
ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням виконавчого комітету
міської ради
від 09.03.2021р. № 171

Додаткова угода до Договору
на надання послуг з вивезення побутових відходів на території м. Біла Церква від 22

листопада 2019 року

м. Біла Церква                                                                               «___» ___________ 2021 р.

Виконавчий комітет Білоцерківської міської ради, в
особі____________________________________________________, що діє на підставі
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», (далі - замовник), з однієї
сторони, і Приватне акціонерне товариство «КАТП-1028» в особі директора _Вакурової
Ірини Петрівни, що діє на підставі Статуту, затвердженого рішенням загальних зборів
акціонерів ПрАТ «КАТП-1028» від 28.05.2020 року (далі – виконавець), з другої сторони,
відповідно до рішення виконавчого комітету Білоцерківської міської ради від ____________
№__________, уклали цю додаткову угоду про нижченаведене:

1. Внести зміни до назви Договору на надання послуг з вивезення побутових
відходів на території м. Біла Церква від 22 листопада 2019 року та положень пунктів 1, 2
даного Договору шляхом заміни словосполучення «м. Біла Церква», «м. Біла Церква
Київської області», «місто», «Київська область, місто Біла Церква», що вказані у
відповідних відмінках на словосполучення «Білоцерківська міська територіальна громада»
у відповідному відмінку.

2. Пункт 3 Договору на надання послуг з вивезення побутових відходів на території
м. Біла Церква від 22 листопада 2019 року викласти в  новій редакцій: «Перелік розміщених
у межах території об’єктів утворення побутових відходів:

Назва об’єкта утворення побутових відходів: Показник:

Житлові будинки
Багатоквартирні житлові будинки:
- загальна кількість будинків………………………………………… 1030
- будинки із п’ятьма і більше поверхами……………………………. 481
- кількість мешканців таких будинків………………………………. 171174
- характеристика залежно від наявності видів благоустрою
(каналізації, центрального  опалення, водо-та газопостачання)......... є, частково

Одноквартирні житлові будинки (будинки приватного сектору):
- загальна кількість будинків………………………………………… 15194
- кількість мешканців таких будинків………………………………. 41020
- наявність видів благоустрою (каналізації, центрального
опалення, водо-та газопостачання)....................................................... є, частково

Підприємства, установи та організації:



2

- загальна кількість підприємств, установ та організацій…………... 1843
- в т. ч. бюджетні……………………………………………………… 113
- в т. ч. інші споживачі……………………………………………….. 1730
- наявність каналізації, центрального  опалення, водо-та
газопостачання....................................................................................... є, частково

Характеристика під’їзних шляхів:

3. Цю додаткову угоду складено у двох примірниках, українською мовою, що мають
однакову юридичну силу та є невід’ємною частиною Договору на надання послуг з
вивезення побутових відходів на території м. Біла Церква від 22 листопада 2019 року.

4. Дана додаткова угода набирає чинності з моменту її підписання сторонами та
скріплення печатками сторін (за наявністю).

Місцезнаходження та банківські реквізити Сторін
Замовник
Виконавчий комітет Білоцерківської
міської ради
Місцезнаходження:
09117, Київська область,
Білоцерківський район, м. Біла Церква,
вул. Ярослава Мудрого, 15
код за ЄДРПОУ: 04055009
р/р UA 058201720344210021000034523
в Державній казначейській службі України
МФО:820172
тел.: (04563) 5-24-94, (04563) 5-36-64

________________
(підпис)
М. П.

Виконавець
Приватне акціонерне товариство «КАТП-
1028»
Місцезнаходження:
09109, Київська область,
м.Біла Церква вул. Мережна,10
код ЄДРПОУ: 05447639
Р/р: UA613808050000000026001409028
АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" у
м.Києві
Тел.:04563-6-20-24

____________________
(підпис)
М. П.

_____________________________________________


