(Розпочати будiвничтво Об'екry iнвесryвання не пiзнiше
2. .Щоповнити

пункг 4.1 ,Щоговору новим пiдпунктом
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серпня 20lб року>.

2 такого змiсry

Органiзатору конкурсу письл,tовий звiт про стан виконан}Iя умов
рвестицiЙного договору та реалiзацiТ iнвестицiЙного проекry в цiлому щокварт.rльно
пiсля закiЕчення KBapTa-ly).
tflротягом 10 робочих днiв
Перший п!tсьмовий звiт необхiдно подати до l0 квiтня 201З року>.
<<Надавати

3. Дана .щодаткова угода з момент_y набрання Еею чинностi с невiд'емною
{астиЕою .Щоговору.

Щатоtо набрання чинностt даt{о1 Додатковоi угоди с дата iJ пlдписаr{ня,
скрlп.гIення печаткаItи та реестрацtl в .Щепартаментi економiки та 1нвестицlи
виконавчого органу киiъськоi Micbkoi ради (Киiвськоi MicbKoi державноi
адмiнiстрацii).

4.

5. .Щана Додаткова угода скJIадена украiЪською Iuовою на 2 cTopiHKax, у двох
автеятичних прилtiрниках * по одно]\{у для Kox<Hoi iз CTopiH, шо ]чrають однакову
юридичну силу.
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Товариство

обмеженою
виконавчого органу Киiвськоi MicbKoi вiдповiдальнiстю <Господарник>
ради (КиiвськоТ мiськоi державноi 04107, м. Киiв, вул. Багговутiвська, 17-2|
АКБ
2б00600530286
адмiнiстрацii),
кПравексбанк>>
01044, м. Киiв, вул. Хрещатик,36,
р/р 31515934700001 в ГУ Д{СУ у м. Киевi МФо:321983
Код СДРПОУ З09'7 1З02
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.Щолаткова угода Лil 2
до iнвеgтицiйного договору NЬ 049-13/i/16 вiд 22.02.2005
про булiвниuтво торговельно-розважального комплексу по Червонозоряному

проспекту,
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.Щепартаlrент економiки та iнвестнцiй виконавчого органу

Кпiвськоi MicbKoi
(Киiвськоi
пticbKoi
адмiнiстрацii),
виступае
державноi
органiзатором
що
ради
iнвестицiйпого коЕкурсу на фiнансування булiвництва (далi - <Органiзатор
конкурср>), в особi директора Принади Свiтлани Iгорiвни, яка дiе на пiдставi

По"цоження про ,,Щепартамент економiки та iнвестицiй виконавчого органу Киiвськоi
MicbKoi ради (КиiЪськоi MicbKoi державноТ адмiнiстрацii), затвердженого

розпорядженням викоl{авчого орган,ч Киiвськоi MicbKoi ради (КиiвськоI r,,ricbKoi
державноi адлtiнiстрачii) вiд 30.09,20iЗ Nq 1717, з однiсi сторони,

з

обмеженою вiдповiдальgiстю кГОСПОДАРНИК) (даri *
<<IHBecTop>>), що виступа€ заN{овником та iHBecTopoM будiвництва торговельнорозважального комплексу по Червонозоряному проспекту, 1lЗ (територiя Совських
cTaBKiB), в особi директора Воловчука Володипtира Михайловича, який дiс на
пiдставi Стаryry, з другоi сторони, (разом - <Сторониr>),
Товариство

кер}.ючись:

Положенням про порядок проведення iнвестицiйних KoHKypciB для будiвництва,
peKoHcTpyKuii, реставрацii тощо об'€ктiв житлового та нежитлового призначення,
незавершеI{ого будiвництва, iнженерно-транспортноi iнфраструкryри Micтa Ки€ва,
затвердженим рiшенням КиiЪськоi Micbкoi ради вiд 24.05 ,2007 ].i"c 52В11 1 89,

рiшеýням постiйно дiючоi KoнKypcнoi Koмicii по змучеЕню iHBecTopiB до
фiнансування будiвничтва, реконструкцit, реставрацii тощо об'ектiв житлового та
нежитлового призначеннJl, незавершеного будiвництва, iнженерно-транспортнот
iнфраструктури MicTa Кисва, угвореноi розпорядженням виконавчого органу Киiвськоi
MicbKoi рали (КиiЪськоi Nlicbкoi державноI адмiнiстрацii) вiд 22.10.2007 М 1403
(протокол ьiд26.|2.2016

М 93i2016), та

пуЕктом 9.1. iнвестицiйного договору Nч 049-1'Зlil16 вiд 22.02.2005 про
будiвничтво торговельЕо-розважатIьного комплексу по Червонозоряному проспекту,
1

1З (територiя Совських cTaBKiB)> (ла..ri

-

<Щоговiр>),

домовилися укласти дану додаткову угоду (да,li
!оговору про насryпне:

<<Додаткова угода>) ао

такiй редqiкц

сеопня 20lb року;>.
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2. Дана .Щолаткова угода
частиною .Щоговору.

з

MojlteнTy набрання нею чинностi

с

невiд'смною

ii

3..Щатою набрання чинностi даноi ДодатковоТ угоди е дата
ресстрачii в
еконо:чriки
та
iнвестицiй
виконавчого
органу
КиiЪськоi
MicbKoi
.Щепарта-ментi
ради (КиiЪськоi MicbKoi державноi алмiнiстраuii).

!ана !одаткова угода складена украiнською мовою на 2 (двох) cTopiHKax, у
2 (двох) автентичних приlоtliрниках - по одноNlу для кожноi зi CTopiH, що маотъ
4.

однакову юри.]ичну силу.

Реквiзиr-п та пi,цпlrсп CTopiH:

Органiзатор кошкурсy
!епартаlrеttт eKolIolriKrr та iнвестпцiri
виконавчого органу Киiвськоf tvtiebKoT
рали (КиiвськоТ rricbKoi державноi
адмiнiстрачir)

lHBecтop
Товарпетво з обrrежепою
вiдповiдальнiстю <<Господарник>

49006, шr. ldHiпpo,
вул. Чичерiна, 21
р/р Nч2600000 \295З92
в ПАТ кУнiверса_ч банк>

01044, м. Киiв,
вул. Хреща,гик, 36
р/р 3l51593a70000l
в ГУ ДКС у м. Киевi
Код банку: 820019

Код

I

]

МФо:322001
Кол еДРПОУ З0971За2

еlРПОУ

З799З78З
тел.iфакс (044) 202-76-60

!пректор

Дп ре кг_о р

I

.:.-q

t
-7

vK В.М.

Прпва.rа C,I.
]

