоду (надалi
.Щоговiр) про наступне:

l.

I_{iHa

-

Додаткова угола) ло договорУ ль 1069 вiл 13.11.20l8P. (далi

-

цього !оговору по об'еюу <<Бдiвпицтво берегоукрiплюючих сIlоруд та

зони вiдпочинку вздовж PycaHiBcbKoi протоки у .Щпiпровському районi м. Кисва>>
залишасться незмiнною i становить 88 05б 519,9з грн. (вiсiмдесят BiciM мiльйошiв
п'ятдесят шiсть тисяч п'ятсот дев'ятнадцять гривень 93 копiйки), у тому чпслi
ПДВ 20% - |4 676 08б,бб грп. (чотирнадцять мiльйоцiв шiстсот сiмдесят шiсть тясяч

вiсiмдесят шiсть гривень 66 копiйок).
2. В зв'язку з технiчними помилками викпасти п.11.1. !оговору у настlпнiй
редакцii: <11.1, ,Щоговiр набрас чинностi з дати його пiдписання Сторонами та дiс до
з1.12.2021, а в частинi розрахункiв - до повного виконання Сторонами cBoix зобов'язань.>> та
розрахунковий pax}Troк Замовника в наступнiй редакцiй <Р/р Nэ 354441670498'77 ГУ !КСУ у
м. Киевi>.

3.

i Сторони пiдтверджукrть по
ним cBoi зобов'язання.
складена
.Щодаткова }тода € невiд'емною частиною !оговору
двох
автентичних примiрниках украiнською мовою, по одному дJuI кожноi iз cTopiH.
Iншi умови .Щоговору змишаються незмiнними

4.

i

зАмовник

кП (ПлЕсо>

у

ВИКОНАВЕЦЬ
ТОВ r<БК (МIСЬКБУДIНВЕСТ)

Юридична адреса:
041l9, м. Киiв, вул. CiM'i Хохлових, буд. 15,
Корпус А, офiс 3
Факгична адреса:
02002, м. Киiв, вул. Микiльсько-Слобiдська, 7
тел./факс (044) 541_ 18-1 1
Р/р Nч 35444167049877 ГУ ДКСУ у м. Киевi
кол банку Nl 820019
Кол е,ЩРПОУ .NЪ 23505l51
IПН Ns 23505l526l46
Свiдоцтво платника П в м 20004001 8
Платник податку IIа
бугок на загальних уIиовах

300465
Свiдоцтво платника П!В: 200035032
IПН: 31l753826545
Тел./факс (044) 463-94-30 (3l)
Ел. пошта: tovbkmbi
m

В.о. гспер

Генеральний

(u

ного ди

а

Юсипеllко

О. М.

Мiсцезнаходження: 04073, м. Киiв,
вул. Ск;rяренка, 17

Фаrсгична мреса: 04073, м. Киiв,

ву:r. Скляренка, 17

Код еДРПОУ 31175387

р/р 2600730l948 в ВАТ <<.Щержавний
Ощадний банк УкраТни>

мФо

ктор
Бадалов О.С.

