
ДОГОВIР ОРЕНДИ

м. Новгород-СiвЪрський 01 грудпя 2017 року

Ми, що нижче пiдписалися, Новгород-Сiверська районна рада ЧернiгiвськоТ областi,
rлентифiкацiйний код еЩРПоу 248з8699, мiсцезнаходження якоТ: вул. Б.Майстренка, 6, м, Новгород-
Сiверський, Чернiгiвська область, 16_000 (надалi - орЕндОдАвЕць) в особi голови районноТ ради
Кауфмана В'ячеслава Марковича, що дiе на пiдставi Закону УкраТни кПро мiсцеве 

"urЬ"р"дуuання 
в

УкраiЪi>, з одного боку, та фiнансове управлiння Новгород-Сiверськоi районноТ державноТ адмiнiстрацiТ
ЧернiгiвськоТ областi iдентифiкацiйний код еДРПОУ 02З|8597, мiсцезнаходження якого: вул.
Б.Майстренка, 6, м. Новгород-Сiверський, Чернiгiвська область, 16000 (надалi - орвндДР) в особi
начzUIьника фiнансового управлiння БиковоТ олени МиколаiЪни, що дiе на пiдставi Полоrкення про
фiнансове управлiння Новгород-СiверськоТ районноТ державноi адмiнiстрацiй ЧернiгiвськоТ областi,
затвердженого розпорядженням голови районноТ державноТ адмiнiстрацii вiд 10 липнlI 2017 року NЪ 360, з
iншого боку, уклали цей Щоговiр про навед€не нюкче:

1. IIрЕдмЕт договору
1.1. орЕШодАвЕtЬ передае, а ОРЕНЩАР приймае в строкове платне користування

примiщення, в адмiнбудiвлi, що е об'ектом спiльноi власностi територiальних громад
Сiверського району (надалi Майно), розташованiй за адресою: вул. Б.Майстренка, 6, м.
Сiверський.

1.1.1. Примiщення з б KiMHaT, якi знаходяться на З поверсi вищезазначеноТ
площею 127,5 кв.м, що не мае окремого входу i гараж - 21, 1 кв.м.

1.|.2. Балансова BapTicTb Майна 149З7З,0 грн., в т.ч. гараэк - 2131,0 грн..
1,Z. Майно передаеться в оренду з метою сл}оlсбового використання.

не житловi
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2. УМОВИ ПЕРЕДАЧI ТА ПОВЕРНВННЯ ОРЕIЦОВАНОГО МДI4IIД
2.1. Орендар вступас у строкове платне користування Майном у TepMiH, указаний у flоговорi.
2.2. Передача Майна в оренду не тягне за собою виникнення в Орендаря права власностi на це

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

2.з. У разi припиненнrI цього .Щоговору Майно повертаеться Орендарем Орендодавцю, у порядку,
вст€lновленому при передачi майна Орендарю. Майно ввrDкаеться поверненим Орендодавцю з моменту
пiдписання сторонами акта приймання-передачi.

2,4. Обов'язок по скJIаданню Акта прийманнJI-переДачi покладаеться на сторону, яка передае Майно
iншiй cTopoHi Щоговору.

3.1. орендна плата е платежем r.о"'i;Р#"*ffii*#ЁЬ"о вносить орендодавщо незыIежно
вiд наслiдкiв дiяльностi Орендаря i сгшачусться за весь TepMiH фактичного користування майном, що
визначасться на пiдставi акry приймання - передачi в оренry та акту приймання - передачi майна з
орендного користування,

З.2. Що орендноТ плати не входить IIлата за комунальнi поолуги, BapTicTb експлуатацiйних витрат,
податок на додаIry BapTicTb.

З.З. РозмiР орендноi плати визначаеться в порядку передбаченому Могодикою розрахунку та
порядкУ використаНюI IUIатИ за орендУ майна спiльноi власностi територiальних громад Новгород-
Сiверського району, затвердженоi рiшенням районноi ради вiд,,27" травня 2015 року (iз змiнами) i
становить 1 (одна) гривrUI на piK, на яку нараховуеться iндексацiя на пiдставi мiоячних iндексiв iнфляцiТ.

З.4. ОренднУ плату Орендар зобов'язаний перерzIховувати Орендодавцю, згiдно Методики
розрахунку та порядку використання плати за оренду майна спiльнот власностi територiальних громад
Новгород-Сiверського районУ не пiзнiше останнього числа мiсяця, в якомУ виQтавлено рахунок до ошIати,

з,5. Орендна ппата' перерахована несвоечасно або не в повному обсязi, пiдлягае iндексацiт i
стяryеться вiдповiдно до чинного законодавства Украiъи з урахуванням пенi в розмiрi подвiйнот облiковот
ставки Нацiона.гlьного банку Украihи на дату HapaxyвaншI пенi вiд суми заборгованостi за кожний день
простроченшI платежу, вкJIючаючи день оплати.
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у разi недостатностi суми здiйсненого платежу для виконання грошового зобов'язання у

повному оъсязi, ця сума погашас вимоги Орендоlавчя r,такiй черговостl:

- у першу чергу сплачуються проценти i неустойки;

- у другу чергу сплачу€ться сума оренднот плати,

З.6. НадноРмативна сума оренДноТ плати, що надiйШла Орендодавцю, пiдлягае у встановлено1!1!,

порядку поверненнк) Орендарю або залiку в рахунок наступних платежiв,

J./. rvJllrrl/ vljv

Методики Ti розрахунку та в iнших випадках, передбачених законодавчими актами Украiни та рiшеннями

районноi ради.
3.8. у разi припинення (розiрвання) Щоговору оренди Орендар сплачу€ орендну плату до дня

повернення Майна за актом приймання-передачi включно, Закiнчення строку дii [оговору орен-]и не

звiльняе Орендаря вiд обов'язку сплатити заборгованiсть за орендною платою, якщо така виник-lа, }

повному обсязi, ураховуючи санкцiI, до районного бюджету та Орендодавцю.

4. ВИКОРИСТДННЯ ДМОРТИЗЩIЙНИХ ВIДРДХУВДНЬ
Дмортизацiйнi вiдрахування на орендоване Майно нараховуються i використовуються вiдповiдно до

чинного законодавства.

5. оБов,язки орЕщАря
5.1. Орендар зобов'язу€ться:
5.1.1. За актом приймання-передачi прийняти орендоване Майно,

5.1.2. ВикОристовуваТи орендоване йайнО вiдповiднО до йогО призначенНя та yI\{oB цього,Щоговору,

свосчасно узгоджувати з Орендодавцем буль-якi змiни профiлю використання орендованого Майна або

його частини.
5.1.З. Своечасно тау повному обсязi сплачувати орендну плату,

5.1.4. Утримувати Ър"пдоuu". Майно у повнiй збереженостi, запобiгати його пошкодженню та

псуванню, свосчасно проводити необхiдний поточний ремонт примiщень за рахунок власних коштiв, якi

не пiдлягають компенсацiТ.
на перiод проведення ремонту об'скту оренди Орендар не звiльняеться вiд сплати орендноi плати,

плати за комунальнi послуги та iнших платежiв,

5.1.5. УтримуватИ МайнО та прилегЛу територiю у належному cTaHi1 сплачувати витрати на if

прибирання i очистку при забрулненнi господui"uпо. дiяльнiстю (будiвельне смiття, харчовi вiдходи,

тощо). Здiйснювати обслуговування теtIлових, електричних та вентиляцiйних мереж, Тх необхiдний

поточний ремонт, а при 
"aобriд"о"тi 

забезпечити доступ експлуатуючих органiзацiй до цих ]\,Iepext з

метою ix профiлакт"""о.о огляду i ремонту. У разi виникнення аварiйнот ситуацiт забезпечити дос-гуп

протягом BЪiei доби. Виконувати yci caHiTapHi правила,

5.1.6. Сплачувати. фактичнi витратИ за користУвання електроенергiею, lншими комунiLпьними

послугами, для чого у мiсячний TepMlH Ьборr"r, договори з вiдповiдними службами,

У разi, якщо комунальнi послуги сплачуе Орендодавець (Балансоутримувач орендованого Майна)"

тО npor".o' 15 pobour" днiВ пiслЯ пiдписаннЯ цьогО !оговору }/класти з ОрендодавцеN1

(балансоутримувачем орендованого Майна) договiр про вiдшкодування витрат ОрендсlдавLtя

(Балансоутримувача) на утримання орендованого Майна та надання комунаJ]ьних послуг Орендарю,

Не укJIадення ,Щоговору на утримання орендованого Майна та надання комунzLпьних послуг

Орендарю с пiдставою для порушення питання про дострокове розiрвання До,,.-9uопч 
_:__лл: .-л_, .,:

5,1.7. За свiй рахунок проводити протипояtежнi заходи, нести MaTeplrLlbНy вlдповlдzlJlьнlсть за

збитки, спричиненi пожежею, що виникJIа в орендованому примiщеннi з вини Орендаря,

5.1.В. Забезпечувати безперешкодний дЬступ у буль-який час до орендованого майна представникiв

орендодавця для перевiрки його використання за цiльовим призначенням та дотримання Орендарем умов

ДОГОВОРУ' 
ёнпопяRтI}о :]а пеDшс 5хiдну iнформацiю щодо орендованОГО П,tайНа.

НаДаватиорендодавцюЗаПершоюВИМоГоЮВсЮНеоOхlлнуlНЧJUР|/rацrtu.ЩUлU"Р""1:::1,::л_
5.1.9.НаВиМоГУорендодавцЯПроВоДитизвiряннЯВЗаСМорозрахУнкiвПооренДНИхПЛаТе}кахl

оформляти вiдповiднi акти звiряння, 
-,-_ -_-- г

5.1.10. У разi.,р"r"п"r"я або розiрвання,Щоговору негайно повернути Орендодавцевl одержане вlд

ньогО МайнО у HrllleжHoМy стану, не гiршомУ, нiж на час передачi його в оренду, з yciMa зробленими в

ньому полiпшеннями та вiдшкодуват, Орь*rдодавцевi збитки у разi погiршення стану або втрати

(частковоТ або повноТ) орендованого Майна з вини Орендаря,



3

5.1.11.протягоммiсяцяпiсляукладенняцього Щоговору застрахувати орендоване Майно на 0уму
не менше,.нi;к його BapTicTb за звiтопl про оцiнку (балансова BapTicTb) на користь Орендодавця у порядку,
визначеноN{\, чинни\I законодавством та надати Орендодавцю копiТ страхового полiсу i платiжного
доручення. Пос-гiйно понов_lювати договiр страхування таким чином, щоб увесь строк оренди Майно було
застрахованиN1.

5.1.12, у разi зrIiни найменування юридичноТ особи, адреси, рахунку, телефону письмово
повiдомити про це Орендодавця в l0-денний TepMiH з наданням вiдповiдних документiв. У разi
невиконання цього п}нкту Bci повiдомлення, якi направленi за юридично}о адресою, вважаються
вручени\{и.

5.1.1з. У разi реорганiзацii чи лiквiдацiТ письмово повiдомити про це Орендодавця в 10-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 незuшежноТ оцiнки об'скта оренди, якщо на момент
продовження TepMiHy дiТ договору оренди останнJI незrLтежна оцiнка була зроблена бiльш нiж три роки
тому.

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

б.IIрАвА орЕщАря
6.1, Орендар мас право з дозволу Орендодавця:
6.1.1. Вносити змiни до складу орендованого Майна, шляхом проведення його реконструкцiТ,

технiчногО переозброення, капiтальногО ремонту, що зумовЛюе пiдвищення його BapTocTi ,u pu*ynon
власних коштiв, якi не пiдлягають компенсацii, з наданням проектно-кошторисноТ документацiТ,
виготовленоi за рахунок Орендаря до початку проведення робiт i затвердженот у встановленому порядку.

l_{я умова Щоговору не розгляда€ться як дозвiл на здiйснення полiпшень орендованого майна i не
тягне за собою зобов'язання Орендодавця щодо компенсацii BapTocTi полiпшень.

у разi якщо Орендар подас заяву на погодження Орендодавцем здiйснення невiд'смних полiпшень
орендованого майна, BiH зобов'язаний надати пакет документiв, передбачений Фондом державного майна
УкраiЪи та експертний висновок на проектно-кошторисну документацiю на здiйснення невiд'смних
полiпшень.

При проведеннi Орендарем капiт€L,Iьного ремонту чи переобладнання примiщення, останнiй несе
MaTepia,rbHy вiдповiдальнiсть за якiсть ремонту та пошкодження, викликанi ремонтом в будинку, де
знаходиться орендоване примiщення.

6.1.2. Виконувати Bci роботи по пристосуванню примiщень до особливостей дiяльностi за рахунок
власних коштiв. BapTicTb пристосувань орендованого майна, здiйснених Орендарем, i якi немох(ливо
вiдокремити без шкоди для майна, компенсацiТ не пiдлягас.

6.2. Орендар не вiдповiдае за зобов'язаннями Орендодавця.

7. оБов,язки орЕшодАвця
7.1. Орендодавець зобов'язуеться не вчиняти дiй, якi б перешкоджuL.Iи Орендарю користуватися

орендованим Майном на умовах цього !оговору.
'7.2.ризик випадковот загибелi чи пошкодження об'екта оренди несе Орендодавець.
1.з. У разi здiйсНення ОреНдареМ невiд'емних полiпшень орендованого Майна Орендодавець

зобов'язаний забезпечувати контроль за проведенням таких полiпшень.

8.IIрАвА орЕндодАвlUI
8.1. Орендодавець мас право:
8.1.1, Контролювати наявнiсть, технiчний стан, напрямки та ефективнiсть використання Майна,

переданого в оренду за цим Щоговором.
8.1.2. ВистУпати З iнiцiативоЮ щодо внесення змiН до цьогО !оговору або його розiрвання у разi:
- невикористання орендованого Майна вiдповiдно до умов цього flоговору,
- погiршення стану орендованого Майна,
- порушення, невиконання (або ненru]ежного виконання) умов Щоговору.

9. ВIДПОВIДАЛЬНIСТЬ CTOPIH
9.1. За невиконання або неналежне виконання зобов'язань за.Щоговором оренди, у тому числi змiну

або розiрвання його в односторонньому порядку, KpiM випадкiв, передбачених цим .Щоговором, сторони
несуть вiдповiдальнiсть, передбачену чинним законодавством УкраТни.



за технiчЁий стан комунiкацiй. Орендар не вiдповiдае за зобов'язанняп,Iи Орендодавця, якщо lнше не

передбачено цим Щоговором. Орендар вйповiдас за свотми зобов'язаннями i за зобов'язаннями, за якими

BiH е правонаступником, викJIючно власниIи майнопл. Стягнення за цими зобов'язаннями не може бути

g,З. Спори, що виникають у ходi виконання lоговору оренди, вирlшуютьс

згоди не було досягнуто, спiр передаеться 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 стzIJlися не з

його вини,
за наявностi вини Орендар повинен вiдшкодувати збитки, завданi Орендодавцевl погlршенням

майна або його загибеллю, протягом 15 (п'ятнадцяти) календарних днiв з моменту пред'явлення

вiдповiдноi вимоги Орендодавцем' 
гплrтIпDлгп спбпп, зання завданих збиткiв.

У разi несвосчасного виконання грошового зобов'язання з вlдшкодуI

орендар повинен сплатити суму боргу з урахуванням iндексу iнфляцiт за весь час прострочення, а Tako)Ii

ЗЙо рiчних вiд простроченоТ суми за користуванн_я чужими грошовими коштами,

9.5. У разi несвосчасного виконання зобов'язання по сплатi оренднот плати, Орендар повинен

сплатити Орендодавцю суму боргу з урахуванням iндексу iнфлячiт за весь час прострочення, а тако;к l 0 %о

рiчних вiд простроченоi супли

9.6. Орендодавець не несе вiдповiдальностi за нанесен1

iнженерних комунiкачiй, якi знаходяться в будинку (примiщеннi),

його межами.
g.'7. У разi звiльнення Орендарепл примiщення б,:

Акта про передачу об'скту оренди в неналежному cTaнl,

HaHeceHi у зв'язку з цим збитки в повному ix розмiрi та

\ \
о 

*и 
оренzаg1_1::::::.:'т:::т::':\g'2'оренДоДавеЦьневiДповiДаезазобов.язан}U{Миорендаряiненесе-вiч::rТ::::

збитки Орендарю внаслiдок aBapii'

наданому Орендарю в оренду, або за

письмового попередження, а також с}спадання

орендар несе матерiальну вiдповiдальнiсть,за
сплачуе Орендодавцю орендну плату за весь

перiод користування.
за майно, заJIишене Оренларем у примiщеннi, Орендодавець вiдповiдальностi не несе,

10. СТРОК ЧИННОСТI, УМОВИ ЗМIНИ ТД IIРИПИНЕННЯ ДОГОВОРУ
10.1 . Щей ,Щоговiр дiе з ,,01" грудня 2017 року по ,,З 1 " жовтня 2020 року включно,

10.2. Умов" u*.o ДЬ.о"орУ зберiгають силу протягом усього строку його дiТ, а в частинi

зобов'язань Орендаря щодо сплати оренднот плати - до повного виконання зобов'язань,

10.3. Змiни i доповнення до доl,овору допускаються в односторонньому порядку у випадках,

передбачених циМ договором' 
.оRопч попчскаютьс' cTopiH та офоршлляtоться

Iншi змiни та доповнення до Щоговору допускаються за вза€мноl згоди

додатковою угодою до Щоговору,
10.4. цей .щоговiр може бути розiрвано орендодавцем в односторонньому порядку за наявностl

пiдстав, передбачених цим ,Щоговором ,_ __:__ ^Ё^ .,^
в iнших випадках даний ,щоговiр може бути розiрвано лише за згодою cTopiH або на вимогу однtеi tз

cTopiH за рiшенням госIIодарського суду у u"пuдпu*, передбачених чинним законодавством УкраТни

10.5. У p*i ,rр"пrпЁпr" uбо-ро.iрuання ,Щоговору, полiпшення орендованого I\4айна, здiйсненi

Орендарем за рахунок власних коштiв, 
"ni 

*o*nu вiдокремити вiд орендованого Майна не завдаючи йому

шкоди, визнаються власнiстю Орендаря, а невiдокремлюванi полiпшення, якi не пiдлягають компенсацiт -
uпu"'rН.Н!f,i";1",fr;ння 

строку дii,Щоговору оренди орендоване майно мас бути звiльнено i передано

Орендодавцю за дктом приймання-перЪдачi.'iu uu. фактичного користування об'ектом оренди пiсля

np"n""."nn дiТ даного ЩогЬвору о9 l"p"ai:-l :.р:1,-1.rrя 
за Актом, Орендар зобов'язаний внести плату за

користування примiщенням в розмlрl орендноl плати,

10.7. Реорганiзацiя Орендодавця або перехiд права власностi на орендоване Майно TpeTiM осо(lам tte

е пiдставою для змiни або припин"п"",r"rocTi цього,Щоговору, i BiH зберiгае свою чиннiсть для нового

власника орендованого Майна (його правонаступникiв), за виняткоN{ випадку приватизацiТ орендованого

Майна Орендарем
10.В. Чиннiсть цього .Щоговору припиня€ться внаслlдок:

- закiнчення строку, на який його було укJIадено;

- приватизацii орендованого Майна Орендарем ;

- загибелi орендованого Майна; 
{ених цим .Ц,оговором, або

-ДосТрокоВозаiнiцiативоюоренДоДаВцяЗаНаяВНосТlПlДсТаВ'ВИзНаt
за взаемною згодою cTopiH або за рiшенням господарського суду;
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- банкрутства Орендаря та в iнших випадках, llрямо
законQдавсl,вом та умовами цього !оговору.

передбачених чинним

10.9. У разi припиНення абО розiрвання цього Щоговору Майно протягом трьох робочих днiв
повертаеться Орендарем Орендодавцю.
У разi, якщо Орендар затримав повернення Майна, BiH несе ризик його виладкового знищення або
випадкового пошкодженнJ{.

10.10. Взаемовiдносини cTopiH, не врегульованi цим Щоговором, регламентуються чинним
законодавством,

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

Hl банкiвськi реквiзитио контактний телефон:
ОРЕНДОДАВЕrЬ Новгород-Сiверська районна рада ЧернiгiвськоТ областi

вул, Б.Майстренка, 6, м. Новгород-Сiверський, 16000
р/р 3|55720132055 1

УД{СУ у Новгород-Сiверському районi, МФО 85З592
код ед[рпоу 248з8699
тел. З-1 1-55

орЕндАр Фiнансове управлiння Новгород-Сiверськоi районноТ дер;кавноТ
адмiнiстрацiI ЧернiгiвськоТ областi
вул. Б.Майстренка, 6, м. Новгород-Сiверський, 16000

р/р З5210093001 785 ДКСУ
мФо в20172
код СЩРПОУ 02З 18597
тел. З-16-60

ОРЕНДОДАВЕЩЬ : ОРЕН!АР:
Фiнансове управлiння Новгород-СiверськоТ
районноi державноТ адмiнiстрацiI

11.



Щодаткова угода Nb 1
до договору оренди перухомого майна, що належить до спiльноi власностi

.,, ,ериторiальцих громад IIовгород-Сiверського району Л} 3

м. Новгород-Сiверський

2-й примiрник - Орендарю.

ОРЕНДОМВЕL{Ъ:

новгород-сiверська районна рада Чернiгiвськоi
областi
вул. Б.Майстренк4 6, м. Новгород-Сiверський,
16000
plp 3l55424832055 1

УДКСУ у Новгород-Сiверському районi, МФО
85з592
код сдГIоу 248з8699
тел. З-1 1-55

районноiради

ОРЕН{АР:

Фiнансове управлiння Новгород-СiверськоТ
районноТ державноТ алмiнiстрацii ЧернiгiвськоТ
областi
вул. Б.Майстренкц 6, м. Новгород-Сiверський,
16000

р/р
мФо
код еДРПОУ 02З|8597
тел. З-lб-60

На
Cir

управлiння Новгород-
вноТ адмiнiстрацii

//( вересня 20I8 року

Ми, що ни)кче пiдписалися,ллНовгород-Сiверська районна рада ЧернiгiвськоТ областi,iдентифiкацiйний код СЩРПОу 248з8699, мiсцЁзна*од*".r"" якоI: вул. Б.Майстренка, 6, м. Новгород-СiВеРСЬКИЙ, ЧеРНiГiВСЬКа область, 1б000 (надалi - ОРЕНДОДАвЕIiъ) в особi голови районнот радикауфмана В'ячеслава Марковича, що дiе на пiдставi Закоф Украiъи 
-<про 

мiсцеве самоврядування вYKpaTHil>, з одного боку, та фiнансове управлiння Новгород-СiверЬькоi райЬнноТ державноТ адмiнiстрацiТЧеРНiГiВСЬКОi ОбЛаСТi iДентифiкацiйний код еДРПОi/ 02зlý597, Йi"ц"."чrодження якого: вул.Б,Майстренка, 6, м. Новгород-Сiверський, Чернiгi".u*u область, roooO (надалi - орЕндДР) в особiначаJIьника фiнансового управлiння БиковоТ олени МиколаiЪни, що дi; на пiдставi ПоложЬння про
фiнансове управлiння Новгород-Сiверськоi районноТ державноТ адмiнiстрацiй ЧернiгiвськоТ областi,затвердженого розпорядженням голови районноТ державноТ адмiнiстрацiТ вiд 10 лилня 2017 року Jrlb З60, зiншого боку, уклали цю додаткову угоду про наведене ни)кче:

1, Пiдгryнкти 1,1,1,.Ta 1,1.2. гryнкry_l.l. договору оренди нер).хомого майна, що нzlлежить доспiльноТ власностi територiальних громад Новгород-Сiфського району J,,lb З вiд 01 грудня 2017 рокувикJIасти в новiй редакцiТ:

(1,1,1, Примiщення з 4 KiMHaT, що знаходяться на 3 поверсi вищезазначеноi будiвлi, загальноюплощею 216,З кв. м, що не мае окремого входу i гараж - 2 1, 1 кв.м.

1.1.2. Балансова BapTicTb Майна _ 145537,0 грн, в т.ч. гарiDк - 2131,0 грн.>

2, Цю Щодаткову угОДу укJIадено в 2-х примiрниках, що мають однакову юридичну силу:
1-й примiрник - Орендодавцевi;

,Zsа'
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В.М. Кауфман i: о.м. Бикова
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