
Додаткова угода № /
до Договору від 19 лютого 2019 року 

про надання послуг з виробництва та постачання 
теплової енергії

СМТо БІловодськ » ,2019 р.

Біловодська районна державна адміністрація Луганської області іменоване надалі 
СПОЖИВАЧ, в особі першого заступника голови, в.о. голови райдержадміністрації Муратова 
Вадима Олександровича, діючого на підставі Закону України «Про місцеві державні 
адміністрації» з одного боку і Товариство з обмеженою відповідальністю «ТЕПЛОВАТ», 
іменоване надалі ВИКОНАВЕЦЬ, в особі директора Пачкорія Гогі Джемаловича, діючого на 
підставі Статуту з другого боку, а разом СТОРОНИ, уклали додаткову угоду про наступне:

1. Керуючись п.1 ч.4 ст. 36 Закону України «Про публічні закупівлі» від 25 грудня 2015 року 
№ 922-VIII, Сторони прийшли до згоди зменшити обсяги закупівлі.

2. У зв’язку з цим внести зміни у пункти 1.2. та 2.2. Договору та викласти їх в наступній 
редакції:

1.2. Виконавець передає Споживачу в період з 01 січня 2019 року по 31 грудня 2019 
року теплову енергію в обсязі до 129 Гкал.

2.2. Загальна вартість цього Договору на дату його укладення становить 280373,76 грн. 
(двісті вісімдесят тисяч триста сімдесят три грн. 76 коп.) у том числі ПДВ-46728 грн. 96 
коп.

3. Ця Додаткова Угода складена українською мовою у двох автентичних примірниках, які 
мають рівну юридичну силу, по одному примірнику для кожної із Сторін та є невід’ємною 
частиною Договору від 19 лютого 2019 року про надання послуг з виробництва та постачання 
теплової енергії.

4. Ця додаткова Угода вступає в силу з дати її підписання Сторонами та скріплення 
печатками сторін.

5. Інші умови Договору не порушені цією Додатковою Угодою, залишаються незмінними і 
сторони підтверджують по них свої зобов’язання.ь •

МІСЦЕ ЗНАХОДЖЕННЯ ТА БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ СТОРІН

Споэкивач
Біловодська районна державна адміністрація 

Луганської області

Викоштпдъ 
Товариство з обмеженою відповідальністю 

«ТЕПЛОВАТ»

Адреса: 92800, Луганська область,
БІловодськ, вул. Центральна, 130
П/р№ 35214065005997
банк: ДКСУ, м. Київ
МФО: 820172
Код ЄДРПОУ: 04052028
Телефон: (код 06466) 2-02-36
Факс: (код 06466) 2-02-36

Перший заступник голови,
в.о. голови райдержадміністрації

смт.

Муратов В.О.

93400 Україна Луганська обл., м. Сєвєродонецьк,
вул.Курчатова,буд 17-а, кв. (ОФІС) 46
р/р: № 26000053723924 в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК»
МФО: 304795
Код ЄДРПОУ: 42398049
тел:0505988011; 0667901554

Директор ТОВ «ТЕПЛОВАТ»

чкорія Г.Д.


