
ДОДАТКОВА УГОДА № і
до Договору позички приміщень адмінбудинку, 

розташованого за адресою: м. Полтава, вул. Стрітенська 44 
№ 36 від 19.04,2017 року

м. Полтава « ? /»__0/ ____2020 р.
Департамент охорони здоров’я Полтавської обласної державної адміністрації далі - 

Позичкодавець, в особі директора Лисака Віктора Петровича, який діє на підставі Положення 
про департамент охорони здоров’я Полтавської обласної державної адміністрації, з однієї 
сторони, і Комунальне підприємство «Полтавський обласний інформаційно-аналітичний центр 
медичної статистики Полтавської обласної ради» далі - Користувач, в особі директора 
Клименко Любові Миколаївни, яка діє на підставі Статуту, з другої сторони, відповідно до 
умов Договору позички приміщень адмінбудинку, розташованого за адресою: м. Полтава, 
вул. Стрітенська 44 № 36 від 19.04.2017 року (далі -  Договір) уклали цю Угоду про наступне:

1. Сторони домовились продовжити термін дії Договору з 19.03.2020 року до вирішення 
питання постійною комісією обласної ради з питань бюджету та управління майном надання 
приміщень адмінбудинку, розташованого за адресою: м. Полтава, вул. Стрітенська 44 в 
безоплатне користування. Виконання сторонами зобов’язань по Договору продовжується з 19 
березня 2020 року. Договір має силу протягом всього терміну дії. а також у випадках, коли 
після його укладення законодавством та власником майна встановлені правила, що 
погіршують становище Користувача.

2. Всі інші умови Договору залишаються без змін і Сторони підтверджують по них свої 
зобов’язання.

3. Дана додаткова угода є невід’ємною частиною Договору позички № 36 від 19.04.2017
року

4. Додаткову угоду укладено в трьох примірниках, кожен з яких має однакову юридичну 
силу: 1 -й примірник -  Позичкодавцю, 2-й -  Користувачу, 3-й -  Управлінню майном обласної 
ради.
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36011, м. Полтава.
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