
Додаткова угода Лг2£? 

до Договору про надання послуг з централізованого 
водопостачання та водовідведення 

№ 11-2358/02-Б-2 від 15.10.2003 року 
м. X ар кі в <УХ»______ ’іоС_______ 2018 р.

Комунальне підприємство «Харківводоканал», іменоване в подальшому 
КГ1«Харківводоканал», в особі заступника Генерального директора - директора 
Департаменту збуту Грущака Тараса Миколайовича, діючого на підставі довіреності 
№01.01-14/7248-18 від 15.11.2018р. з однієї сторони, та Адміністрація Слобідського району 
Харківської міської ради, яка іменується в подальшому Споживач, в особі голови 
адміністрації Ільєнка В’ячеслава Михайловича, діючого на підставі Положення, з іншої 
Сторони, уклали цю, Додаткову угоду про наступне:

1. Доповнити параграф 4 «Розрахунки Споживача з КП «Харківводоканал», а саме:
Сума поточних платежів за послуги централізованого водопостачання (ДК 021:2015 

код 65110000-7 - розподіл води) по Договору на 2018 р. зменшується на 168,17 грн. та 
складає 4931,83 грн. (чотири тисячі дев’ятсот тридцять одна грн. 83 коп.) у т.ч ПДВ - 
821,97 грн.

Сума поточних платежів за послуги централізованого водовідведення (згідно ДК 
021:2015 код 90430000-0 - послуги з відведення стічних вод) до Договору на 2018 рік 
зменшується на 423.82 грн. та складає 3590,18 грн. (три тисячі п’ятсот дев'яносто грн. 
18когі.) у т.ч. ПДВ - 598.36 грн.

Загальна сума по Договору на 2018 рік зменшується на 591,99 грн. та складає 
8522,01грн. (вісім тисяч п’ятсот двадцять дві грн. 01 коп.) у т.ч. ПДВ - 1420,34 грн.

Сума по Договору може змінюватися в залежності від встановлених Споживачу 
лімітів або фактичних обсягів водопостачання та водовідведення, тарифів на надання 
послуг, що засвідчується складанням та підписом Додаткових угод та актів звірки 
розрахунків між КІ1 «Харківводоканал» та Споживачем.

Споживач повинен проводити щомісячний остаточний розрахунок за надані послуги 
з водопостачання та водовідведення згідно з платіжними документами 
КГІ«Харківводоканал» в порядку, передбаченому параграфом 4 Договору.

2. Інші умови вищевказаного Договору запишаються незмінними і Сторони 
підтверджують по ним свої зобов'язання.

3. Ця Додаткова угода набирає чинності з моменту підписання та діє з 01.01.2018 р. до 
31.12.2018 р. у відповідності до ч.З ст. 631 Цивільного кодексу України.

4. Ця Додаткова угода складена в двох примірниках - по одному для кожної Сторони, що 
мають однакову юридичну силу та є невід'ємною частиною Договору.

Підписи Сторін:
Виконавець Споживач

КГІ «Харківводоканал» Адміністрація Слобідського району ХМР
61013. м. Харків, вул. Шевченко,2 61001 м. Харків вул. Плеханівська, 42
р/р 26001 1 1662 в ПАТ р/р 35418091077802 в ГУДКСУ в Харківській
«МГГАБАНК» м. Харків області
МФ0 351629 МФО 851011
код ЄДРПОУ 03361715 Код СДРПОУ 37459125 
ЇПН 033617120399; .
Св.-во пл.ПДВ № 200026649

Заступник Генеральнога'дкректора - Голова адміністрації 
директор Департаменту збуту




