
Додаткова угода № 8
до Договору від 24 січня 2017 року № 6/17/17 

про проведення експерименту щодо залучення Міністерством молоді 
та спорту України національної спортивної федерації до організації 

і проведення спортивних заходів з хокею

м. Київ Мжс&яш 19 року

Міністерство молоді та спорту України (далі -  Мінмолодьспорт) в особі 
заступника Міністра молоді та спорту Яреми Олександра Йосиповича, який діє 
на підставі наказу Міністерства молоді та спорту України від ЗО червня 2017 
року № 2777 «Про розподіл функціональних обов’язків та повноважень між 
першим заступником Міністра, заступниками Міністра та заступником 
Міністра з питань європейської інтеграції» (зі змінами),

та всеукраїнська громадська організація «Федерація хокею України» 
(далі -  Спортивна федерація), яка має статус національної спортивної 
федерації відповідно до наказу Міністерства молоді та спорту України 
19 червня 2018 року № 2797, в особі президента Брезвіна Анатолія Івановича, 
який діє на підставі Статуту, зареєстрованого Міністерством юстиції України 
10 травня 1999 року за № 1170 (у подальшому -  Сторони), на виконання 
постанови Кабінету Міністрів України від 05 серпня 2015 року № 573 «Про 
проведення експерименту щодо залучення Міністерством молоді та спорту 
національних спортивних федерацій з окремих олімпійських та неолімпійських 
видів спорту до організації і проведення спортивних заходів та внесення змін 
до постанов Кабінету Міністрів України від 8 липня 2009 р. № 695 
і від 29 лютого 2012 р. № 152» (зі змінами), враховуючи наказ Міністерства 
молоді та спорту України від 09 лютого 2018 року № 617 «Про затвердження 
Положення про порядок організації і проведення офіційних спортивних змагань 
і навчально-тренувальних зборів та порядок матеріального забезпечення 
їх учасників», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 03 березня 2018 
року за № 264/31716 (зі змінами), уклали між собою додаткову угоду № 8 
до Договору від 24 січня 2017 року № 6/17/17 (далі -  Договір) про проведення 
експерименту щодо залучення Міністерством молоді та спорту України 
національної спортивної федерації до організації і проведення спортивних 
заходів з хокею про таке.

1. Сторони домовились пункт 2.1.3 викласти в новій редакції:

«2.1.3. Забезпечує виділення відкритих асигнувань із загального фонду 
Державного бюджету України за КПКВК 3401220, КЕКВ 2282 на рахунок 
Спортивної федерації, відкритий в органах Державної казначейської служби 
України відповідно до помісячного розподілу планових обсягів бюджетних 
асигнувань у розмірах, що визначені розподілом бюджетних коштів 
на відповідний рік та оформлюються додатковими угодами до Договору, 
зокрема на 2019 рік у сумі 15 051 000 (п’ятнадцять мільйонів п’ятдесят одна 
тисяча) грн 00 коп.»;



?

2. Інші положення Договору залишаються без змін.

3. Ця угода складена при повному розумінні Сторонами її умов 
та термінології українською мовою у двох автентичних примірниках, які мають 
однакову юридичну силу, -  по одному для кожної із Сторін і набирає чинності 
з моменту її підписання Сторонами та скріплення печатками Сторін.

4. Реквізити сторін:

Міністерство
молоді та спорту України

01601, м. Київ, вул. Еспланадна, 42 
Код СДРПОУ 38649881 
р/р 35214003086633 в ДКСУ 
МФО 820172

Всеукраїнська громадська 
організація «Федерація хокею 
України»

01010, м. Київ, вул. Івана Мазепи, 1 1-Б,
фактична адреса: 041 19, м. Київ,
вул. Юрія Іллєнка, 46
Код СДРПОУ 14282640
р/р 35237066097839 в ДКСУ
МФО 820172
р/р 26006010042231 в AT
«Укрексімбанк» в м. Києві
МФО 322313
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