


ДОДАТКОВА УГОДА № 
ДО УГОДИ № №62/10/0615 від 01.06.2010р 

про співпрацю 
між Комунальним некомерційним підприємством "Київський міський пологовий будинок 

№2" та Національною медичною академією післядипломної освіти ім. П.Л.Шупика 

м.Київ 20 
Вищий навчальний заклад Національна медична академія післядипломної освіти ім. 

П.Л.Шупика (надалі - НМАПО), в особі ректора академіка НАМИ України Вороненка Юрія 
Васильовича, що діє на підставі Статуту, з одного боку та заклад охорони здоров'я 
Комунальне некомерційне підприємство "Київський міський пологовий будинок №2"(надалі 
КНП «КМПБ№2»), в особі в.о. директора Горобея Володимира Олександровича , що діє 
підставі Статуту, з другого боку, відповідно до «Положення про клінічний лікувально-
профілактичний заклад охорони здоров'я», затвердженого наказом Міністерства охорони 
здоров'я України від 05 червня 1997року № 174 «Про затвердження Положення про 
клінічний заклад охорони здоров'я», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 07 
липня 1997 за № 245/2049, надалі разом іменовані як Сторони, а кожна окремо як Сторона, 
дійшли до взаємної згоди і уклали цю додаткову Угоду відповідно до законодавства про 
наступне; 

1. Сторони дійшли згоди про внесення змін до розділу 2 Угоди №62/10/0615 від 
01.06.2010 у зв'язку з чим пункт 2.1.1 Угоди викласти у такій редакції: 

«Закріпити за НМАПО для розташування кафедри акушерства, гінекології та 
медицини плода приміщення площею 162,78 кв.м та надати кафедрі право використання 
обладнання та медичного устаткування, що належить лікувальному закладу.» . 

2. Сторони дійшли згоди про провадження дії Угоди №62/10/0615 від 01.06.2010 у 
зв'язку з чим пункт 6.1 розділу 6 Угоди викласти в такій редакції: 

«Угода набирає чинності з 01.01.2021 і діє до 31.12.2025 ». 
3. Дана додаткова угода є невід'ємною частиною Угоди № №62/10/0615 від 

01.06.2010. 
4. Додаткова угода набирає чинності з моменту її підписання, укладена в двох 

примірниках однакової юридичної сили, по одному для кожної із Сторін і становить 
невід'ємну частину Угоди №62/10/0615 від 01.06.2010. 
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