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договIр м Lбd03
про внесеппя змiн до договору qрfrогr"руrоrоrо майна

Ng бЕ63 ви 21.(n.2014 ,,_щ_и.рLлч 
20|gм. KdB

ми, що нижче пiдписапися, Регiональне вiддiленшя Фоlцу дерrкавного
майша Укратпrr по М. ýпеву, iдентифiкацiйний код сдпоу lgозовzs,
мiсцезпаlсодкеввя жопо: 01032, м. КиТв, бушвар Тараса Шевченка, 50-г (дапi -
Фецд,одавеIр), в чобi tц]|1лt ,оLа t а4г11l1л,4,лlх-А- |.loJLc*bt ct-btLc_,ýБй,_- 

ý; який дiе на
з

одЕоп) боrrу, та Tt з обrtеэкеною вiдповiдальнiстю <ЛЮ{РIIlЛД.
ФАРМD, код €.ЩпоУ и74l7M, мiсцезнжодкеЕЕя якопо: 03057, м. КиiЪ,
вул. Зоологiчна, 5/1, лiт. А (далi - Фвщар), в особi диреIоора Грошева
костлlпrна Анатолiйовича, яккй дiе rtu пiдставi Статугу,' заресстров€lною
Шевчепкiвською рйонною дерх(авною адмiнiстрацiею м.-Киева ъiд zi.оз .|gg7
Ns 10741050014002783,з iншого бо*у, укJIали ц.й до-вiр про наведене нижче:

1,, В п, 1.1 роздiJrУ l договору оренди Л9 6863 вц 21 .й.2О].4 слова <cтaнolvl
на 31.07.20lб i cTaнoBrrTb 244150,00 грн. (двiстi сорок чопrри тисячi сто
I}что грн.) б€в ГIJЕ' замiнитн 

"u 
.,"r"rом на 30.(Б.201Ь i становить

374шюr(Ю rрн. (триста сiцдосrг чотири тисячi грн.) без П.ЩР.>

2. Пункг 3.1 роздi.тrу 3 договору оренд{ JФ бЕб3 вiд 21.07.2014 викпастп у
такiй редакцii:

<3.1. Орещна Iшат8 ви3начаеться на пiдставi Методдки розраrryЕry орlцноi
Iшати за державне майно та пропорцii ii розподiлу, затвердкеноi постановою
Кабiнету MiHicTpiB УкраТни вИ и.10.95 N! 786 (зi змiнами) (дапi - Методика
Poзpa}vнKy), та змiнено за зподою cmpiH, вiдповiдно до п.1 ст. 2| Закону
Украihи ..Про оренд/ дерх(авного та комунального майна>> за домовJIенiстю
cTopiH, i становить без пlF за базовий мiсяць оренди - червень 2019 polry:
3223,21 грн.

орендна плата 3а перцшй мiсяlр оренди серпень 20Ig року встановлю€ться
цUшхом коригувапня орендlоi плати за базовий мiсяць на irцекси iнфляцiТ за
липень та серпень мiсяцi 2019 року.>

3. .Щ9rcвiр орrrдrr }lb 68б3 вц 21.07.2014 цродовжеЕо на 2 роrct3б4 дli, та
де до 05.N20?;2року вк,IютIо

4. Сторони дiйшшr зпод{, що положенЕя цьопо договору з уршryванЕям
впмог ч.3 ст. бзl цкУ, розповсюдкуються на вiдносини MilK ,"rn,
до йою укпqданЕя, 8 саме з (Б.082019 року.

5. Bci iншi умови договору оренди Ns 6863 вц 21.07
незмiнними.
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\t л, ffi ,/'*,|,i6. Цей договiр е невiд'емною частиною доrcвору ор"ýФЪР S_Vr,bЖi"
2t.Й.20l4, скгlqдеrпй у 2-х примiрниках, що мають однакову йБпlт#У r"У,



по одFому ддя кожоТ iз cTopiH, i де проrтяrом вск)го cTpoiy дiТ доrовоlру
орецдЕ.

7. Невiд'емною i сшqдовокi частЕЕою цьоFо доповору е змiш до розрslс}шr/
орпддоi Iшатт.

Платiяснi та поштовi реквiзrrтп CTopiH
ОРЕIЦОДАВЕЩЬ:
РегiоншIьцg зiдцiлення Фоrrдr
дер}Iбвного майна Уryаihи
по м. Киеву
01032, м. КиЪ,
бульвар Тараса Шевчешка, 50г

ОРЕЦДДР:
ТОВ dIЮДМИЛА-ФАРМ)
кол €.ЩПОУ И'141764
0Ю57, м. IfuЪ, вул. Зоологiчrrq 5/l, лh. А
J{gUA0235 1 005 000002 600454579б00 в
ПАТ <УlсрСиббаrrо
Тел. (И4) 4П-32-65

I

7l

,l



ПОГОРКЕНО:

,'1iT.;&";]
Ра" \*ljj,/ 

""iчзgЁlЗмiпи до розрахунцу орендноI
платп за базовнй мiсяць орендп

дер2кrвного шерухомого майпа, що

/ttщва ба.ltаясоl"тршувача/

* Оlолвпqувашл орецдшоi шrапr Зцrйснrосться вi.щовi.цво до вшмог tIиЕпою зжоЕодЕвgгва.** Розмiр орндщоi шЕтп змiвено з8 домовленiстю cTopiB, вiдlовiддо до п.1 .r.Ct 3u*o"y
УryаiЪи <Про оренду дерOмвЕопо та коIчrунаJIьною майlra> i зs червсЕь 2019 р.- 3223Р7 rрн.

.Щареrстор

Головний бухгаlrгер
м.п.

знаходпться Еt бrлансi

}ф Назва i ллроса
о8аrтаорснлн

ГIлоща
об'€кта
орGrцн,

кв. м

Варгiсть об' elcTa орсIцrr
за впсновком про
варгiсть cTвHoIt на

зо.Oб.юl9

засгосованi
орнлна шитаз8
перший (базовиf,)

мiсяlъ орс}ци

цiна м2, всюго
об'екrу, грн.

irцекg
iнfuщiт

ореtцн8
ставщ

%

rriсяць
piK

орс}цfiп
rшата без

[UIB. гон.|

l

Нсрухоме
майно,

розмiшtэне за
алресою: 02б60
MicTo КиIв, вул.

фатпславськц
5-а

l8,47 20249,05 374000,00 8% Червень
20l9

Ц9Ззза

Всюzо:
rq47 х

3740ш,ш 2493,3з}
зх23-tl}r
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