
Додаткова угода № 1 

до Договору № 90 від 14.05.2019 р. 

м. Кривий Ріг « сЛ' » ______ № 2019 р. 

Виконавчий комітет Криворізької міської ради, в особі керуючої справами 

Виконавчого комітету Криворізької міської ради Малої Тетяни Володимирівни, яка діє на 

підставі Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" та Положення про 

виконавчий комітет Криворізької міської ради (надалі - Замовник), з однієї сторони, і Фізична 

особа-підприємець Землянікіна Олена Анатоліївна, яка діє на підставі Свідоцтва № 529150 про 

державну реєстрацію фізичної особи-підприємця (далі - Виконавець), з іншої сторони, (надалі 

разом іменуються - Сторони, а кожна окремо - Сторона), керуючись Цивільним кодексом 

України та іншими нормативно-правовими актами України, уклали дану додаткову угоду № 1 

до Договору № 90 від 14.05.2019 року (надалі по тексту цієї додаткової угоди іменований як 

Договір) про наступне: 

1. На виконання пункту 2.1.2 додати до Договору калькуляцію вартості послуг з 

поточного ремонту (за потреби) (додається). 

2. Всі інші умови Договору залишаються без змін. 

3. Ця додаткова угода № 1 є невід'ємною частиною Договору, і вступає в дію з моменту 

підписання Сторонами. 

4. Додаткова угода № 1 складена у двох примірниках, які мають однакову юридичну 

силу і є невід'ємною частиною Договору. 

Адреси і банківські реквізити Сторін: 

Замовник Виконавець 

Виконавчий комітет Криворізької міської 

ради 

50101 Дніпропетровська обл. 

м. Кривий Ріг пл. Молодіжна, буд. 1 

р/р: №35419027052749 

Держказначейська служба України, 

м. Київ 

МФО 820172 

Код ЄДРПОУ 04052169 

Телефон: (0564) 92 13 11 

Факс: (056) 440 05 15 

ФОП Землянікіна О.А. 

Адреса: 50011 м. Кривий Ріг 

вул. Рублева,б. 2, кв.З 

Телефон: (0564) 92-20-56 

р/р: №26003053501911 
у КФ КБ «ПриватБанк» м. Кривий Ріг 

МФО 305750 ІПН 2724215109 
Номер свідоцтва ПДВ: 100010133 

 

Керуюча справами виконавчого комітету ФОП Землянікіна Олена Анатоліївна 
Криворізької місьюм ради 

■■ Мала Т.В. _________ .у, -у- Землянікіна О.А. 



 

Додаток до договору № _$1 від " 

у)к" <7^2019 р. 

Калькуляція вартості послуги 

з поточного ремонту7 сенсорного інформаціііного кіоску 

№ з/п Статті витрат Сума, грн., з П Д В  
Питома вага, 

в % до 

вартості 

1 

Послуга з заміни комплектуючої деталі - замена 

конденсатора 240,00 44.44 

2 

Вартість комплектуючої деталі -Конденсатор 

єлектролітічній Запуо - 12 шт. по 25 грн 300,00 55.56 
 

Вартість послуг: 540,00 100,00 

Виконавець: 

ФОП Землянікіна Олена Анатоліївна 

 

Землянікіна О.А. 


