
Додаткова угода №1
до договору №81/2-03 від 09.06.2017 року

код 45233142-6 (поточний середній ремонт мосту через р. Дніпро на км 23+068 
автомобільної дороги Н-16 Золотоноша-Черкаси-Сміла-Умань, Черкаська область)

м. Черкаси 0 ^ .  2017 р.

Служба автомобільних доріг у Черкаській області, в особі начальника 
Демиденка Владислава Ігоровича, що діє на підставі Положення про Службу, (далі -  
Замовник), з однієї сторони, та

Товариство з обмеженою відповідальністю «Шляхове будівництво 
«АЛЬТКОМ», в особі виконуючого обов’язки директора з виробництва Якимовича Івана 
Михайловича, повноваження якого підтверджуються Статутом та наказом № 260-о від
16.06.2017 р., (далі -  Підрядник), з іншої сторони, разом -  Сторони, уклали дану 
Додаткову угоду №1 до Договору №81/2-03 від 09.06.2017 року на надання послуг з 
поточного середнього ремонту мосту через р. Дніпро на км 23+068 автомобільної дороги 
Н-16 Золотоноша-Черкаси-Сміла-Умань, Черкаська область (далі -  Договір) про наступне:

Відповідно до витягу зі Скоригованого плану фінансування дорожнього 
господарства у 2017 року за бюджетною програмою 3111020 «Розвиток мережі та 
утримання автомобільних доріг загального користування» (без врахування залишку 
запозичень), затвердженого 22.02.2017 року, враховуючи: додаток № 2 до постанови КМУ 
від 29.03.2017 року №303; рішення Черкаської обласної ради від 09.06.2017 року №15- 
37/УИ; розпорядження Черкаської обласної державної адміністрації від 07.07.2017 №376, 
та враховуючи технологічну неможливість виконання в поточному році всього 
запланованого обсягу робіт у відповідності до проектно-кошторисної документації, що 
пов’язане зокрема, із тривалістю проведення процедур закупівель по об’єкту (замовником
02.04.2017 відмінено процедуру закупівлі № иА-2017-03-02-000126-а), керуючись 
пунктами 4.1, 18.9 Договору Сторони дійшли згоди :

1. Викласти пункт 3.1 статті III Договору в наступній редакції:
« 3.1. Ціна договору становить 121 229 268,21 (сто двадцять один мільйон двісті двадцять 
дев’ять тисяч двісті шістдесят вісім гривень 21 коп.) з урахуванням ПДВ, в тому числі у 
2017 році: за рахунок коштів, що залучені під державні гарантії у сумі 97691920,00 
(дев’яносто сім мільйонів шістсот дев’яносто одна тисяча дев’ятсот двадцять гривень 00 
коп.) з ПДВ; за рахунок коштів обласного бюджету у сумі 9 807 693,00 (дев’ять мільйонів 
вісімсот сім тисяч шістсот дев’яносто три гривні 00 коп.) з ПДВ, та у 2018 році за рахунок 
бюджетних коштів у сумі 13 729 655,21 (тринадцять мільйонів сімсот двадцять дев’ять 
тисяч шістсот п’ятдесят п’ять гривень 21 коп.) з ПДВ».

2. Викласти пункт 4.10 статті IV Договору в наступній редакції:
«4.10. Можлива попередня оплата за Договором, виходячи з вимог Постанови КМУ 

від 23 квітня 2014 року №117 «Про здійснення попередньої оплати товарів, робіт і послуг, 
що закуповуються за бюджетні кошти» (зі змінами та доповненнями). Розмір такої оплати 
не може перевищувати 30 відсотків від вартості послуг, які планується надати протягом 
поточного бюджетного періоду.

при цьому. Підрядник протягом одного місяця з моменту надходження коштів 
зобов’язаний використати отримані кошти для надання послуг за Договором. 
Підтвердженням цільового використання отриманих коштів є підписаний Сторонами Акт 
виконаних робіт форми КБ-2в, який у вказаний вище термін складається Підрядником і 
надається на підпис Замовнику. У випадку, якщо протягом одного місяця з моменту 
надходження коштів. Підрядник не підтвердить цільове використання отриманих коштів.



отримана Підрядником сума попередньої оплати підлягає поверненню Замовнику 
протягом 5 (п’яти) банківських днів після спливу вказаного строку. У випадку наявності у 
Замовника зауважень іцодо якості виконаних робіт, внаслідок чого Замовник не може 
прийняти надані Підрядником послуги та підписати Акт виконаних робіт форми КБ-2в у 
визначений цим пунктом строк (протягом одного місяця з моменту надходження коштів 
Підряднику), отримані кошти вважаються такими, що не використані за цільовим 
призначенням та підлягають поверненню Замовнику у вказаний строк (протягом 5 (п’яти) 
банківських днів після спливу одного місяця з моменту надходження коштів Підряднику). 
За користування Підрядником коштами, наданими у якості попередньої оплати, у випадку 
їх несвоєчасного використання/повернення. Підрядник сплачує Замовнику 1% від суми 
несвоєчасно використаних/повернутих коштів за кожен день такої затримки.».

3. Викласти пункт 19.1 статті XIX Договору в наступній редакції:

«19.1. Договір набирає чинності з дати його підписання і діє до 01.07.2018 року, а частині 
оплати до повного виконання Замовником своїх грошових зобов’язань».

4. Додаток №1 «Графік надання послуг» до Договору викласти в редакції, що 
додається.

5. Усі інші положення Договору залишаються без змін;

6. Дана Додаткова угода набуває чинності з моменту її підписання обома 
Сторонами, скріплена печатками Сторін та діє упродовж всього строку дії Договору і є 
невід’ємною складовою частиною Договору;

7. Дана Додаткова угода складена на 2 (двох) аркушах, у 2 (двох) автентичних 
примірниках, кожен з яких має однакову юридичну силу, по одному для кожної із Сторін.

ЗАМОВНИК :

Адреса, реквізити, підписи Сторін та печатки

ПІДРЯДНИК:

Служба автомобільних доріг 
у Черкаській області
бульвар Шевченка, 389, м. Черкаси, 18006 
код СДРПОУ 05422303 
р/р 3522 639 700 2173 в ДКСУ, м. Київ 
МФО 820172
р/р 3543 709 600 2173 в ГУДКСУ у 
Черкаській області, МФО 854018 
тел. 0(472)714541, факс 0(472)71454

Товариство з обмеженою 
відповідальністю
«Шляхове будівництво «АЛЬТКОМ»
Юридична адреса: вул.Бахчиванджи, 2, 
Приморський район, м. Маріуполь, 87525, 
Україна,
Фактична адреса: вул.Дмитрівська,92/94,
м.Київ, 01135, Україна
код СДРПОУ 32794511,
р/р 26001212002477
ПАТ АБ «Укргазбанк», МФО 320478
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Підготовчі роботи

1ОргвкіМікя доскмні>ого руху на пеосд ромоніу цд 1 ~ —е : 1
_?8лвштуаан»«я під'їзної дороги м2 210 іяД
3 Склалання і розбирання ппаїшоутія та ствпелю т 122 __І4 Ппйнпуппмнн рмінтунямь я бпрптйих ПРОГОІМІ НА ПІЮіІЖОУП т М.17 •ЙІ і ' 1 1_

Розбирання снуимих конструпай прогоново) будопи та тротуар« м2 0400 «ч ш. ;.1Т□ НІ
вД емонтаж дорожніх знаке, бар'єрної та перильної огорожі т '>4

Пеоснлвштування комуіякаїій ІШ 1 1__ !__
Ш туч н і с п о р у д и ;

т Влашгум*«чя деФормаимних шв« л м 1224 шш “Т~ІЯ
_2Зам««8 аагооботон̂ « ги:ит р о з м о р и  і.&бкІ.б&хО, 11 м ЩТ 46.0 ! ш

Влаштуавиня шару сполучення м2 9 737.0 ! 2 Ш Ег;
4Армуяаиня та бетонування ионопгтноі плити м3 7 121,4 та иІЇ\с : Мк
ЛВлаштування пдрооогяіііі та за'яаукмого покриття м2 0 500,0 _1 Д
в Ремонт прогоиоаоі будови та опор м2 107 720.0 3 •Єм'1̂ (і̂ З & ш Ж]3
_7 Ремонт залізобетонних балок в прогонах 0 1.11-12 м2 1 040.0 ш6 Ремонт оі лядових риштувань та опорних частий м2 4 046.4 ■ Щ ТІ
9 Пеоеалашіування сполуче»«« мосту з лілхойвми м2 140 Ж Ей ■■“г

Д о р о ж н ій  одяг В
Л.влаилуїіанмн шар« псжрнття а гаричоі асфальюбетонмої суміші т 0 340.10 —Е.,

г _ _
Камені боргом ЗГП ПМ- 2 304

О б л а ш т у в а н н я Г Т "
-1.Впаштувлннй зояиішмього впактроосвлленип и.л 1 160,0

Влаил уаання бар'єрної та перильної оюрокі т 248 & т
_3̂Дорожня розмітка 3,647 Ш4 Дорожні ЭИЯКИ■ ................................ . . . ■■■ . — -- — _ _ _ Ш_ Я II §
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