
ДОДАТКОВА УГОДА № 1 
до договору на замовлення по компенсації фактично понесених збитків від 
регулювання тарифів на перевезення студентів і учнів на 2015 рік № 18 від 

15.04.2015 року 

м. Черкаси « 2 0 1 5 р. 

Департамент житлово-комунального комплексу Черкаської міської 
ради в особі директора Наумчука Андрія Миколайовича, який діє на підставі 
Положення, в подальшому іменований Замовник, з однієї сторони, та 

Комунальне підприємство «Черкасиелектротранс» Черкаської міської 
ради» в особі директора Кучера Петра Семеновича, який діє на підставі статуту, в 
подальшому іменований Перевізник, з другої сторони, які разом у подальшому 
іменуються Сторони, а кожен окремо - Сторона, в порядку, визначеному п. 7.2 
розділу 7 Договору № 18 від 15.04.2015 року (в подальшому - Договір), дійшли 
згоди укласти цю Додаткову угоду про наступне: 

1. Розділ 8 Договору викласти в наступній редакції: 

8. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ І РЕКВІЗИТИ СТОРІН 

ПЕРЕВІЗНИК ЗАМОВНИК 
Комунальне підприємство 

«Черкасиелектротранс» Черкаської 
міської ради» 

Департамент житлово-
комунальвого комплексу 
Черкаської міської ради 

18036, м. Черкаси, пр-т Хіміків, 82 
тел. 64-56-60, e-mail: trollck@ukrpost.ua 
Код СДРПОУ 03328675 
п/р № 26000051528275 
у ПАТ КБ «Приватбанк», м. Черкаси 
МФО 354347, ІПН 033286723011 
Свідоцтво платника ПДВ № 100312355 

18000, м. Черкаси, 
вул. Б. Вишневецького, 36 
р/р 35415004048486 ГУ ДКСУ 
в Черкаській області 
Код СДРПОУ 26323404 
МФО 854018 
тел. (0472) 36-11-29 

2. Інші умови Договору залишити без змін. 
3. Ця Додаткова угода є невід'ємною частиною Договору, вступає в силу з 

моменту підписання її Сторонами і діє в термін, визначений Договором. 
4. Ця Додаткова угода укладена українською мовою в 2 (двох) примірниках, 

які мають однакову юридичну силу та зберігаються по одному примірнику у 
кожної зі Сторін. 

ПЕРЕВІЗНИК ЗАМОВНИК 
КН «Черкасиелектротранс» Департамент житлово-комунального 

mailto:trollck@ukrpost.ua


ДОДАТКОВА УГОДА № 2 
до Договору № 1 на компенсацію збитків від перевезення окремих пільгових категорій 

громадян міським електричним транспортом на 2015 рік від 28. 09.2015 року 

м. Черкаси " 2015 р. 

Департамент житлово-комунального комплексу Черкаської міської ради в 
особі директора Наумчука Андрія Миколайовича, який діє на підставі Положення, в 
подальшому іменований Замовник, з однієї сторони, та 

Комунальне підприємство «Черкасиелектротранс» Черкаської міської ради» в 
особі директора Кучера Петра Семеновича, який діє на підставі Статуту, в подальшому 
іменований Перевізник, з другої Сторони, які разом у подальшому іменуються Сторони, а 
кожен окремо - Сторона, в порядку, визначеному п. 7.2 розділу 7 Договору № 1 від 
28.09.2015р. (в подальшому - Договір), дійшли згоди укласти цю Додаткову угоду про 
наступне: 

1. Розділ 8 Договору викласти в наступній редакції: 

8. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ І РЕКВІЗИТИ СТОРІН 

ПЕРЕВІЗНИК ЗАМОВНИК 

Комунальне підприємство 
«Черкасиелектротранс» 
Черкаської міської ради» 

Департамент житлово-комунального 
комплексу Черкаської міської ради 

18036, м.Черкаси, проспект Хіміків, 82, тел.64-56-60, 
e-mail: trollck@ulapost.ua, 
Код ЄДРГЇОУ 03328675, свідоцтво платника ПДВ 
№100312355, ІПН 033286723011, 
п/р № 26000051528275 в ПАТ КБ «Привагбанк» 
м. Черкаси, МФО 354347 

18000, м.Черкаси, вул. Б. Вишневецького, 36 
р/р 35415004048486 ГУ ДКСУ у Черкаській 
області, код ЄДРПОУ 26323404, 
МФО 854018, тел. (0472) 36-11-29 

2. Інші умови Договору залишити без змін. 
3. Ця додаткова угода є невід'ємною частиною Договору, вступає в силу з моменту 

підписання її Сторонами і діє в термін, визначений Договором. 
4. Ця додаткова угода укладена українською мовою у 2 (двох) примірниках, які мають 

однакову юридичну силу та зберігаються по одному примірнику у кожної зі Сторін. 

ПЕРЕВІЗНИК 
КП «Черкасиелектротранс» 
Черкаської міської ради» 

ЗАМОВНИК 
Департамент житлово-комунального 
комплексу Черкаської міської ради 

mailto:trollck@ulapost.ua


ДОДАТКОВА УГОДА № З 
до договору на державне замовлення з компенсації збитків від перевезення 

окремих пільгових категорій громадян міським електричним транспортом на 
2015 рік № 5 від 05.02.2015 року 

м.Черкаси « / > > 2 0 1 5 р. 

Департамент житлово-комунального комплексу Черкаської міської 
ради в особі директора Наумчука Андрія Миколайовича, який діє на підставі 
Положення, в подальшому іменований Замовник, з однієї сторони, та 

Комунальне підприємство «Черкасиелектротранс» Черкаської міської 
ради» в особі директора Кучера Петра Семеновича, який діє на підставі статуту 
підприємства, в подальшому іменований Перевізник, з другої сторони, які разом у 
подальшому іменуються Сторони, а кожен окремо - Сторона, в порядку, 
визначеному п. 7.2 розділу 7 Договору № 5 від 05,02.2015 року (в подальшому -
Договір), дійшли згоди укласти цю Додаткову угоду про наступне: 

1. Розділ 8 Договору викласти в наступній редакції: 

8. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ І РЕКВІЗИТИ СТОРІН 

ПЕРЕВІЗНИК ЗАМОВНИК 
Комунальне підприємство 

«Черкасиелектротранс» Черкаської 
міської ради» 

Департамент житлово-
комунального комплексу 
Черкаської міської ради 

18036, м. Черкаси, пр-т Хіміків, 82 
тел. 64-56-60, e-mail: trollck@ukrpost.ua 
Код ЄДРПОУ 03328675 
п/р№ 26000051528275 
у ПАТ КБ «Приватбанк», м. Черкаси 
МФО 354347,1ПН 033286723011 
Свідоцтво платника ПДВ № 100312355 

18000, м. Черкаси, 
вул. Б. Вишневенького, 36 
р/р 35415004048486 ГУ ДКСУ 
в Черкаській області 
Код ЄДРПОУ 26323404 
МФО 854018 
тел. (0472)36-11-29 

2. Інші умови Договору залишити без змін. 
3. Ця Додаткова угода є невід'ємною частиною Договору, вступає в силу з 

моменту підписання її Сторонами і діє в термін, визначений Договором. 
4. Ця Додаткова угода укладена українською мовою в 2 (двох) примірниках, 

які мають однакову юридичну силу та зберігаються по одному примірнику у 
кожної зі Сторін. 

ПЕРЕВІЗНИК 
КП «Черкасиелектротранс» 
Черкаської міської ради» 

ЗАМОВНИК 
Департамент житлово-комунального 
комплексу Черкаської міської ради 

mailto:trollck@ukrpost.ua

