ДОДАТКОВА УГОДА

J\b 8

ДО ДОГОВОРУ, ПЦРЯДУ Jlb 09/10-01 вiд

<<09>>

Смт. Чабани

л(овтня 2017 року.

грудня 2018 року

Чабанiвська сеJIищна рада Кп€во-Святошинського райопу Киiвськоi областi, в особi селищного голови
Кирr.lзлiева Олександра Федоровича, що дiе на пiдставi ЗУ кПро мiсцеве самовря,ryвання в Украiнi>>, надалi
<<Замовник>>, та Товариство з обмеясеною вiдповйальнiстrо <<Будiве.lrьна компанiя <<Форуlю>, надалi <<Пiдрядник>, що е платником податку на прибуток на загzчьних пiдставах, в особi генеральЕого дирекгора Гудiмова
Леонiда Анатолiйовича, який дiе на пiдставi Статуту, з iншоТ сторони, Замовник
нада.тri разом iMeHoBaHi
кСторони>, а кожний окремо - (CTopoEaD, укJI.чIи що .Щодаткову угоду Л! 8 вiд
2018 року ло ,Щоговору
пiдряду Ns 09/10-01 вiд <09> жовтня 2017 року (надалi - <Цодаткову угощ>) про наступне:
l. У вiдповiдностi до умов п. 3.4 та п. 3.5 Щоговору пiдряду J\Ъ 09/l0-01 вiд <09> жовтня 2017 року, Сторони
погодиJIи збiльшення обсяry фiнансування на 2018 piK на 4 049 000,00 грн. (Чотири мiльйони сорок
дев'ять тисяч гривень 00 копiйок), в т. ч. IЦВ 20О^ - 674 833J3 грн.
2. Загальна BapTicTb Робiт та, вiдповiдно, загагrьний обсяг фiнансуваншI на 20l8 piK становить 25 649 000,00
грн. (flвадцять п'ять мiльйонiв шiстсот сорок дев'ять тисяч гривень 00 копiйок), в т. ч. ПЩВ 20%о 427483333 грц., у вiдповiдностi до видiлених бюджетrrих асигнувань ЗамовникатаfIлану фiнансування
будiвництва на 2018 piK.
З. Загальна BapTicTb Робiт та, вiдповiдно, загаrrьний обсяг фiнансрання з початку виконанIuI Робiт за
Щоговором пiдряду J\Ъ 09/10-01 вiд к09> жовтня 2017 року становить 3б 190 325,б0 грн. (гридцять шiсть
мiльЙонiв сто дев'яносто тисяч триста двадцять п'ять гривень б0 копiйок), в т. ч. ПflВ 20Уо - 6 03l
720193 гРн., у вiдповiдностi до видiлених бюджетних асигнув€lнь Замовника та ГIлану фiнансування
будiвництва на 2017-20l8 роки.

МIСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ, БАНКIВСЬКI РЕКВIЗИТИ ТА ПIДПИСИ CTOPIH
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району КиiЪськоi областi
Код €.ЩПОУ 043621б0
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