
,Щодаткова угода ЛЬ 1

до договору JlЪ 107 вiд 18.12.2020 про медичне обслуговування населення з надання
TpeTr.rrrrroi (висоrсосrrецiалiзованоQ медичноi допомоги методом трансплантацii органiв та

iнших апатомiчних матерiалiв

о//

MiHicTepcTBo охорони здоров'я Украiни в особi заступника MiHicTpa охорони
здоров'я Украiни з питань свропейськоi iнтеграцii IВАЩЕНКА Irоря Анатолiйовича, що
дiе на пiдставi Положення про MiHicTepcTBo охороЕи здоров'я УкраiЪи, затвердженого
постановою Кабiнету MiHicTpiB Украihи вiд 25 березня 2015 року М 267 (в редакцii постанови
Кабiнету MiHicTpiB УкраiЪи вiд24 сiчня 2020р. Nч 90), Еаказу MiHicTepcTBa охороци здоровОя
УкраiЪи вiд 25 сiчня 2021 року Ns 120 <Про надання права пiдпису договорiв, первинних
документiв та супровiдноi докр(ентацii до них> (да.тri - Замовник), з однiеI сторони, та
комупальЕе некомерцiйне пiдприемство <<ItиiЪський цептр трансплантацii кiсткового
мозкуD виконавчого органу Киiвськоi MicbKoi ради (Киiвськоi MicbKoi державноi
адмiнiстрацiD в особi в.о. директора Itiви Свiтлани Анатолiiвни, яка дiе на пiдставi
Статуту, затверджеIIого Розпорядженням виконавчого органу КиiЪськоi MicbKoi ради
(КиiЪськоi MicbKoi державноi адмiнiстрацii) 31 сiчня 2020 року Ns 206, та наказу,Щепартаменту
ОХОРОни здоров'я ВОКМР (КМДА) вiд З1.01.2020 М 191/к кПро покладання виконання
обов'язкiв директора комунального некомерцiйного пiдприемства кКиiЪський цеЕтр
трансплантацii кiсткового мозку> виконавчого органу Киiвськоi MicbKoi ради (КиiЪськоi
MicbKoi державноI адмiнiстрацii)>, (далi - Виконавець)о з iншоi сторони (разом - Сторони), з

урахуванням постанови Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд 5 вересня 2018 р. М 707 <.Щеякi
питання реалiзацiТ пiлотного проекту щодо змiни механiзму фiнансового забезпечення
Оперативного лiкування з трансплантацii органiв та iнших анатомiчних матерiалiв> (зi
змiнами) уклttли цю Додаткову угоду Ns 1 до договору Jф 107 вiд 18.12.2020 про медичне
обслуговування населення з надання третинноi (високоспецiалiзованоi) медичноi допомоги
МетОДОм трансплантацii органiв та iнших анатомiчних матерiалiв (далi - ,Щоговiр) про
наступне:

1. У пунктi 3 роздiлу III .Щоговору слова (на строк не бiльше трьох мiсяцiв>
заллiнити словаI\4и (на строк не бiльше 12 мiсяцiв>.

2, I]я ,Щодаткова угода складеЕа в двох екземплярах, по одному для кожноi
Сторони, що мають однакову юридичну силу.

3. У зв'язку з внесенням змiн до .Щоговору жодна зi CTopiH не мае претензiй до
iHrrroi Сторони по .Щоговору.
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