
























.Щодаткова угода ЛЪ 2

до доfовору про передачу Ma1-1Ha терrrторiальноi громадrr MicTa Кисва в оренду
вiд 03 жовтня 2019 року Jl} 09091

м. Киiв ,,и 2020 року

Оболонська pairoHHa в MicTi Кисвi дерrхавна адмiнiстрацiя, далi - ОРЕН ВЕЦЬ, в особi
виконувача обов'язкiв голови Щибульщака Олександра Леонiдовича, який дiс на пiдставi Закону Украiни
кПро мiсцевi державнi а,дмiнiстрацii>, Положення про оренду майна територiальноi громади MicTa Кисв4
затвердженого рiшенням Ки'iЪськоi MicbKoi ради вiд 2l квiтня 20l5 року Ns 415/1280 з однiсi сторони, та

Головне управлiння IlацiональноТ полiцii у м. Кисвi, далi - ОРЕНД\Р, u oaoб' засryпника начальника,

полковника полiцii Нечитайла BiKTopa Олександровича, який дiе на пiдставi довiреностi вiд 21 сiчня
2020 року Ns 480/125101/13-2020, з лругоТ сторони, а також комунальне пiдприсмство <d{еруюча

компанiя з обслуговування 2кптлового фонду Оболонського району м. Кисва>>, далi -
ПlДПРИСМСТВО-БАЛАНСОУТРИМ}ЪАЧ, в особi виконувача обов'язкiв директора Кукурулзи Петра
Iвановича, який дiс на пiдставi Статуту, з третьоТ сторони, що iменуються разом - Сторони, укJIаJIи цю

,Щодаткову угоду N9 2 (дмi -,Щодаткова угода) до договору про передачу майна територiальноТ громади

MicTa Киева в оренду вiд 03 жовтня 2019 року Nл 0909l (лалi -,Щоговiр) про наступне:

1. Сторони домовились внести до ,Щоговору TaKi змiни:
l .l. Доповнити пункт 3.1 абзацом другим такого змiсry:
<Розмiр оренлноi плати у 2020 роцi становить 1,20 грн (олна гривня 20 коп.) з ПДВ.>.
1.2. Викласти Роздiл l l ,Щоговору в такiй редакцiТ:

(11. МIСЦЕЗНАХОДЖЕНННЯ ТА IUIATDKHI РЕКВIЗИТИ CTOPIH:

ОРЕНДОДЛВЕЦЬ

04205, м. Киiв,
вул, Маршаrа
тимошенка, lб
UАзз820 l 720з4420000 l 0000778
79 в ГУ,ЩКСУ в м. Кисвi
Код €,ЩРПОУ 3737l727
тел. 4l8-4l -98

01601, м. КиiЪ,
вул. Володимирська,l5
Код за €ДРПОУ 40108583
UA l9820l720343 lз000l000092734
UA46820l720з43 l б l001600092734
UA35820l 72034з l2l00 l2000927З4 в

,ЩКСУ м. Киева
мФо 820172

пцпри€мство_
БЛЛАНСОУТРИМУВЛЧ
Комунальне пiдприсмство
<Керуюча компанiя з
обслуговування житлового

фонду Оболонського району
м. Киева>

04214, м. Киiв,
вул. Пiвнiчна, 22
UA2 l з22669000002600630 l 00
6993 в ТВБВ Ns 10026/0104
АТ <Ощадбанк> у м. Кисвi
Код еДРПОУ 396l1267
тел.3З2-35-56

В.о. дирекгора

П. Кукурудза).

2. Bci iншi умови .Щоговору, не змiненi цiсю Додатковою угодою, запишаються чинними та
обов'язковими для виконання Qторонами.

3. I_{я додаткова угода набирае чинностi з моменту пiдписання ii Сторонами та скрiплення ii
печатками CTopiH i дiс ло 3l грудня 2020 року.

4. I-\я ,Щодаткова угода е невiд'емною частиною ,Щоговору.
5. Ця Додаткова угода укладена в трьох примiрника,r. кожний з яких мас однакову юридичну силу.

ОРЕНДОДАВЕЦЬ орЕндлр пцпри€мство-
БЛЛАНСОУТРИМУВЛЧ

ав Голов Комунальне пiдприемство
<Керуюча компанiя з

обслуговування житлового

фонлу Оболонського району
м. Киева>

В.о. директора
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Оболонська районна в
MicTi Кисвi державна
адмiнiстрачiя

орЕндлр

Головне управлiння
НацiональноТ полiцiТ у м. Киевi

В.о. голови

_ О. Цибульщак
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