
Додаткова угода № 2 
до договору підряду 

№ 1700/6/16-19 від 26.11.2019 р.

м. Київ "6^/" 20^5.

Приватне акціонерне товариство «Акціонерна компанія «Київводоканал», далі - 
«Замовник» в особі заступника генерального директора - директора департаменту експлуатації 
каналізаційного господарства ПрАТ «АК «Київводоканал» Кислого Миколи Івановича , який діє на 
підставі Положення та довіреності №331 від 08.11.2019, з однієї сторони, та

Приватне Підприємство «Водоліт», далі - «Підрядник», в особі директора Лисенка Дмитра 
Михайловича, що діє на підставі Статуту, з іншої сторони, надалі разом іменуються «Сторони», а кожна 
окремо «Сторона», уклали цю Додаткову угоду № 2 (далі -Угода) до Договору підряду № 1700/6/16- 
19 від 26.11.2019 р., (надалі - Договір), про наступне:

1. Сторони дійшли згоди зменшити вартість та обсяги робіт на 7 551 925,54 грн з ПДВ та 
внести зміни до розділу 2 Договору шляхом викладення пункту 2.1 Договору в наступній редакції: 
«2.1. Загальна вартість робіт за даним Договором становить 10 973 581,73 грн. (десять мільйонів 
дев’ятсот сімдесят три тисячі п’ятсот вісімдесят одна грн. 73 коп.) без ПДВ, ПДВ 20% - 2 194 716,35 
грн. (два мільйони сто дев’яносто чотири тисячі сімсот шістнадцять грн. 35коп.). Разом з ПДВ 13 168 
298,08 (тринадцять мільйонів сто шістдесят вісім тисяч двісті дев'яносто вісім грн. 08 коп.) Склад та 
вартість робіт визначається на основі діючого Національного стандарту України ДСТУ Б Д.1.1- 
1:2013 «Правила визначення вартості будівництва» та 6 настанов у розвиток ДСТУ Б Д.1.1-1:2013, 
відповідно до погодженої Сторонами, підписаної Договірної ціни та Кошторису. Прийнята 
Замовником і Підрядником вартість робіт по Договору не може змінюватися однією Стороною без

до Договору:

в попередній

оригінальних

погодження з другою.».
2. Сторони дійшли згоди викласти в новій редакції наступні додатки 

Договірна ціна.
3. Інші умови Договору, не змінені цією Угодою, залишаються чинними 

редакції, і Сторони підтверджують їх обов’язковість щодо себе.
4. Цю Угоду складено українською мовою на 1 (одній) сторінці, у двох 

примірниках, що мають однакову юридичну силу, по одному для кожної із Сторін.
5. Ця Угода набирає чинності з моменту підписання її уповноваженими представниками 

Сторін і є невід’ємною частиною Договору.
• 6. До Договору додаються:

- Договірна ціна.
7. Всі додатки до даної Угоди є його невід’ємною частиною, якщо вони підписані 

уповноваженими представниками Сторін.
8. Юридичні адреси, реквізити та підписи Сторін

ПІДРЯДНИК:
ПП «Водоліт»
02165 м. Київ, вул. Шолом-Алейхема, 10а, кВ.37

ЗАМОВНИК:
ПрАТ "АК "Київводоканал" 
01015, м. Київ, вул. Лейпцизька, 1а
Код ЄДРПОУ 03327664
UА 393057490000002600030998102 

в AT «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО»
Код банку 305749
Свідоцтво № 100319654
Код платника ПДВ 033276626652

Заступник генера 
директор департ 
каналізаційног 

тел. 044-364-19-95
UA433510050000026002229473200
у А Т«УкрСиббанк»
МФО 351005
Свідоцтво платника ПДВ № 100344124
Код ЄДРПОУ 36192716
ІПН 361927126529


