
Додаткова угода №4 
до договору №29 

на виконання робіт з «Реконструкція частини приміщень Калинівської ЗОШ I-IIІ 
ступенів №2 під заклад дошкільної освіти на 40 дітей за адресою вул. Пушкіна, 23 в смт. 

Калинівка Васильківський район Київська область» від «27» квітня 2021 р

смт. Калинівка, Фастівського р-ну «17» січня 2022 року

УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ, ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО 
ГОСПОДАРСТВА, КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА ТА ІНФРАСТРУКТУРИ КАЛИНІВСЬКОЇ 
СЕЛИЩНОЇ РАДИ (далі - ЗАМОВНИК), в особі Начальника Управління Рекетчук Оксани 
Володимирівни, що діє на підставі Положення про управління затвердженого рішенням 
Калинівської селищної ради від 13 травня 2021 року № 119-05-VIII, з однієї сторони, та 
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БУД ПРОМ ЛАЙН" (далі - 
ПІДРЯДНИК), в особі Директора Кисіля Андрія Андрійовича, що діє на підставі Статуту з іншої 
сторони, разом - Сторони, уклали цю додаткову угоду до договору на виконання робіт з 
«Реконструкція частини приміщень Калинівської ЗОШ І-ІІІ ступенів №2 під заклад дошкільної 
освіти на 40 дітей за адресою вул. Пушкіна, 23 в смт. Калинівка Васильківський район Київська 
область» від «27» квітня 2021 р. (далі - Договір) про наступне:

1. Сторони дійшли згоди внести зміни до пункту 3.2. розділу 3 на підставі підпункту 4.1.1. пункту
4.1. розділу 4 та пункту 17.1. розділу 17 Договору виклавши в наступній редакції:
«3.2. Сума Договору на виконання робіт складає 13 514 054 грн. 87 коп. (тринадцять мільйонів 
п’ятсот чотирнадцять тисяч п’ятдесят чотири гривні вісімдесят сім копійок) у тому числі ПДВ - 2 
252 342 грн. 48 коп. (два мільйони двісті п’ятдесят дві тисячі триста сорок дві гривні сорок вісім 
копійок), згідно експертного звіту.
Обсяг фінансування робіт на 2021 рік передбачено у сумі 5 482 834 грн. 92 коп. (п’ять мільйонів 
чотириста вісімдесят дві тисячі вісімсот тридцять чотири гривні дев’яносто дві копійки).
Обсяг фінансування робіт на 2022 рік заплановано у сумі 3 283 000 грн. 00 коп. (три мільйони 
двісті вісімдесят три тисячі гривень нуль копійок).».
Обсяг фінансування робіт на 2023 рік заплановано у сумі 4 748 219 грн. 95 коп. (чотири мільйони 
сімсот сорок вісім тисяч двісті дев’ятнадцять гривень дев’яносто п’ять копійок».
2. З урахуванням змін до фінансування на 2021-2023 роки, графік виконання робіт викласти в новій 
редакції, що додається.
3. У зв’язку із зміною строків фінансування, а саме фінансування заплановано протягом 2021 -2023 
років, сторони дійшли згоди внести зміни до пунктів 2.1 та 2.2. розділу 2 на підставі пункту 17.1. 
розділу 17 Договору виклавши в наступній редакції:
«2.1. ПІДРЯДНИК розпочинає виконання робіт протягом 10 календарних днів з моменту 
підписання Договору або з моменту отримання від ЗАМОВНИКА авансу, якщо такий був 
передбачений Договором та зобов’язується завершити виконання даних робіт до 31 грудня 2023 
року, згідно погодженого графіку виконання робіт, який є невід’ємною частиною договору.
2.2. Строком дії Договору є час, протягом якого Сторони будуть здійснювати свої права та 
виконувати свої обов’язки відповідно до Договору.
Договір набуває чинності з моменту його укладення та дії до 31 грудня 2023 року, а в частині 
виконання грошових зобов’язань - до їх повного виконання.».
4. Всі інші умови вищевказаного договору залишаються незмінними і сторони підтверджують 
щодо них свої зобов’язання.



5. Ця додаткова угода складена у 2 оригінальних примірниках по одному для кожної Сторони, які 
мають однакову юридичну силу, один примірник зберігається в Замовника, інший в Підрядника.
6. Додаткова угода набирає чинності з моменту її підписання сторонами, і є невід’ємною частиною 
Договору на виконання робіт з «Реконструкція частини приміщень Калинівської ЗОШ І-ІІІ 
ступенів №2 під заклад дошкільної освіти на 40 дітей за адресою вул. Пушкіна, 23 в смт. Калинівка 
Васильківський район Київська область» від «27» квітня 2021 р.
7. Додатками до цієї додаткової угоди є:
7.1. графік виконання робіт.

УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНОГО

Юридичні адреси та банківські реквізити СТОРІН:
ЗАМОВНИК: ПІДРЯДНИК:

РОЗВИТКУ, ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО 
ГОСПОДАРСТВА, КАПІТАЛЬНОГО
БУДІВНИЦТВА ТА ІНФРАСТРУКТУРИ
КАЛИНІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ
Україна, 08623, Київська обл., Фастівський р-н, 
смт. Калинівка, вул.Центральна, будинок 57 
тел. (+38096)2401164
кодЄДРПОУ 43979138 
р/р UА698201720344291006100061760

нка^йач&йська служба України, м. Київ, 
/Z

^управліннях / Т’екетчук О.В
2022 р.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БУД ПРОМ ЛАЙН» 
09100, Київська обл., м. Біла Церква, б-р 
Олександрійський, буд. 106
конт. номер тел. +38(098)2771923,
Р/р № UA043052990000026008015012453
МФО 320649 в АТ "ПРИВАТ БАНК" в м. Київ,
р/р UA768201720355389117000707781
МФО 820172 в Білоцерківському управлінні
ДКСУ Київської області
код ЄДРПОУ 42977983,
ІПН № 429779826553
Свідоцтво/Витяг ПДВ№1910274500350
Тел./факс. +38(098)2771923,
e-mail: 42977983@ukr.net
Директор ( Кисіль А. А.)
М.П.У7 "~7) / 2022 р.

mailto:42977983@ukr.net


Додаток № У ф ________

Календарний графік

на виконання робіт по об’єкту:
"Реконструкція частини приміщень Калинівської ЗОНІ І-ІІІ ступенів №2 під заклад дошкільної освіти на 40 дітей за

адресою вул. Пушкіна, 23 в смт Калинівка Васильківський район Київська область" за кодом ДСТУ Б.Д.1.1 - 1:2013, ДБН В.2.2-3:2018 (ДК021:2015 - 
45210000-2 Будівництво будівель)", що здійснюється в 2021-2022рр

виконроб ТОВ "БУД ПРОМ ЛАЙН" Теверовський С. М.


