ДОДАТКОВА УГОДА № 5
про внесення змін до Договору
про закупівлю робіт за державні кошти
від 26 листопада 2018 року № 290-18

м. Київ

..

І.рудня 2018 року

Верховний Суд (далі - Замовник), в особі керівника апарату Булки Ольги
Аркадіївни, яка діє на підставі Закону України від 02 червня 2016 року № 1402-VIII
«Про судоустрій і статус суддів», Положення про апарат Верховного Суду,
затвердженого постановою Пленуму Верховного Суду від 30 листопада 2017 року № 6,
з однієї сторони, та
Товариство з обмеженою відповідальністю «Виробничо-будівельна компанія
«Побутрембуд» (далі - Підрядник), в особі Генерального директора Кучеренко Інни
Андріївни, яка діє на підставі Статуту, з іншої сторони (далі разом - Сторони),
відповідно до статей 651, 653, 654 Цивільного кодексу України, пунктів 14.9. та 14.11
розділу 14 Договору про закупівлю робіт за державні кошти від 26 листопада 2018 року
№ 290-18 (далі - Договір) уклали цю Додаткову угоду №5 про внесення змін до
Договору (далі - Угода) про нижчезазначене.

1. Сторони дійшли згоди внести до Договору наступні зміни:
1.1. Викласти в новій редакції п.3.1. розділу 3 Договору:
«3.1. Договірна ціна Робіт за цим Договором складає 298 598 658, 00 грн.
(двісті дев’яносто вісім мільйонів п’ятсот дев’яносто вісім тисяч шістсот п’ятдесят вісім
грн. 00 коп.), в тому числі ПДВ - 49 480 319, 33 грн. (сорок дев’ять мільйонів чотириста
вісімдесят тисяч триста дев’ятнадцять грн. 33 коп.), із них:
у 2018 році - 41 682 536,39 грн. (сорок один мільйон шістсот вісімдесят дві
тисячі п’ятсот тридцять шість грн. 39 коп.), в тому числі ПДВ - 6 660 965, 73 гри.
(шість мільйонів шістсот шістдесят тисяч дев’ятсот шістдесят п’ять грн. 73 коп.) та у
2019 році -- 256 916 121,61 грн. (двісті п’ятдесят шість мільйони дев’ятсот шістнадцять
тисяч сто двадцять одна грн. 61 коп.), в тому числі ПДВ -42 819 353, 60 грн. (сорок два
мільйони вісімсот дев’ятнадцять тисяч триста п’ятдесят три грн. 60 коп.) за наявності
відповідних обсягів фінансування.»
1.2. Викласти в новій редакції План фінансування будівництва (Додаток 3 до
Договору), що додається.
2. Інші умови вищевказаного Договору залишаються незмінними та Сторони
підтверджують по ним свої зобов’язання.
3. Угода вважається укладеною і набирає чинності з моменту її підписання
Сторонами та скріплення її печатками Сторін.
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4. Угода складена українською мовою у двох оригінальних примірниках, по
одному для кожної із Сторін.
5. Угода є невід’ємною частиною Договору.

6. Адреси, банківські реквізити та підписи сторін
Замовник

Підрядник

Верховний Суд

Товариство з обмеженою відповідальністю
«В и роб н и ч о -б уд і в е л ь н а ко м п а н і я
«Побутрембуд»

01043, м. Київ,
вул. Пилипа Орлика, 8,
р/р 35221166015761
в ДКС.У м. Київ,
МФО 820172,
Код ЄДРПОУ 41721784,
Тел.: (044) 253-05-83

04080, м. Київ, вул. Межигірська, буд. 87-А,
р/р 2600302067380їв ПАТ «Альфа-Банк»
м. Києва, МФО 300346,
Код ЄДРПОУ 35757619
ІПН 357576126516,
Тел. 044 463-99-71

Керівник апа

Генеральний директор
о

І. А. Кучеренко

Додаток № &
до Договору

від
1 d' Р(у редакції Додаткової угоди №

План фінансування будівництва
Джерела капітальних

За роками, грн.

вкладень

2018 р.

2019 р.

1

2

3

41 682 536,39

256 916 121,61

Кошти державного
бюджету
УСЬОГО, гри. з ПДВ

298 598 658, 00
...

........

.................

Підрядник

Замовник
Верховний Суд

Товариство з обмеженою
відповідальністю
«Виробничо-будівельна компанія
«Побутрембуд»

О.А. Булка

Ї.А. Кучеренко

