
Інформація про додаткові угоди до договорів 

 

Договір на проведення геологорозвідувальних робіт від 02.08.2016 року 

№ 536/16.  

Предмет договору: виконання геологорозвідувальних робіт з розвитку 

мінерально-сировинної бази. 

Вартість договору: 1 603 800,00 грн., в т.ч. ПДВ 267 300,00 грн. 

Строк дії договору: з 02.08.2016 до 31.12.2016 року. 

Виконавець: Дочірнє підприємство Національної акціонерної компанії «Надра 

України» «Західукргеологія», ЄДРПОУ 01432606, місцезнаходження: м. Львів, 

пл. Міцкевича, 8, директор – Штикало Дмитро Ігорович. 

 

Додаткова угода № 1 від 21.02.2017 до Договору на проведення 

геологорозвідувальних робіт № 536/16 від 02.08.2016 року.   

Вартість додаткової угоди: 320 600,00 грн., в т.ч. ПДВ 53 433,33 грн. 

Строк дії договору: безстроковий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Інформація по договорах 

Договір на проведення геологорозвідувальних робіт від 06.06.2017 року 

№  341/17  

Предмет договору: виконання геологорозвідувальних робіт з розвитку 

мінерально-сировинної бази. 

Вартість договору: 4 428 000,00 грн., в т.ч. ПДВ 738 000,00 грн. 

Строк дії договору: з 06.06.2017 до 31.12.2017 року. 

Виконавець: Дочірнє підприємство Національної акціонерної компанії «Надра 

України» «Чернігівнафтогазгеологія», ЄДРПОУ 01431535, місцезнаходження: 

м.Чернігів,  вул. Шевченка 15, директор – Момот Юрій Павлович. 

 

Договір на проведення геологорозвідувальних робіт від 06.06.2017 року 

№ 342/17  

Предмет договору: виконання геологорозвідувальних робіт з розвитку 

мінерально-сировинної бази. 

Вартість договору: 4 046 300,00 грн., в т.ч. ПДВ 674 383,33 грн. 

Строк дії договору: з 06.06.2017 до 31.12.2017 року. 

Виконавець: Дочірнє підприємство Національної акціонерної компанії «Надра 

України» «Західукргеологія», ЄДРПОУ 01432606, місцезнаходження: м. Львів, 

пл. Міцкевича, 8, директор – Штикало Дмитро Ігорович. 

 

Договір на проведення геологорозвідувальних робіт від 06.06.2017 року 

№ 343/17  

Предмет договору: виконання геологорозвідувальних робіт з розвитку 

мінерально-сировинної бази. 

Вартість договору: 1 760 000,00 грн., в т.ч. ПДВ 293 333,33 грн. 

Строк дії договору: з 06.06.2017 року до 31.12.2017 року. 

Виконавець: Дочірнє підприємство Національної акціонерної компанії «Надра 

України» «Центрукргеологія», ЄДРПОУ 01432478, місцезнаходження: 

м.Черкаси, вул. Татинецька,13, директор – Левченко Сергій Миколайович. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Інформація про договір 

Договір субпідряду від 15.11.2017 року № 654/17 

Предмет договору: виконання робіт по об’єкту «Реконструкція комплексу 

гідрогеологічних свердловин для геолого-економічної оцінки запасів підземних 

вод Лозуватської дільниці Долинського водозабору і здійснення заходів по 

застосуванню раціональних, економічно безпечних технологій видобування та 

недопущення порушення наднормативних витрат і погіршення якості 

підземних вод» 

Вартість договору: 5 679 288,60 грн., в т.ч. ПДВ 946 548,10 грн. 

Строк дії договору: з 15.11.2017 року до 31.12.2019 року. 

Виконавець: Дочірнє підприємство Національної акціонерної компанії «Надра 

України» «Центрукргеологія», ЄДРПОУ 01432478, місцезнаходження: 

м.Черкаси, вул. Татинецька,13, директор – Левченко Сергій Миколайович. 

 

 


