Додаток №1

ДОДАТКОВА УГОДА
до договору оренди №062/894 (154П) від 07 жовтня 2019 р.
індивідуально визначеного нерухомого майна, що належить до
державної власності
м. Хмельницький

13 ” січня 2020 року

Ми, що нижче підписалися, Державне підприємство “Новатор”
(ДП “Новатор”), ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 22987900,
місцезнаходження якого: 29018, м. Хмельницький, вул. Тернопільська,
17 (далі - Орендодавець) в особі директора підприємства Свістунова
Олексія Сергійовича, який діє на підставі Статуту державного
підприємства “Новатор” з одного боку, та Акціонерне товариство
“Державний
експортно-імпортний
банк
України”
(АТ
“Укрексімбанк”), код за ЄДРПОУ 00032112, місце знаходження якого:
03150, м. Київ, вул..Антоновича, 127 (далі - Орендар) в особі
керуючого філією АТ “Укрексімбанк” у м. Хмельницькому (код
ЄДРПОУ 23563450, м. Хмельницький, вул..Прибузька,
14/1)
Лундишевої Тетяни Олександрівни, яка діє на підставі довіреності
№263 від 16.04.2019 р. з іншого боку, уклали цю Додаткову Угоду про
наступне:
1. Сторони дійшли згоди внести зміни у Пункт 3.1, Договору та
викласти у такій редакції:
3.1 Орендна плата перераховується Орендарем щомісячно у строк не
пізніше 10 числа місяця, наступного за звітним, і спрямовується: ЗО відсотків від
орендної
плати
до
Державного
бюджету
на
р/р
ІІА688999980313020094000022002
в
Головному
управлінні
Державної
казначейської служби України у м. Хмельницькому, одержувач коштів:
Управління Державної казначейської служби України у Хмельницькій області, м.
Хмельницький, 22080300, ідентифікаційний код 38045529, МФО 899998, а 70
відсотків від суми орендної плати на рахунок Орендодавця. До 15 числа
Орендар зобов'язаний надавати Орендодавцеві інформацію про перерахування
орендної плати за попередній місяць (копію платіжного доручення з відміткою
обслуговуючого банку про перерахування орендної плати до Державного
бюджету України). На вимогу Орендодавця Орендар зобов’язаний проводити
звіряння взаєморозрахунків по орендних платежах і оформляти відповідні акти
звіряння.

2. Усі інші умови Договору, іцо не змінюються даною Додатковою
угодою, залишаються чинними у попередній редакції, і Сторони
підтверджують по ним свої зобов’язання.
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3. Ця Додаткова угода, з моменту набрання нею чинності, є
невід’ємною частиною Договору оренди від 07 жовтня 2019 року №
062/894(154П).
4. Додаткова угода складена та підписана Сторонами у двох
примірниках, кожен з яких має однакову юридичну силу. Примірники
зберігаються у Орендодавця і Орендаря.
12. Реквізити сторін:
Орендодавець:
ДП “Новатор”
29018, м. Хмельницький,
вул. Тернопільська, 17.
код ЄДРПОУ 22987900,
СВ. ПЛАТ. ПДВ №100315984
ІПН 229879022259
11А233223130000026000000005529
в АТ “Укрексімбанк”
МФО 322313
тел.: (0382)22-10-74;
факс: (0382)78-80-13

Орендар:
АТ «Укрексімбанк»
03150, -м. Київ, вул..Антоновича,
127
Код ЄРДПОУ 00032112
СВ. ПЛАТ.ПДВ №100227232
ІПН 000321126658
Філія АТ «Укрексімбанк» в м.
Хмельницькому
29000, м. Хмельницький,
вул. Прибузька, 14/1
код ЄДРПОУ 23563450
п/р№ 3900231560
МФО 322313
:(0382) 78-47-31
філією АТ
нк»

Директор ДП “Новатор”

О.С. Свістунов

Т.О.Лундишева

2020 р.

Догов|р

2020 р.

Від « Ц » о ?

Заст. дир. за напрямком..^
Заст. дир. з безпеки^
Начальник ПЕВ
Начальних юрвідділу
( Керівник підрозділу

д

'/ С&/С<9
2

