
























,Щодаткова угода Jl! 2
до договору про передачу майна територiальноi громади MicTa Кпсва в ореrrлу

вiд 03 жовтlrя 2019 року }ф 070б4

,,J|,

Оболонська районна в MicTi Кисвi державна адпriнiстрацiя, далi - ОРЕНДО,ЩАВЕL{Ь, в особi
виконувача обов'язкiв голови I_|ибульщака Олександра Леонiдовича, який дiе на пiдставi ЗакОНУ УкраiЪи
кПро мiсцевi державнi адмiнiстрацii>, Положення про оренду майна територiальноi гРОмаДи MicTa КИеВ4

затвердженого рiшенням КиiвськоТ мiськоI рали вiд 2l квiтня 20l5 року Nр 4l5/l280 З ОДНiСi СТОРОВИ, Та

головне Управлiння Нацiональноi полiцii у м. Кпсвi, далi - орЕндАр, в особi засryпника начальника,

полковника полiцii Нечитайла BiKTopa Олександровичц який дiс на пiдставi довiреностi вiд 2l сiчня 2020

року Nо 480/l2510l/13_2020. з другоТ сторони. а також комунальне пiдприсмство <(Керуюча компанiя з

обслуговування житлового фонду Оболонського району м. Кпева>>, далi - ПIДПРи€мство-
БдлднсоутРИМ}ЪДЧ, в особi виконувача обов'язкiв дирекrора Кукурулзи Петра Iвановича, якиЙ дiе на

пiлставi Стаryту, з третьоi сторони, що iменуються разом - Сторони, уклали чю .Щодаткову уголу Nо 2 (лалi
_ додаткова угода) до договору про передачу майна територiальнот громади MicTa кисва в оренлу вiд

03 жовтня 20l9 року JФ 07064 (далi -,Щоговiр) про наступне:
1. Сторони домовились внести до,Щоговору TaKi змiни:
1.1. Доповнити пункт 3.1 абзацом другим такого змiсry:
(Розмiр орендноТ плати у 2020 poui становить 1,20 грн (одна гривня 20 коп.) з П,ЩВ.>.

l,2. Викласти Роздiл l l ,Щоговору в такiй редакчiТ:

(l l. МIСЦЕЗНАХОДЖЕНННЯ ТА ПЛАТlЖНI РЕКВIЗИТИ CTOPIH :

rut. КиТв

ОРЕНДОДАВЕЦЬ

Оболонська районна в

MicTi Киевi державна
адмiнiстрацiя

04205, м. Киiв,
вул. Маршала
тимошенка, lб
UАз3820 l 72034420000 l 0000778
79 в ГУ,ЩКСУ в м. Кисвi
Код СДРПОУ З7З'l |7Z7
тел. 418-41-98

орЕндАр

Головне управлiння
НацiональноТ полiцii у м. Киевi

0l60l, м. КиТв,
вул. Вололимирська,l5
Кол за е,ЩРПОУ 40l08583
UA l 9820 l 720з43 l 3000 l 000092734
UA468201 720343 l бl 001600092734
UA35820l720343 l2l00l 200092734 в

,ЩКСУ м, Кисва
мФо 820172

(,Е 2020 року

пцпри€мство_
БАЛЛНСОУТРИМУВЛЧ
Комунальне пiдприсмство
<Керуюча компанiя з

обслуговування хитлового
фонлу Оболонського району
м. Кисва>

В.о. го.,rовlt Заступнrlк начальнlrка

в. Нечrtтайло

В.о. дltректора

_ О. Цrrбульщак

2,Bci iншi умови,Щоювору, не змiненi цiсю Додатковою угодою, залишаються чинними та обов'яЗКОВИМИ

для виконання Сторонами.
3. Ця додаткова угода набирае чинностi з моменту пiдписання iT Сторонами та скрiплення ii печатками

CTopiH i дiе до 3l грулня 2020 року,
4. L|я ,Щолаткова угода с невiд'смною частиною Договору.
5. Ця Додаткова угода укладена в т?ьох примiрникаrq кожний з яких мас однакову юридичну силу.

ОРЕНДОДЛВЕЦЬ орЕндАр пцпри€мство-
БЛЛАНСОУТРИМУВАЧ

онна в Голов
Нацiо

не Комунальне пiдприемство
кКеруюча компанiя з
обслуговування житлового

фонду Оболонського району
м. Клсва>

В.о. дtrректора

Кукурудза

с
о

t
на

лыllак

и
cBl

п.

й

042l4, м. КиТв,
вул. Пiвнiчнц 22
UA2 l 322669000002600630 l 00
6993 в ТВБВ Ns 10026/0104
АТ кОщалбано у м. Киевi
Код €ДРПОУ 396ll267
тел.332-35-56

_ П. Кукурудза>.


