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м. КиiЪ

Ми, що нижче пiдписалися, Регiопальне вiддiлення Фонду державного майна
Украiпи по м. Киеву, iдентифiкацiйний код еДРПОУ 19030825, мiсцезна>содженIuI
якого: 01032, м. КиiЪ, булъвар Тараса Шевченка, 50-г (далi - Орендодавець), в особi
першого заступника начаJIъника HoBiKoBa Руслана Миколайовича, яwrй дiе на пiдставi

Щовiреностi вiд 10.12.2018 за Nэ74, з одного боку та Товариство з обмеrкеною
вiдповiдальнiстю <<Альфа Медика>>, iдентифiкацiйний код еДРПОУ З6346676,
мiсцезнаходженшI якого: 02|66, м. КиiЪ, вул. Братиславська, 5-А (даrri - Орендар) в особi
директора KoMicapeHKo Олесi Володимирiвни, яка дiс на пiдставi Статуry
зареестрованого ГолосiiЪською у м. Киевi державною адмiнiстрацiею 22.04.2019 за
Ns1066105001500б29З, з iншого боку, укпали цей додатковий договiр про наведене
нижче:

1.

,,

,

flоговiр оренди }lЬб8б4 вИ 21.07.20|4 продовжено сФоком на 2 (два) роки 364 днi, що
дiс до 05 серпня 2022 року.

У пунктi 1.1 роздiлу 1 <Предмет договоруD договору орснди Лtб8б4 вiд 21.07,20t4
слова (<на 31.07.2016 p.i становить 8481000,0 |рн.) замiнити (на 30.06.2019 i
становить 1 13б2000,0 грн.>

З. Пункт 3.1 розлiлу 3 договору оренди }lЪ68б4 вiд 21.07.2014 викIIасти у такiй
редакцii:

кОрендна плата визначаеться на пiдставi Методики розрахунщу орендноТ плати за

державне майно та пропорцiТ if розподiлу, затвердженоi постановою Кабiнету MiHicTpiB
Украiни вiд 04.10.95 М786 (зi змiнами) (далi - Мgтодика розрахунку) i становить без ПlР
за базовий мiсяць оренди - червень 2019 року - 189366,67 грн.

Орендна плата за перший мiсяць оренди серпень 20|9 року визначаеться шJuIхом
кориryванIш орендноi плати за базовий мiсяць на iндекс iнфлячii за липеньо серпень 2019

року.

4. Сторони дiйшли згоди, що положеннlI цього договору з урахуванням вимог ч.3
ст.631 ЦКУ, розповсюджуються на вiдносини мiж ними, що виникJIи до його укJIадання,
а саме з 06 серпня2019 року

5. Цей договiр е невiд'емною
скпадений у 2-х примiрниках, що
зi cTopiH.

частиною договору оренди Мб864 вiд 21,.07.2014,
мають однакову ю силу, по одному для кожноi

за.пишаються незмiнними.

.,дшрЕктOр

K0tillCAPEHKO 0,В,

6. Bci iншi умови договору оренди Мб864 вiд 21.



Невiд'емною i складовою частиною цього договору € змiни до

rt(}пlfr згlдн0
роФацffld){ }фрflЁноТ

I

Платiяснi та поштовi реквiзити cTdpiH:

{)РЕЦДОДАВЕЦЬ:
Регiональцg зi ццiлення ФондУ
дерхtавного майна Украiни
шо м" Киеву
0rOЗ2, м. КиiЪ,
бушвар Тараса Ш_евченка, 50г

О.В. KoMicapeHKo

д}iрЕнтOр

t{OltllсАрtнfi0 0.в.



& Назва i адреса
об'екта оренди

Гlпоща
об'екга
ореIци,

кв. м

Вартiчгь об'екта
ореIци згiдно з

висновком про BapTicTb
станом на 30.06.2019

застосованi Ореlцна ппата за
базовий мiсяць оренди

цiна м2
Всього
об'екry,

грн.

iндекс
iнфляцii

орендна
cTzIBKa,

%

мiсяць
piK

орендна
шrата без

ШIВ. грн.*
Неру<оме MatiHo -

м. КиiЪ, вул.
Братиславська, 5-А б1,7,|9 18409,24 l lз62000,00 20 червень 2019 l89з66,6,7

Bcbozo: бl7,19 18409,24 11362000,00 х 189366,б7

* Оподаткування орендноi плати здiйснюеться вiдповiдно до вимог чинЕого зЕжонодавства.

.Щирекгор О.В. KoMicapeнKo

0,в,
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