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Додатковий договір №1
про внесення змін
до Договору користування майном №VN2002/2 від «01» березня 2019 року
«01» жовтня 2019 року

м. Козятин

Комунальне підприємство «Чисте місто» Козятинської міської ради (надалі - «Орендодавець»), в особі
директора Квасневського Олександра Станіславовича, який діє на підставі Статуту та Закону України «Про
місцеве самоврядування», з однієї сторони, та
Товариство з обмеженою відповідальністю «лайфселл» (надалі - «Орендар»), з місцезнаходженням за
адресою: Україна, м. Київ, вул. Солом'янська, 11 літера А, в особі Гупала Ігоря Миколайовича спільно з
Єфимчиковим Андрієм Олександровичем, які діють на підставі довіреності №8/19-л від «ЗО» січня 2019 року, з
іншої сторони, які надалі разом іменуються «Сторони», а окремо «Сторона», згідно Рішення Козятинської міської
ради Вінницької області №1554-УІІ від 06.09.2019р., уклали даний Додатковий договір до Договору користування
майном №VN2002/2 від «01» березня 2019 року, (далі-Договір) про наступне:

1. В розділі 7 «Строк дії Договору» п.7.1. Договору викласти в новій редакції:
п.7.1.: «Цей Договір укладено терміном на 2 роки 360 дні та діє з ЗО червня 2019 року строком до 25 червня
2022 року, включно.»
Відповідно до пЗ. ст. 631 Цивільного кодексу України, умови даного пункту розповсюджуються до
правовідносин Сторін, які виникли між ними до укладання цього договору, а саме з 30.06.2019р.
2. В розділі 1 «Предмет Договору» п. 1.3.Договору викласти в новій редакції:
п.1.3.: «Майно є комунальною власністю територіальної громади м.. Козятина, що знаходиться на балансі КП «Чисте
місто» Козятинської міської ради. Вартість орендованого Майна встановлюється експертним шляхом і становить
220 903,00 грн. (Двісті двадцять тисяч дев’ятсот три гри. 00 коп.) станом на 30.06.2019р.»
3. В розділі 3 «Умови та порядок розрахунків» абзац І та II пункту 3.1. Договору викласти в новій редакції:
«На підставі постанови Кабінету Міністрів України № 786 від 04.01.1995р. «Про методику розрахунку і
порядок використання плати за оренду державного майна» орендна плата за базовий місяць - червень 2019
року, складає 3296,98 грн. (три тисячі двісті дев’яносто шість грн. 98 коп. ) без ПДВ.
Нарахування та сплата ПДВ здійснюється у порядку, встановленому чинним законодавством.
За умови інфляції місячна орендна плата , встановлена в п.3.1. Договору, коригується на офіційно
встановлений індекс інфляції, а саме розмір орендної плати за кожний розрахунковий місяць визначається
шляхом коригування орендної плати за попередній місяць на індекс інфляції за поточний місяць.»
Відповідно до пЗ. ст. 631 Цивільного кодексу України, умови даного пункту розповсюджуються до
правовідносин Сторін, які виникли між ними до укладання цього договору, а саме з 01.07.2019р.

4. Інші умови Договору залишаються незмінними і діють до повного виконання Сторонами своїх обов’язків
згідно з Договором.
5. Цей Додатковий договір, як і всі документи пов’язані із зміною, доповненням та виконанням Договору
вважається укладеним з дати підписання уповноваженими представниками Сторін та обов’язкового скріплення
печатками Орендодавця та Орендаря.
6. Даний Додатковий договір складено у трьох примірниках (один - Орендодавцю, другий - Орендарю, третій Козятинській міській раді), що мають однакову юридичну силу.

7. Додаток до цього Додаткового договору:
Розрахунок плати за базовий місяць оренди нерухомого майна, що знаходиться на балансі КП «Чисте
місто» - 1 прим.
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