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У разі,! якщо Орендар подає заяву на погодження Орендодавцем здійснення
полjпшень dрендованоrо Майна, він зобов'язан�й надати експе�тний �ис�овок на проектно1
кошториснуJ1окументацію на 1дійснення.невід'ємних поліпшень.»; :
t •;
б. Рочtл 5 «Обов'язки qрендаря» договору оренди доповнит� пунктом 5.13. такого змісту:
«5.13. Протягом місяця після укладення цього Договору застрахувати орендоване Майно не
менше, ніж. ka його вартість за звітом про оцінку на користь Орендодавця, який несе ризик
випадкової з�гибелі чи пошкодження об'єкта оренди, у порядку, визначе�о�у законодавством, і
надати Оре№одавцю копію d,rрахового полісу і платіжного дор;�ення. Поfтійно поновлювати
договір стрю!уванням
таким чйном, щоб увесь строк оренди Майно
було застрахованим.»;
r
.
7. РозJ!-іЛ 8 «Права Ореf1додавця» договору оренди доповнити пунктом 8.4. такого змісту:
«8.4.. Орендqдавець має право 'вимагати розірвання Договору за умови, якщо Орендар:
- користується
майном
.,
• неІ, за призначенням; .
- пере4,-в орендоване Маtно у користування іншій особі;
- своїм;и діями створює з�щ,озу пошкодження Майна;
- не сп�ачує або несвоєч�сно сплачує орендну плату;
- не засtрахував орендоване Майно;
- не ви�онав зобов'яз�нн� п. 5.9 цього ДоговоР,у;
,,
- не ви}іОнав зобов'язанн� п. 5.2 цього Договору;
- переqrоджає у проведе�ні перевірки використання, збереження майна»;
8. Пуф І О. 7 розділу 1 О «Строк чинності, умов зміни та припинення договору» договору
ор,енди виК)lасти у наступні, редакції: «10.7. У. разі припиненця або, р9зірвання Договору
поліпшення Ьрендоrзаного М�а, здійснені Орендарем за рахуноk власни� коштів, які можна
відокремити!від орендованого Майна, не завдаючи йому шкоди, є невід'ємне поліпшення власністю дуржави, компенсації не підлягає»;
9. Розділ
. 10 «Строк. чиJ:Іності, умови зміни та припинення Договору» договору оренди
доповнити пунктом 10.11 такого змісту: « 10.11. Вартість невід'єм,них ПQЛЇfІШень орендованого
Майна, здійс�ених Орендарем Га згодою Орендодавця, компенсації не під�га�рть.».
10. Д�овнити Договір оренди підпунктом 10.14 наступного з�істу:
- Прод1авжити термін договору оренди індивідуально визначеного нерухомого майна, що
належить до ;державної власно�ті, від О1 травня 2012 року на 2 роки 11 (одинадцять) місяців,
до О1 березня 2021[року. ·
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3. Інші �мови Договрру, ,te зазначені у �аній Додат��в�й угоді, залишаються без змін.
4. Ця Додаткова угода н�бирає чинност1 з моменту 11 шдписання
СторЬнами.
'
,.
5. Цю ; Додаткову угоду складено у двох оригінальних примірник�, що мають рівну
юридичну силу, по, одному для кожної зі сторін.
Орендод�вець
Націо�альний музей-заповідник
українсьkого гончарства
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