
ДОДАТКОВА УГОДА
до Договору оренди №   від  20     р.

м. 							                                                                    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», 
надалі разом «Сторони», а окремо – «Сторона»,  
уклали цю додаткову угоду до Договору оренди №    від       20   р. (надалі – «Договір») про наступне:

Сторони домовились змінити предмет Договору, для чого внести відповідні зміни до Договору, а саме:

Сторони домовились припинити оренду частини нежитлового приміщення №    , секція      , загальною площею      кв. м. 
В зв’язку з припиненням оренди, Орендар зобов’язаний повернути вказану в п.1.1. даної додаткової угоди частину нежитлового приміщення Орендодавцю не пізніше    20 року в порядку, передбаченому Договором.  
Орендодавець        20  року зобов’язаний передати, а Орендар прийняти у тимчасове платне користування (оренду) нежитлове приміщення №     , секція     , на цокольному поверсі ТРЦ, загальною площею      кв. м., яке знаходиться у місці, вказаному у Додатку № 1 до Договору. 
Сторони домовились з дати підписання угоди внести зміни до п. 1.1. Договору, виклавши його в наступній редакції:
«1.1. Орендодавець зобов’язується передати, а Орендар прийняти  у тимчасове платне  користування (оренду) нежитлове приміщення №    , секція    , на цокольному поверсі ТРЦ, загальною площею        кв.м., іменоване далі за текстом “Об’єкт оренди”.»
Сторони домовились з дати підписання угоди викласти Додаток № 1 до Договору в новій редакції, яка додається.
Сторони домовились внести зміну до п. 1.2. Додатку №      до Договору, додавши такі умови:

«Розмір Орендної плати за період з      20    року по        20   року становить           грн., з ПДВ.

Розмір Орендної плати за один календарний місяць орендного користування за період з      20    року до закінчення Строку оренди розраховується за формулою:

Орендна плата = Індекс І * Орендна ставка

Індекс І – індекс інфляції гривні, за період з дати укладення Договору до місяця, що передує оплачуваному місяцю, згідно з офіційними даними про індекси інфляції. (Індекс І не застосовується, якщо його значення менше одиниці). 
Орендна ставка – значення Орендної ставки приймається згідно до п.1.3. цього додатку.» 

Сторони домовились внести зміну до п. 1.3. Додатку №     до Договору, додавши такі умови:

«Орендна ставка становить:

-        грн.  (        гривень 00 коп.), з ПДВ »

Сторони домовились, що розмір Орендної плати з 20     року розраховується відповідно до умов пунктів 1.6., 1.7. цієї угоди.

Решту умов Договору залишити без змін. Встановити, що решта умов Договору зберігають чинність для регулювання відносин Сторін, пов’язаних з орендою Нового об’єкта оренди.   

Ця додаткова угода складена в двох екземплярах, які мають однакову юридичну силу, та набуває чинності з моменту її підписання Сторонами. Дана додаткова угода є невід’ємною частиною Договору. 

Орендодавець:

 

Орендар:

 






