Договір зміни сторони 
до Договору оренди № ____ від ___________ 20    року

м. Харків                                                                                                          ___________ 20    р.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «     », надалі за текстом «Орендодавець», в особі директора                         , який діє на підставі Статуту,та
ФІЗИЧНА ОСОБА – ПІДПРИЄМЕЦЬ          , надалі за текстом  «Орендар», та
ФІЗИЧНА ОСОБА – ПІДПРИЄМЕЦЬ          , надалі за текстом «Новий орендар»,
разом іменуються «Сторони», уклали даний договір (надалі – «Договір») про нижченаведене:

	Предмет договору
	Згідно з цим Договором змінюється Сторона в зобов’язанні, а саме: Орендар на Нового орендаря в Договорі оренди №   від  20  року (надалі – Договір оренди), укладеного між Орендодавцем та Орендарем. 
	З дати підписання даного Договору Орендар поступається, а Новий орендар приймає на себе всі права та обов’язки Орендаря приміщення за Договором оренди. Орендодавець надає згоду на передачу прав та обов’язків за Договором оренди №   від     20   року від Орендаря до Нового орендаря. 
	Новий орендар підтверджує, що він ознайомлений зі змістом Договору оренди № ______ від ________ 2014 р., правами та обов’язками орендаря за ним, та підтверджує, що йому були передані всі необхідні документи (в тому числі Договір оренди №     від      20    р.) та інформація, пов’язані з Договором оренди. 
	Заміна сторони в Договорі оренди не спричиняє будь-яких його змін, окрім погоджених Сторонами.


	Порядок виконання зобов’язань
	Орендар відповідає перед Новим орендарем за недійсність переданих йому зобов’язань. 
	З моменту підписання цього Договору права та обов’язки Орендаря за Договором припиняються. Відповідно до цього Договору Новий орендар отримує права орендаря та зобов’язується виконувати перед Орендодавцем зобов’язання орендаря, в тому рахунку, зі сплати будь-яких заборгованостей, які виникли у Орендаря перед Орендодавцем за Договором оренди №   від __________ 20      р. до дати укладання даного Договору зміни сторони.  
	Гарантійний платіж, сплачений Орендарем, зараховується у якості гарантійного платежу Новим орендарем за Договором оренди.  
	Взаєморозрахунки між Орендарем та Новим Орендарем робляться ними самостійно згідно встановленого між ними порядку розрахунку і не є предметом цього Договору. Зокрема, Новий орендар зобов’язується повернути Орендарю Гарантійний платіж, сплачений Орендарем Орендодавцю, в порядку, погодженому сторонами.  
	Підписанням цього Договору Орендар та Новий орендар підтверджують, що Об’єкт оренди переданий Орендарем Новому орендарю у встановленому порядку. З дати укладання цього Договору приміщення за Договором оренди №     від       20    р. знаходиться у користуванні Нового орендаря.  


	Відповідальність сторін і порядок вирішення суперечок
	Всі суперечки і розбіжності за цим Договором або у зв’язку з ним вирішуються шляхом переговорів або за допомогою листування між Сторонами, а в разі недосягнення згоди – відповідно до вимог чинного законодавства України. 


	Строк цього договору та інші умови
	Доповнення і зміни до цього Договору оформлюються додатковою угодою, підписаною всіма Сторонами, яка після її підписання є невід’ємною частиною цього Договору.
	Цей Договір набирає чинності з моменту підписання його сторонами та скріплення печатками Сторін і діє до повного виконання Сторонами взятих на себе зобов’язань по ньому.
	Орендодавець є платником податку на прибуток підприємств на загальних підставах. Орендар є ________________. Новий орендар є платником ___________________________________.
	Сторони гарантують, що на момент укладання цього Договору ані законом, ані іншим нормативно-правовим актом, ані судовим рішенням, жодна з них не обмежена в праві укладати та виконувати цей Договір та подібні угоди, та стверджують, що укладання та виконання цього Договору не суперечить цілям їх діяльності, положенням статутів та інших внутрішніх актів Сторін.
	Сторони несуть повну відповідальність за правильність вказаних ними у Договору реквізитів. Сторони зобов’язані строком в 5 календарних днів повідомити одне одного про зміну юридичної адреси або назви, а також у випадку коли мають місто обставини, які яким-небудь чином спливають на виконання Сторонами Договору. 
	Орендодавець не відшкодовує Орендарю ніяких витрат Орендаря за Договором оренди №    від     20     року. Орендар не має претензій до Орендодавця за Договором оренди. 


Юридичні адреси та реквізити Сторін



