
Додаткова угода № "/
до договору оренди нерухомого майна, що належить до сп ільної власності 

територіальних громад сіл та міста Яготинського району №53
від 23 січня 2019 року

ОРЕНДОДАВЕЦЬ: Комунальне некомерційне підприємство «Яготинська 
центральна районна лікарня» Яготинської районної ради, ЄДРПОУ 01994422. що 
знаходиться за адресою: 07700, Київська обл., м. Я готи н, вул. Незалежності, 71, в 
особі виконувача обов’язків головного лікаря Нескороженого Вадима Сергійовича, 
що діє на підставі Статуту, з одного боку, та ОРЕНДАР ГОВ «Фарма-Маркет», 
ідентифікаційний код ЄДРПОУ 36999852, місцезнаходження: 07540; Київська обл., м. 
Березань, вул. Філатова, будинок 26-А, в особі директора Проценко Олени 
Григорівни, що діє на підставі Статуту з іншого боку.

Керуючись розділом 10 «Строк чинності, умови зміни та припинення договору» 
плі. 10.4, 10.9 (договору оренди № 53), та з урахуванням інформації викладеної у листі 
ТОВ «Фарма-Маркет» № 16 від 01 жовтня 2020 року Сторони уклали цю додаткову 
угоду до договору оренди нерухомого майна, що належить до спільної власності 
територіальних громад сіл та міста Яготинського району № 53 від 23 січня 2019 року 
про наступне:

1. Розірвати з моменту фактичного припинення діяльності договір оренди 
нерухомого майна, що належить до спільної власності територіальних громад 
сіл та міста Яготинського району №53 від 23 січня 2019, у зв 'язку з 
припиненням діяльності аптеки, яка знаходиться за адресою м. Яготин, вул. 
Незалежності, 71.

2. Скласти акти звірки розрахунків між КПП «ЯЦРЛ» ЯРР та ТОВ 
«Фарма-Маркет»,

3. ТОВ «Фарма-Маркет» протягом трьох діб з моменту підписання даної 
угоди зобов’язується передати орендоване майно згідно акту приймання-

м. Яготин «у 1 » жовтня 2020 р.

передачі.
Орендодавець
Назва : КІШ  «Яготинська ЦРЛ» ЯРР
Юридична адреса:
07700; Київська обл.., 
м. Яготин, вул.Незалежності,7 1 
ЄДРПОУ: 01994422 

р/р: ІІА04321842 0000026008053046901 
в АТ КБ «ПРИВАТБАНК»

Орендар
Назва: ТОВ «Фарма-Маркет» 
Юридична адреса:
07540; Київська обл., 
м. Березань, вул. Філатова, 26-А 
ЄДРПОУ: 36999852 

Р/р:
ПАТ «Креді Агріколь Банк» м. Київ

МФО: 321842 
І ГІН: 019944210258 
Телефон: (04575) 5 -  45 -  06 
Факс: (04575) 5 \ 3 3  -  38

МФО 300614 
М £ф ш 2(04 576 ) 6-17-58
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