
 

 
 УКРАЇНА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ШЕПЕТІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
 

РІШЕННЯ 
 

___ грудня   2018  року                         м. Шепетівка                                 №  ____ 

 

Про погодження проекту додаткової 

угоди до договору про реалізацію  

інвестиційного проекту 

 

 

 

 

На виконання п.2 рішення ХІХ сесії міської ради VI скликання від 29.12.2011 року 

№ 10 „Про надання згоди КП „Шепетівський ринок” на реалізацію інвестиційних проектів 

на території підприємства”, виконавчий комітет міської ради 

ВИРІШИВ: 

 

 

1. Погодити проект додаткової угоди про узгодження договірної ціни до договору 

про реалізацію інвестиційного проекту від 21.06.2012  року, укладеного між 

товариством з обмеженою відповідальністю „Родас Шепетівка” та комунальним 

підприємством „Шепетівський ринок” згідно додатку. 

2. Комунальному підприємству „Шепетівський ринок” після проведення 

капітального ремонту покрівлі нежитлового приміщення по проспекту Миру, 28 

«З» надати  до виконавчого комітету міської ради   інформацію  про закінчення 

ремонту  з наданням  копій підтверджуючих документів.  

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника 

міського голови Вихівського В.Б.  та начальника управління економічного 

розвитку Гриня О.М.  

 

 

 

 

Міський голова                             М. Полодюк 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток  
до рішення виконавчого комітету  
від ___грудня  2018 року № ____ 

 
 

 
ДОДАТКОВА УГОДА  

до Договору про реалізацію інвестиційного проекту 
 

місто Шепетівка                                                                                    «___» ___________ 2018 року 
Хмельницької області  

 
Товариство з обмеженою відповідальністю «РОДАС Шепетівка» (надалі – 
«Інвестор»), в особі _____________________________, як__ діє на підставі  Статуту  з 
однієї сторони та  Комунальне підприємство «ШЕПЕТІВСЬКИЙ РИНОК» (надалі – 
«Ринок»), в особі директора Ященка Олександра Васильовича, який діє на підставі 
Статуту, з іншої сторони (надалі спільно іменуються «Сторони», а кожен окремо – 
«Сторона»), в зв’язку із збільшенням обсягу робіт із реконструкції та складанням 
додаткових кошторисів уклали цю додаткову угоду (надалі – Угода) про внесення 
наступних змін до Договору про реалізацію інвестиційного проекту від 21 червня 2012 
року (надалі – «Договір»): 
 

1. Сторони домовились про внесення наступних змін до Договору: 
1.1. У пункті 5.1. Договору суму «1844160,00 грн. (один мільйон вісімсот сорок чотири 

тисячі сто шістдесят гривень 00 коп.)» замінити сумою  «2133502,00 грн. (два 
мільйона сто тридцять три тисячі п’ятсот дві гривні 00 коп.)» 

1.2. У пункті 5.1.3. Договору суму «606561,00 (шістсот шість тисяч п’ятсот шістдесят 
одна гривня 00 коп.)»  замінити сумою «895903,00 (вісімсот дев’яносто п’ять тисяч 
дев’ятсот три гривні 00 коп.)» 

2. Дана Угода складена у 2-х (двох) оригінальних примірниках українською мовою, 
кожен із яких має однакову юридичну силу, є невід'ємною частиною Договору і 
застосовується на рівні з положеннями Договору. 

3. Умови даної Угоди погоджуються в порядку, передбаченому Договором, Угода набуває 
чинності з дати її підписання Сторонами, і діє до повного виконання Сторонами своїх 
зобов'язань за Договором. 

МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТА РЕКВІЗИТИ СТОРІН. 

ІНВЕСТОР: РИНОК: 

Товариство з обмеженою 
відповідальністю «РОДАС Шепетівка» 

Юридична адреса: 
30400, Хмельницька обл., 
м. Шепетівка, Проспект Миру, 28 
код 37977803 
 
               _____________ / ____________/ 

Комунальне підприємство  
«Шепетівський ринок» 

Юридична адреса:  
30400, Хмельницька обл., м. Шепетівка, 
Проспект Миру, 28 
код 37651456 
 
Директор   ____________ / Ященко О.В./ 

 
 

Начальник управління  
економічного розвитку                                                                                           О. Гринь  

 
 
 

Керуючий справами виконкому                                                                            В. Рачук  
 
 
 
 


