Додаток 2 до наказу N/;fИеід Pf.Oj · 1/J

ДОДАТКОВА УГОДА №

до Договору №

__

від

року

про надання освітніх послуг

м. Київ
від «___»
___ року
На підставі Наказу МОН України від 17.08.2016 № 992 «Про присвоєння імені Національному технічному
університету України «Київський політехнічний інститут» та наказу ректора № 4-212 від 26.08.2016 «Про

присвоєння імені Національному технічному у11іверс1пету України «Київський політехнічний інститут»,

Національний технічний університет України «Київський політсхніч1111й інститут імені Ігоря Сікорського»
дерJ1савна фор.на власиості, иідиорядкува1111я: Міністерству освіти і науки України

(посада, прізвище, ілt 'я,

який

діє

на

підставі

Доручення

110

баmь1>ові дe1>m1G фаJ..J'льтетуІдиреІ\mора інстшпуту)

ректора

№

від.

________

(далі

виконавець)

та

(прізвище, і'І'я, по б0111ь1'ові фізичиої особи або повие 1юіt.\tеuуваиия юридичної особи, в особі дире1'mора (П/Б дире1'mора) та иазва дОhJ'.\Іента,
що встаиовлює правоздатиість юридичиої особи, яка замовляє освітто послугу)

(далі-замовник) для

____________________________________~
(прізвище. і.\І 'я. по баmь1>ові фізичиої особи)

(далі -

одержувач), разом іменовані Сторони, а кожна окремо - Сторона, уклали цю Додаткову угоду про наступне:
від
про надання освітніх послуг (далі - Договір), а

1. В преамбулі та в тексті Договору №

також в додатках до 111.ого найме11уван11я Націонал1.1шй технічний університет України «Київський політехнічний

інститут» та НТУУ «КПІ» замінити на: Національний технічний університет України «Київський політехнічний
інститут імені Ігоря Сікорського» (скорочене найменування - КПІ ім. Ігоря Сікорського) в усіх відмінках.

2. Доповнити

пункт

9 Договору

після абзацу

«Вартість

2 абзацом

наступного змісту:

року навчання (_місяців) становить:
(другого/третього/четвертого)

(с)~\Іа цифрами і словаш1)

що складається з вартості

року навчання, збільшеної на індекс (рівень) інфляції за
(першого/другого/третього)

календарш1й рік 11авча1шя.
(перший/др)тиіІ/третій)

З. Всі інші умови Договору залишаються без змін.

4. Додаткова угода є невід'ємною част11ною Договору, складена у 4-х примірниках, які мають однакову
юридичну силу та набуває чинності з моменту її підписання Сторонами і діє до повного виконання ними своїх
зобов'язаю •.

МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТА РЕКВІЗИТИ СТОРІН:
ВІШОІІ!\ВЕЦЬ (ФЛКУЛЬТЕТ/ІІІСТІІТУТ)
Наіімс11ування, адрссн, теJІефо11

Ре.-віз1п11

ПідПІІСІІ

Наuіо11аль1111іІ тсхнічш1іІ у11івсрс1пст Украї1111

Декан факультету/

«К11ївсью1П політсхні•11111П інст111уr

Д11ректор і11ст1пуrу

імені І1·оря Сікорс1.1<0го»
Факультет/і11ст111)т
11р-т. Іkрсмоп1. 37м. К11їв.

03056
Бухгалтер

тел.:

З f \~10811111"
ІІаііме11ува111ш (ПІБ), r1аспорт, ІПІІ, телефон

Ре1,nіз1rт11(для10р11д11ч1111х осіб)/Адреса для фіз11чm1х осіб

Підrшс

Для фіз11чт1х осіб:
ПІБ

Паспорт серія

N!!
Для фіmчт1х осіб:
Адреса:

Кол11 і кнм в11дш111n

ІПН:

.

~n·

З договооом оз11аіІомлен11іІ (а) ОДЕРЖУВ л Ч
ПІБ, :шреса, телефон, паспорт, ІПІІ (іде11пrфік~щііі1111іі код)

ПідПІІС

Прізв11ще, ім' я та по
батькові
Паспорт

ІПН
Адреса

серія

ІN~

\В11дш111n:

~rел.:

'N"\/'
'

~

