
нерухомог" **:"Xi jJ.-Ж i"".##""' власностi
l' - ., територiальних громад Новгород-Сiверського району ЛЬ 4

м. Новгород-Сiве}ський 01 грулня 2017 року

Ми, що ни)кче пiдписа-пися, Новгород-Сiверська районна рада ЧернiгiвськоТ областi iдентифiкацiйний код
еДЛОУ 248З8699, мiсцезнаходженнJI якоi: вул. Б.Майстренка, 6, м. Новгород-Сiверський, Чернiгiвська
область, 16000 (надалi - ОРЕIЦОДАВЕIF) в особi голови районноi ради Кауфмана В'ячеслава
Марковича, що дiс на пiдстазi Закону УкраiЪи <Про мiсцеве самоврядування в YKpaihi>, з одного боку, та
вiддiл освiти Новгород-Сiверськоi районноi державноТ алмiнiстраuiТ ЧернiгiвськоТ областi
iдеrrгифiкацiйний код СДПОУ 02147486, мiсцезнаходжен}IJI якого: вул. Б.Майстренка, 6, м. Новгород-
Сiверський, Чернiгiвська область, 16000 (надалi - ОРЕНДАР) в особi начаJIьника вiддi.гry освiти БiлоТ
Свiтлани Валентинiвни, що дiе на пiдставi Положення про вiддiл освiти Новгород-СiверськоТ районноТ
державноТ адмiнiстрацiТ ЧернiгiвськоТ областi, затвердженого розпорядженням голови районноТ державноТ
адмiнiстрацiТ вiд 10 липIuI 2017 року JЪ З60, з iншого боку, ук-lrа.гlи цей.Щоговiр про наведеце ни)кче:

1.IIрЕдмЕт договору
1.1. ОРЕНДОДАВЕIФ передае, а ОРЕН.ЩАР приймае в строкове IIлатне користування не житловi

-пщlмiщення, в_адмiнбудiвлi, що е обОектом спiльноТ власностi територiальних громад Новгород-
СiвёР_ського району (надалi Майно), розташованiй за адресою: вул. Б,Майстренка, 6, м. Новгород-
Сiверський.

1.1.1. Примiщення з б KiMHaT, якi знаходяться на 4 поверсi вищезазначеноi булiвлi, загальною
шIощею 183,46 кв. м (з урахуванням коефiцiекry перерахунку корисноi площi в загальну), кориQною
IIJIощею 103,8 кв.м, що не мае окремого входу.

1.1.2. Балансова BapTicTb Майна l21594,00 грн..
1.2. Майно передаеться в оренду з м9тою с.гцrжбового використання.

2. УМОВИ IIЕРЕДАЧI ТА ПОВЕРIIЕНЕЯ ОРВНДОВАНОГО МАfuIА d
2.1. Орендар вступае у строков9 IIлатне кор4стування Майном у TepMiH, указаний у Щоговорi,
2.2. Передача Майна в оренду не тягне за ообою виникненнlI в Орендаря права власностi на це

Майно. Майно зztлишаеться у спiльнiй власностi територiальних громад Новгород-Сiверського району, а
Орендар користуеться ним протягом всього строку оренди.

2.3.У разi припиненнrI цього,Щоговору Майно повертаеться Орендарем Орендодавцю, у порядку,
встановленому при передачi майна Орендарю. Майно ввzDкаеться поверненим Орендодавцю з моменту
пiдписання сторонами акта приймання-передачi.

2.4. Обов'язок по скJIаданню Акта приймання-передачi покгIадаеться на сторону, яка передае Майно
iншiй сторонi,Щоговору.

3. орЕIIдIА IIJIАтА
3.1. Орендна плата € IIлатежем у грошовiй формi, який Орендар вносить Орендодавщо незалежно

вiд наслiдкiв дiяпьностi Орендаря i сплачуеться за весь TepMiH фактичного користування майном, що
визначаеться на пiдставi акry прийманнjI - передачi в оренду та акту приймання - передачi майна з
орендного користуванIilI.

З.2.,Що орендноi плати не входить плата за KoMyHaJIbHi посrryги, BapTicTb ексrшуатацiйних витрат,
податок на додану BapTicTb.

3.3. Розмiр оренднgi плати визначасться в порядку передбаченому Методикою розрахунку та
порядку використанIuI IuIати за оренду майна спiльноТ власностi територiальних громад Новгород_
Сiверського району, затвердженоi рiшенням районноi ради вiд ,,27" травня 2015 року (iз змiнами) i

становить 1 (одна) гривrul на piK, на яку нараховуеться iндексацiя на пiдставi мiсячних iндексiв iнфляцiТ.
З.4. Орендrту плату Орендар зобов'язаний перераховувати Орендодавцю, згiдно Методики

розрахунку та порядку використанIuI плати за оренду майна спiльноi власностi територiальних громад
Новгород-Сiверського району не пiзнiше останнього числа мiсяця, в якому виставлено рахунок до оплати.

3.5. Орендна плата, перерахована несвоечасно або не в повному обсязi, пiдлягас iндексацiT i
стяryеться вiдповiдно до чинного законодавства Украiни з урахуванням пенi в розмiрi подвiйноi облiковоТ
ставки Нацiонального банку УкраiЪи на дату нарахуваншI пенi вiд суми заборгованостi за кожний день
простроченIш платежу, вкJIючаючи день ошIати.
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у разi недостатностi суми здiйсненого платежу для виконання грошового зобов'язання ч

повному обсязi, ця сума погашас вимоги Орендодавця у такiй черговостi:
- у першу чергу сплачуються проценти i неустойки;
- у другу чергу сплачу€ться сума орендноi плати.
3.6. Наднормативна cyN,Ia оренДноi плати, що надiйшла Орендодавцю, пiдлягас \, BcTaHoB,leHo\l\

порядку поверненню Орендарю або залiку в рахунок наступних платежiв.
3.7. Розмiр орендноi плати змiнюеться Орендодавцем в односторонньому лорядку у випаJк}.зrIiни

Методики ii розрахунку та в iнших випадках, передбачених законодавчими актами УкраТни та 1liшегtняrtи
районноТ ради.

3.8. У разi припинення (розiрвання) Щоговору оренди Орендар сплачус орендну плат\ fo ]ня
повернення Майна за актом приймання-передачi вкJIючно. Закiнчення строку дiТ !оговор}, opeн_]}l не
звiльняе Орендаря вiд обов'язку сплатити заборгованiсть за орендною платою, якщо така виниtJа. \
повному обсязi, ураховуючи санкцii, до районного бюджету та Орендодавцю.

4. ВИКОРИСТАНIUI АМОРТИЗАЦIЙНИХ ВЦРАХУВАНЬ
Амортизацiйнi вiдрахування на орендоване Майно нараховуються i використовуються вiдповiдно до

чинного законодавства.

5. оБов,язки орвндАря
5. 1. Орендар зобов'язусться:
5.1.1. За актом приймання-передачi прийняти орендоване Майно.
5.1.2. Використовувати орендоване Майно вiдповiдно до його призначення та умов цього !оговору.

свосчасно узгоджувати з ОрендодавцеN{ буль-якi зп,tiни профiлю використання орендованого Майна або
його частини.

5.1.З. Свосчасно та у повноNIу обсязi сплачувати орендну плату.
5,1.4. Утримувати орендоване Майно у повнiй збереlкеностi, запобiгати його пошкод)t(е[l}]ю та

псуванню. свосчасно проводити необхiдний поточний ремонт примiщень за рахунок власних кrэштiв. яtti
не пiдлягають компенсацiТ.

на перiод проведення ремонту об'екту оренди Орендар не звiльнясться вiд сплати оренднот лJIати,
плати за комунальнi послуги та iнших платежiв.

5.1,5. Утримувати Майно та прилеглу територiю у н€шежному cTaHi, сплачувати витрати на ii
прибирання i очистку при забрулненнi господарською дiяльнiстю (булiвельне смiтгя, харчовi вiдходи.
тощо). Здiйснювати обслуговування теплових, електричних та вентиляцiйних мереж, l'x необхiдний
поточний ремонт, а при необхiдностi забезпечити доступ експлуатуючих органiзацiй до t{их ]\lepe)Ii з
метою ik профiлактичного огляду i pelvtoHTy. У разi виникнення аварiйнот ситуацiт забезпечити llос.l.),п
протягом Bcici доби. Виконувати yci caHiTapHi правила.

5.1.6. Сплачувати фактичнi витрати за користування електроенергiсю, iншими комунztльними
ПОСЛУГаМИ, ДЛЯ чОгО у мiсячниЙ TepMiH оформити договори з вiдповiдними службами.

У разi, якщо комунальнi послуги сплачус Орендодавець (Балансоутримувач орендованого Майна).
то протягом 15 робочих днiв пiсля пiдписання цього !оговору укласти з Орендодавце\l
(балансоутРимувачеМ орендованогО Майна) договiр про вiдшкодування витрат Орендодавця
(БалансоуТримувача) на утримаНня орендоВаногО Майна та наданнЯ комунrulьних послуг Орендарю.

Не укладення .Щоговору на утримання орендованого Майна та надання комунztльних послуг
орендарю е пiдставою для порушення питання про дострокове розiрвання !оговору.

5.1.7. За свiй рахунок проводити протипожежнi заходи, нести матерiальну вiдповiдальнiсть:за
Збитки, спричиненi поя(ежею, що виникла в орендованому примiщеннi з вини Орендаря.

5.1.8. Забезпечувати безперешкодний доступ у будь-який час до орендованого майна представникiв
Орендодавця для перевiрки його використання за цiльовим призначенням та дотримання Орендарем yl\{OB

договору.
Надавати Орендодавцю за першою вимогою всю необхiдну iнформацiю щодо орендованого пtайна.
5.1.9. На вимогу Орендодавця проводити звiряння вза€морозрахункiв по орендних платежах i

оформляти вiдповiднi акти звiряння.
5.1,10. У РаЗi пРипинення або розiрвання !оговору негайно повернути Орендодавцевi одержане вiд

нього Майно у належному стану, не гiршому, нiж на час передачi його в оренду, з yciMa зробленими в
ньому полiпшеннями та вiдшкодувати Орендодавцевi збитки у разi погiршення стану або втрати
(частковоТ або повноi) орендованого Майна з вини Орендаря.

I-



з
5.1.11. Протягом плiсяця пiсля укладення цього !оговору застрахувати орендоване Майно на суму

не п,{еншеi нiж його BapTicTb за звiтом про оцiнку (балансова BapTicTb) на користь Орендодавця у порядку,
ВИЗНаЧеНОМУ ЧИннИN{ ЗаконоДаВСТВОМ Та наДати Орендодавцю копii страхового полiсу i платiжного
доручення. ПостiЙно поновлювати договiр страхування таким чином, щоб увесь строк оренди Майно було
застрахованим.

5.1.12. У РаЗi Змiни найменування юридичноТ особи, адреси, рахунку, телефону письN,rово
повiдомити про це Орендодавця в 10-денний TepMiH з наданням вiдповiдних документiв. У разi
неВиконання цЬого пункту Bci повiдомлення. якi направленi за юридичною адресою, вважаються
врученими.

5.1.1З. У разi реорганiзацiТ чи лiквiдацiТ письмово повiдомити про це Орендодавця в l0-дениний
TepMiH з моменту виникнення перелiчених фактiв та надати нотарiально посвiдченнi копiТ установчих
документiв, якi враховують реорганiзацiЙнi процеси, а також iнформацiю про правонаступництво.

5.1.14. Сплатити послуги з проведення незалежноТ оцiнки об'екта оренди, якщо на момент
продовження TepMiHy дiТ договору оренди остання незzlr,Iежна оцiнка була зроблена бiльш Hi;K три роки
тому.

5.2. Орендар не мае права передавати TpeTiM особам своi права та обов'язки за цим договором без
згоди Орендодавця.

б.IIрАвА орЕцдАря
6.1. Орендар мас право з дозвоJý/ Орендодавця:
6.1.1. Вносиги змiни до скJIаду орендованого Майна, шляхом проведеннrI його реконструкцir,

технiчного переозброення, капiтального ремонту, що зумовлюе пiдвищення його BapTocTi за рахунок
власних коштiв, якi не пiдлягають компенсацii, з наданюIм проектно-кошторисноТ документацiТ,
виготовленоi за рахунок Орендаря до початку проведеншI робiт i затвердженоТ у вотановленому порядку.

tИ умова Щоговору не розглядаеться як дозвiл на здiйснення полiпшень орендованого майна i не
тягне за собою зобов'язання Орендодавця щодо компенсацiТ BapTocTi полiпшень.

У разi якщо Орендар подае заJIву на погодженнrI Ореrцодавцем здiйснення невiд'емних полiпшень
орендованого маЙна, BiH зобов'язаниЙ надати пакет документiв, передбачениЙ Фондом державного майна
УкраТни та експертний висновок на проектно-кошторисЕу докумеrrтацiю на здiйснення невiд'смних
полiпшень.

При проведеннi Орендарем капiтального ремонту чи переобладнання примiщення, оёlганнiй неое
матерiальну вiдповiдальнiсть за якiсть ремонý та пошкодження, викJIиканi ремонтом в будинку, де
знаходиться ореIцоване примiщення.

6,I.2. Виконувати Bci роботи по пристосуванню примiщень до особливостей дiяльностi за рахунок
власних коштiв. BapTicTb пристосувань орендованого маЙна, здiЙснених Оренларем, i якi неможJIиво
вiдокремити без шкоди для майна, компенсацii не пiдлягае.

6.2. Орендар не вiдповiдас за зобов'язаннlIми Орендодавця.

7. оБов.язки орЕндодАвця
7.1. Орендодавець зобов'язуеться не вчиняти дiй, якi б перешкоджали Орендарю користуватися

орендованим Майном на умовах цього Щоговору.
7,2.Ризик випадковоТ загибелi чи пошкодження об'екта оренди несе Орендодавець.
7,3. У разi здiйснення Орендарем невiд'емних полiпшень орендованого Майна Орендодавець

зобов'язаний забезпечувати контроль за проведеннrIм таких полiпшень,

8.IIрАвА орЕндодАвця
8.1. Орендодавець мае право:
8.1.1. Котrтролювати наявнiсть, технiчний стан, напрямки та ефективнiсть використання Майна,

переданого в оренду за цим Щоговором.
8.1.2. Висryпати з iнiцiативою щодо внесенrrя змiн до цього Щоговору або його розiрвання у разi:

невикористання орендованого Майна вiдповiдно до умов цього .Щоговору,
- погiршення стану орендованого Майна,
- порушешш, невиконанrrя (або ненапежного виконання) умов Щоговору,

9. ВIЛIОВЦАЛЪШСТЪ СТОРШ
9.1. За невиконаннjI або неналежне виконання зобов'язань за Щоговором оренди, у тому числi змiну

або розiрвання його в односторонньому порядку, KpiM випадкiв, передбачених цим.Щоговором, сторони
несугь вiдповiдальнiсть, передбачену чинним законодавством УкраiЪи,
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9.2. Орендодавець не вiдповiдае за зобов'язаннями Орендаря i не несе вiдповiдапьностi

за технiчций стан комунiкацiй. Орендар не вiдповiдае за зобов'язаннями Ьр"rдоruuця, якщо iнше не
передбачено цим Щоговором. Орендар вiдповiдае за свотми зобов'язаннями i за зобов'язаннями, за якими
BiH е правонаступником, виключно власним майном. Стягнення за цими зобов'язання\Iи не пложе бути
звернене на орендоване Майно.

9.3. Спори, що виникають у ходi виконання !оговору оренди, вирiшуються за згодою cTopiH. Якщо
згоди не було досягнуто, спiр передасться на розгляд до господарського суду.

9.4.Якщо Орендар допустив погiршення орендованого майна або його загибель, BiH повинен
вiдшкодувати Орендодавцевi збитки,-якщо не доведе, що погiршення або загибель майна ста*lL.iся не з
його вини.

у разi несвоечасного виконання грошового зобов'язання з вiдшкодування завданих збиткiв.
орендар повинен сплатити суму боргу з урахуванням iндексу iнфляцiт за весь час прострочення, а тако,1.
3% рiчних вiд простроченоi суми за користування чу}кими грошовими коштами,

9.5. У разi несвосчасного виконання зобов'язання по сплатi оренднот плати, Орендар повинен
сплатити Орендодавцю суму боргу з урахуванням iндексу iнфляцii за весь час прострочення, а також 1 0 Оz

рiчних вiд простроченоi суми.

За наявностi вини Орендар повинен вiдшкодувати
майна або його загибеллю, протягом 15 (п'ятнадцяти)
вiдповiдноi вимоги Орендодавцем.

9.6, Орендодавець не несе вiдповiдальностi за HaHeceHi
iнженернrх комунiкацiй, якi знаходяться в будинку (примiщеннi),
його межами.

9,'7, У разi звiльнення Орендарем примiщення без
Акта про передачу об'екту оренди в ненzu]ежношry cTaHi,
HaHeceHi у зв'язку з цим збитки в повному Тх розмiрi та
перiод користування.

збитки, завданi Орендодавцевi погiршенняьt
каJIендарних днiв з моменту пред'яв--iення

збитки Орендарю внаслiдок aBapiI
наданому Орендарю в оренду, або за

письмового попередженнJI, а також скJIаданшI
Орендар несе матерiальну вiдповiдальнiсть за
сплачус Орендодавцю орендну плату за весь

за майно, з€lлишене Орендарем у примiщеннi, Орендодавець вiдповiдальностi не несе.

10. СТРОК ЧИННОСТI, УМОВИ ЗМIНИ ТА IIРИПИНЕНIUI ДОГОВОРУ
l0.1 . ЩеЙ ЩоговiР дiс з "01 " грудня 2017 року по "З 1 " жовтня 2020 року включно.
10.2. Умови цього ЩоговорУ зберiгають силу протя1,0м усього строку його дii, а в час.гинi

зобов'язань Орендаря щодо сплати оренднот плати - до повного виконання зобов'язань.
10.3. Змiни i доповнення до договору допускаються в односторонньому порядку у випадках.

передбачених цим договором.
Iншi змiни та доповнення до !оговору допускаються за взасмноТ згоди

додатковою угодою до Щоговору,
cTopiH та оформляються

10.4. Щей .щоговiр може бути розiрвано Орендодавцем в односторонньому порядку за наявностi
пiдстав, передбачених цим Щоговором.

В iнших випадках даний.Щоговiр може бути розiрвано лише за згодою cTopiH або на вимогу однiсТ iз
cTopiH за рiшенням господарського суду у випадках, передбачених чинним законодавством Украi'ни

10.5. У разi припинення або розiрвання Щоговору, полiпшення орендованого Майна, здiйсненi
орендарем за рахунок власних коштiв, якi можна вiдокремити вiд орендованого Майна не завдаючи йоrutл
шкоди, визнаються власнiстю Орендаря, а невiдокремлюванi полiпшення, якi не Пiд.,iягаtоть kr-lпltteHcattij'
власнiстю Орендодавця.

10.6. Пiсля закiнчення строку дiТ !оговору оренди орендоване майно п,lас бути звiльнено i переданr-l
Орендодавцю за Актом приймання-передачi. За час фактичного користування об'сктом оренди пiсля
припинення дii даного ,щоговору до передачi примiщення за Актом, Орендар зобов'язаний внести плаl.у за
користування примiщенням в розмiрi орендноI плати.

10.7. Реорганiзацiя Орендодавця або перехiд права власностi на орендоване Майно TpeTiM особам не
е пiдставою для змiни або припинення чинностi цього !оговору, i BiH зберiга€ свою чиннiсть для нового
власника орендованого Майна (його правонаступникiв), за винятком випадку приватизацiт орендtlван()го
Майна Орендарем.

10.8. Чиннiсть цього Щоговору прилиня€ться внаслiдок:
- закiнчення строку, на який його було укладено;
- приватизацii орендованого Майна Орендарем ;

- загибелi орендованого Майна;
- достроково за iнiцiативою Орендодавця за наявностi пiдстав, визначених цим ffоговором, абсl

за взасмною згодою cTopiH або за рiшенням господарського суду;
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- банкрутства Орендаря та в iнших випадках, прямо передбачених чинним

законодавством та умовами цього .Щоговору.
l 0.9. У разi припинення або розiрвання цього Щоговору Майно протягом трьох робочих днiв

повертасться Орендарем Орендодавцю.
У разi, якщо Орендар затримав повернення Майна, BiH несе ризик його випадкового знищення або
випадкового пошкодження.

l0.10. ВзасмовiдносинИ cTopiH, не врегульованi циМ.Щоговором, регламентуються чинним
законодавствоN{.

10.1 1. Щей lоговiр укJIадено в 2-х примiрниках, що мають однакову юридичну силу:
1-й примiрник - Орендодавцевi;
2-й приплiрник - Орендарю.

чнl н, банкiвськi реквiзити, контактний телефон:
ОРЕНДОДАВЕЦЬ Новгород-Сiверська районна рада ЧернiгiвськоТ областi

вул. Б.Майстренка, 6, пt,Новгород-Сiверський, 16000
plp З1551201 32055 1

УДКСУ у Новгород-Сiверськоп,tу районi, МФО 85З592
код С!РПОУ 248З8699
тел.3-1 i-55

орЕндАр Вiддiл освiти Новгфод-СiверськоI районноТ д"р*а"rо'r' адririс.рuц;Т
ЧернiгiвськоI областi
вул. Б.Майстренка, 6, м. Новгород-Сiверський, 16000
р/р З541 2004020616
УДкСУ у Новгород-Сiверському районi, МФо 85З592
код сдрпоу 02|47486
тел.3-16-58

орЕндАр
Вiддiл освiти

районноi державноТ
Чернiгiвськоi обл

*Фчtr
\f9, \
Ц:'". \
\.\\",t *фfвО*

lY*p",B92

районна рада



Щодаткова угода Лb 1
до договору орецди перухомого майна, що належить до спiльноi власностiтериторiальних громад Новгород-Сiверського району ЛЬ 4

Ми, що ни)кче пiдписалис",_лJо"..ород-Сiверська районна рада Чернiгiвськоi областiiдdЁпифiкацiйний код едРПоу 24sзSбg9, мiсцЪзнах"й""." якоi: вул. Б'JVIайстренка, 6, м. Новгород-СiВеРСЬКИЙ, ЧеРНiГiвська область, 16000 в^д-а - оЙЙо4двЕф' l .""oi голови районноi радиКауфмана В'ячеслава Марковича, що дiе'на пiдставii*ЪЫ Украiни пПро-ri"ч"u" самоврядуваншI вYKpaihb>, з одного боку, та вiддiл 
.освiти Новгород-СiвЪрськоi й;;йi державноi адмiнiстрацiiЧернiгiвськоi областi iдентифiкацiйний код сдрпЪУ' 0214)486,--nni"r,"."*одженнJl якого:вул, Б,Майстренкц 6, м, Новгород-Сiверський, ЧернiгiвЬька область, 16000 (йаrri - орЕIцАР) в особiНаЧаЛЬНИКа ВiДДiЛУ ОСВiТИ БiЛОi СВiТЛани ВаrrенЙi""", Йо дiе на пiдставi йоrrо*.пr* про вiддiл освiтиНовгород-СiверськоТ районноi державноТ адмiнiстра|iТ Ч"р"i.i".i*оi областi, затвердженогорозпорядженням голови районноТ державноi адмiнiстрацii вiд 10 ";"", йi; року J,{! з60, з iншого боку,укJIали що додаткову уго.ry про наведене ни)кче:

1, Пiдпункти 1,1,1, та 1,1,2, пункry_1.1. договору оренди нерJ.хомого майна, що наJIежить до
ЖЖ;ХТ::ffi]]ffi:РiаЛЬНИХ 'РО"uД 

НОвгород-СiuЪi""по.о району Nл 4 вiд 01 груд; 
-roi;-po*y

(1,1,1, Примiщення з б кiмнац що знаходяться на 4 поверсi вищезuвначеноi будiвлi, загальноюплощеЮ 283,4 кв. М, ЩО не мае окремого входу i гараж - 37,1 кв.м.
1.1.2. Балансова BapTicTb Майна _ 191641,0 грн, в т.ч. гар€Dк - З747,0 грн.>

2. IJJ. додаткову угоду укладено в 2-х примiрник'q що мають однакову юридичну сиJrу:1-й примiрник - Орендодавцевi;
2-й примiрник - Орендарю.

м. Новгород-Сiверський

ОРЕНДОДАВЕI]Ь:

н_овгород-с iBepcbka районна рада Чернiгiвськоi
областi
вул, Б.Майстренка, 6, м. Новгород-Сiверський,
l 6000
plp З1 554248З2055 1

УДкСУ у Новгород-Сiверському районi, МФо
85з592
код еДРПоУ 248З8699
тел. З-l 1-55

районноТ ради

ОРЕН!АР:

вiддiл освiти Новгород-сiверськоi районнот
державнот адмiнiстрацii Чернiгiвськоi областi
вул. Б.Майстренка, 6, м. Новгород-Сiверський,
l б000
pt.p_ -j э,2(? l,' r'ft2t'f rF
МФО Jj3э-сj.!кодСДРПОУOffi
тел. З-16-58

10 вересня 2018 року

освiти Новгород-Сiверськоi
iстрацiТ Чернiгiвськоi

Зраi"а 1

В.М. Кауфман Бiла

ttp{rп.|l"

//л.РСЬК1 \
'q.2\i.iBcbKo;, J., .\'л )

'"d"o)

Ф \ Дýtl /f.?{tо / ь



Щодаткова угода ЛЬ 2
до Щоговору орендп нерухомого майна, що належить до спiльноi власностi

територiальних громад Новгород-Сiверського району ЛЬ 4

м. Новгород-Сi верський 27 лютого ZОlЯ року

мЩ що нижче пiдписалися, Новгоlэод-сiверська районна рада Чернiгiвськоi областi
iдентифiкацiйний код сДрпОу 248з8699, мiсцезнаходження якоТ: вул. Ь.МаИстренка, 6, м. Новгород-
Сiверський, Чернiгiвська область, 1Ъ000 (надалi - орЕндОдАвfuць) в особi голови Новгород-
CiBepcbKoT районноТ ради ЧернiгiвськоI областi Кауфмана В'ячеслава Марковича, що дiе на пiдставi
Закону Украiни кПро мiсцеве самоврядування в УкраТнЬ>, з однiсТ .roponr, вiддiл освiти Новгород-
ciBepcbkoi районноi державноi адмiнiстрацiт Чернiгiвськот областi iдентифiкацiйний код едрпоу
02147486, мiсцезнаходження якого: вул. Б.Майстренка, 6, п,t, Новгород-Сiверський, Чернiгi"a"пu обrru"r",
16000 (нада"гli _ пЕрвIСш,ill орЕндАР) в особi l{ачальt{иltа' вiддiлу освiти НЬвгород-Сiверськоi
районнот державнот адмiнiстрацii ЧернiгiвськоТ облаотi БiлоТ Свiтлани Валентинiвни, що дi. nu пЙставi
Положення про вiддiл освiти Новгород-СiверськоТ районноТ дерлсавноТ адмiнiстрацiТ ЧернiгiвськоТ областi,
затвердженого розпорядженням голови районноi державноi адмiнiстрацiТ вiд 28 сiчня 2019 року J\Ъ 25, з
другоi сторони, та Комунальна установа <Новгород-Сiверський районний цен;гр обслуговуванЙ закrrадi*
освiтш> Новгород-Сiверськоi районноТ ради ЧернiгiвськоТ областi iдентифiкачiiний код СЩРПОУ
42788022, мiсцезнахОдження якоТ: вул, л. Кучми, 4|, с. Чайкине НовгЪрод-Сiверського району,ЧернiгiвськоТ областi, 16014, в особi директора Комуttалt,ноi'ус"ганови кНсrвгород-Сiверський районний
центр обслуговування закJIадiв освiти> Новгород-сiверсьttоi' районнот ради Llернiгiвськоi облаiтi Зюзько
Iрини Петрiвни, яка дiе на пiдставi Статуту КомунальноТ установи кНовгород-Сiверський районний цен-гр
обслуговуваннlI закJIадiв освiтп> Новгород-сiверськот районноi ради Чернiгiвськоi;облu"ri .ur".рд*"по.о
рiшенrrямJ{овюр_оа-Сiверськоi районноТ ради ЧернiгiвськоТ областi вiд jt грудня 2018 року м +i+ (надалi
_ новиИ орЕндАР), з третьоi сторони, надалi разом iMeHoBaHi Сторони, а кожен окремо - Сторона,
керуючись главою 47 Щивiльного кодексу УкраiЪи, враховуючи рiшення Новгород-Сiверськоi районноi
ради Чернiгiвськот областi вiд 2l грулня 20l В року м 414 кПро cTBop.n"o Коrу"альноI y"ru"o"1,1
<Новгород-СiверськиЙ районниЙ центр обслуговування закладiв освiти> Новгород-СiверськоТ районноТpaдиЧ9pнiгiвськoToблacтi>yкJIaлицЮДoДaTкoByyГoДуПpoнagTyПне:

l. Сторопи погодили замiнити олну iз cTopiH Щоговору оренди нерухомого майна, що нi}лежить до
спiльноi власностi територiальних громад Новгород-Сiверського району вiд 01 грудня 2017 року М 4
укJrаденого мiж Новгород-сiверською районною радою Чернiгiвськот областi та вiддiлом Ъсвiти
новгород-сiверськот районнот державноi адмiнiстрацiт Чернiгiвськоi'областi, а саме: передати новому
орЕндАРЮ - KoMyHiUIbHa установа <Новгород-Сiверський районний центр обсrryгЬвування заюlадiв
освiти> Новгород-сiверськот районнот рали Чернiгiвськот областi yci права та обов'язки ПЕРВIсного
орЕндАря.

2. ПiслЯ пiдписання Сторонами цiсТ угоди новиЙ орЕндАР атас Стороною ffоговору
оренди нерухомого майна, що нсlJIежить до спiльноТ власностi територiальних громад Новгород-
СiверськогО районУ вiд 0l грудня 201'| року JФ 4 с llовним правонаступником пЕрвIсного
ОРЕНДАРЯ вiдносно його прав та обов'язкiв.

з. Щей Щоговiр набувае чинностi з мол,{енту пiдписання i дiе по 3 1 жовтня 2020 року вкJIючно.
КеРУЮЧИСЬ СТ. бЗ 1 ЩКУ СТОРОНи встановили, що умови договору застосовуються до uiд,rо""" мiж ними,
якi виникли до його укладання, а саме з 01 лютого 2019 року.

4. Щrо додаткову угоду укпадено в З-х примiрниках,
1-й примiрник - Орендодавцевi;
2-й примiрник - Первiсному Орендарю;
3-й примiрник - Новому Орендарю.

що мають однакову юридичну силу:

ОРЕIЦОДАВЕr{Ь:
Новгород-Сiверська районна рала ЧернiгiвськоТ
областi

пЕрвIсниЙ огвнда.г:
I] iддi л ос в iти I-J о вгород-С iBepcbKoT районноТ
де ржав ноi адп,r i н i страцii Чернiгiвськоi областi



вул. Б.Майстренка, 6, пл, Новгород-Сiверський,
1 6000
plp З541404802055 1

УДКСУ у Новгород-Сiверському районi, МФО
853592
код сдрпоу 248зв699
тел. З-1 1-55

районноi.ради

вул. Б.Майстренка, 6. шl. Новгород-Сiверський,
l 6000

рiр З541409l020616
УДКСУ у Новгород-Сiверському районi, МФО
85з_592
код едрпоу 02l114
гс,r. -1-16-5B

[-lачальник вiддiлу iти Новгород-Сiверськоi
районноТ дер)ка адм i нiстрацiТ Чернiгiвськоi
областi

.М. Кауфман

новиЙ оЁшндаг:
Комунальна установа <Новгород-Сi верський
районний ценlр обсrryговування закJI адi в осв iти>
Новгород-С i верськоТ районноi ради Li 

е1,1 t l i l.i вс ькоl' об;l lrc t'i
вул. Л. Кучми,41, с. ЧайкИне, Новгоро.l-Сiiвеllсi,кtlй райоrr. I60 l:l
plp З541104] 015072
УДКСУ у Новгород-Сiверському районi, МФО В5З592
код едрпоу 42788022
тел.

.Щиректор КомунальноТ установи кНовгород-С i верс ь к и й

районний центр обслуговування закладiв освiти>
районноТ ради Черн iгi вс ькоl' tiб,цас-гi

. Зюзько
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