ДОДАТКОВА УГОДА

до договору №__________ на проживання в гуртожитку
від «_____» ______________ 20___ р.
м. Київ

«___» _____________ 2021 року

Національна музична академія України імені П. І. Чайковського (надалі
іменується – «Академія») в особі ректора Тимошенка Максима Олеговича, який діє на
підставі Статуту та ______________________________________________________________,
далі іменований(а) «Мешканець», з іншої сторони, (в подальшому разом іменуються
«Сторони»), відповідно до ст. ст. 631, 651, 653 та 654 Цивільного кодексу України уклали
цю Додаткову Угоду (надалі іменується Угода) до договору №________ на проживання в
гуртожитку від «_____» ________________ 20___ р. (надалі іменується Договір)
укладеного між Національною музичною академією України імені П.І. Чайковського та
_________________________________________________________________ про таке:
1. У зв’язку із підвищенням тарифів за комунальні послуги та інші послуги, Академія
і Мешканець у відповідності до п.п. 1.2.3 та 7.6. Договору погодились внести зміни до
вищезгаданого Договору в частині зміни розміру плати за проживання, виклавши п.3.1.3
Договору в наступній редакції:
«3.1.3. Сплачувати за проживання. Оплата здійснюється з моменту поселення: авансовано
до _________ 2020 року (за період: з моменту поселення - по ___________ 2021 року) в сумі
_______________________________________________________________________________
та авансовано до __________ 2021року (за період з ___________ 2021 року по __________
2021 року) в сумі________________________________________________________________.
Нарахування за проживання у гуртожитку здійснюється в тому числі за період літніх
канікул.».
2. Інші умови Договору, не змінені цією Угодою, залишаються чинними у тій редакції,
в якій вони викладені Сторонами раніше, і Сторони підтверджують їх обов’язковість для
себе.
3. Усі правовідносини, що виникають з цієї Угоди або пов'язані із нею, у тому числі
пов'язані із дійсністю, укладенням, виконанням, зміною та припиненням цієї Угоди,
тлумаченням її умов, визначенням наслідків недійсності або порушення Угоди,
регламентуються цією Угодою та відповідними нормами чинного в Україні законодавства.
4. Ця Угода складена українською мовою, на одній сторінці у двох примірниках,
кожний з яких має однакову юридичну силу для кожної із Сторін.
5. Ця Угода набирає чинності відповідно п.3 статті 631 Цивільного Кодексу України з
01.01.2021 року та діє до повного виконання Сторонами своїх зобов’язань за цією Угодою.
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