
Додаткова угода №  1 
до договору оренди нерухомого майна, що належить до спільної власності 

територіальних громад сіл та міста Я готинського району №  1
від 01 січня 2018 року

Комунальне некомерційне підприємство «Яготинська центральна районна 
лікарня» Яготинської районної ради, ЄДРПОУ 01994422, що знаходиться за адресою: 
07700, Київська обл., м. Яготин, вул. Незалежності, 71, в особі виконувача обов’язків 
головного лікаря Нескороженого Вадима Сергійовича, що діє на підставі Статуту, 
(Орендодавець) з одного боку, та ТОВ «ТАС-ФАРМА», код ЄДРПОУ 16280214, адреса: 
02140, м. Київ, вул. Олександра Мишуги, Зв (літ. А) (надалі -  Орендар), в особі генерального 
директора Гудзенко Валерія Миколайовича, що діє на підставі Статуту, уклали цю додаткову 
угоду до Договору № 1 від 01 січня 2018 року про наступне:

1. Керуючись розділом 10 «Строк чинності, умови зміни та припинення договору» п. 
10.7 (Договору № 1) Даний Договір може бути продовжений за взаємною згодою сторін з 
обов’язковим складанням письмового документу;

2. Продовжити Договір оренди № 1 згідно з п.10.7, до 1 грудня 2022 року включно.
3. Сторони домовились, що умови Договору оренди № 55 від 07 березня 2018 року, 

будуть переглянуті ними протягом одного місяця в зв’язку зі зміною власника майна КИП 
«ЯЦРЛ» ЯРР, зміною уповноваженої особи на розпорядження вищевказаним майном, та 
обов’язковій при цьому зміні назви сторони договору, про що орендодавець письмово 
протягом п’яти днів при виникненні вищевказаних умов повідомить орендаря.

4. Інші умови вищевказаного Договору, не змінені цією Угодою, залишаються 
чинними у тій редакції, в якій вони викладені Сторонами раніше, і Сторони підтверджують 
їх обов'язковість для себе.

5. 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, регулюються 
цією Угодою та відповідними нормами чинного законодавства України, а також звичаями 
ділового обороту, які застосовуються до таких правовідносин на підставі принципів 
добросовісності, розумності та справедливості.

6. Ця Угода складена українською мовою, на 1 сторінці у 2 примірниках, кожний з 
яких має однакову юридичну силу.

7. Ця Угода набирає чинності з моменту її підписання Сторонами та її скріплення 
печатками Сторін.
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