
ДОГОВIР ОРЕНДИ
нерухомого майна, що належить до спiльнот власностi}.

територiальних громад Новгород-Сiверського району Nч 1

м. Новгород-С iверський 01 грулня 2017 року

Ми, що нюкче пiдписалися, Новгород-Сiверська районна рада ЧернiгiвськоТ областi
iдентифiкацiйний код СДРПОУ 248З8699, мiсцезнаходження якоТ: вул. Б.Майстренка, 6, м. Новгород-
Сiверський, Чернiгiвська область, 16000 (надалi - ОРЕНДОДАВЕЦЬ) в особi голови районноТ ради
Кауфмана В'ячеслава Марковича, що дiе на пiдставi Закону УкраТни кПро мiсцеве самоврядування в

УкраiЪi>, з одного боку, та Головне територirlJlьне управлiння юстицiТ у Чернiгiвськiй областi
iдентифiкацiйний код СЩРПОУ З4924518, мiсцезнаходження якого: проспект Миру, 43, м. Чернiгiв,
14000 (налалi - ОРЕНДАР) в особi нач.uIьника Головного територiального управлiння юстицiТ ТреЙтяка
Олега Миколайовича, що дiе на пiдставi Пололtення з iншого боку, уклали цей Щоговiр про наведене
нижче:

1.IIрЕдмвт договору
1.1. ОРЕНДОДАВЕЦЬ передае, а ОРЕНДАР приймае в строкове платне користування не rкитловi

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

1.1.1. Примiщення з 3 KiMHaT, якi знаходяться на 1 поверсi вищезазначеноi булiвлi, загrLпьною
площею 64,3 кв.м (з урахуванням коефiцiенту перерахунку корисноТ площi в загальну), корисною площею
36,4 кв.м, що не мае окремого входу.

1.1.2. Балансова BapTicTb Майна 42631,00 грн.
1.2. Майно передасться в оренду з метою службового використання.

2. УМОВИ ПЕРЕДАЧI ТА ПОВЕРНЕННЯ ОРЕНДОВАНОГО МАЙНА
2.1. Орендар вступае у строкове платне корlrстування Майном у TepMiH, 1,казаний у Договорi.
2.2. Передача Майна в оренду не тягне за собою виникнення в Орендаря права власностi на це

Майно. Майно з€шиша€ться у спiльнiй власностi територiальних громад Новгород-Сiверського району, а

Орендар користусться ним протягом всього строку оренди.
2.3.У разi припинення цього f,оговору Майно поверта€ться Орендарем Орендодавцю, у порядку,

встановленому при передачi майна Орендарю. Майно вважасться повернениlч1 Орендодавцю з моменту
пiдписання сторонами акта приймання-передачi.

2.4. Обов'язок по складанню Акта приймання-передачi покладаеться на сторону, яка передас Майно
iншiй cTopoHi Щоговору.

3. орЕнднА плАтА
3.1. Орендна плата с платежем у грошовiй формi, який Орендар вносить Орендодавцю незалежно

вiд наслiдкiв дiяльностi Орендаря i сплачусть()я за весь TepMiH фактичного корисryвання майном, що
визнача€ться на пiдставi акту приймання - передачi в оренду та акту приймання - передачi майна з

орендного корисryвання.
З.2. !о орендноТ плати не входить плата за кош,tунальнi послуги, BapTicTb експлуатацiйних витрат.

податок на додану BapTicTb.
3.З. Розмiр орендноТ плати визначасться в порядку передбаченому Методикою розрахунку та

порядку використання плати за оренду майна спiльноТ власностi територiальних громад Новгород-
Сiверського району, затвердя(еноТ рiшенням районноi ради вiд ,,27" травня 2015 року (iз змiнами) i

становитьl(одна)гривнянарiк,наяку нарахову€тьсяiндексацiянапiдставi мiсячнихiндексiвiнфляцiТ.
З,4. Орендну плату Орендар зобов'язаний перераховувати Орендодавцю, згiдно Методики

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

З.5. Орендна плата, перерахована несвоечасно або не в ловному обсязi, пiдлягас iндексацiТ i

стягусться вiдповiдно до чинного законодавства Украiни з урахуванням пенi в розпliрi подвiйноТ облiковоТ

ставки Нацiонального банку Украiни на дату нарахування пенi вiд суми заборгованостi за кожний день
прострочення платежу, вкJIючаючи день оплати.

У разi недостатностi суми здiйсненого платежу для виконання грошового зобов'язання у повному
обсязi, ця сума погашас вимоги Орендодавця у такiй черговостi:
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- у першу чергу сплачуються проценти i неустойки:
- у другу чергу сплачусться cy}Ia орен:ноi плати.
З.6. Наднормативна сума opeн:lHoT п.lати, що надiйшла Орендодавцю,

порядку поверненню Орендарю або запiкr в рахунок наступних платежiв.
3.7. Розмiр оренднот плати зlliнюсться Орендодавцем в односторонньому llорядку у випадку змiни

Методики ii розрахунку та в iнших випаJках, передбачених законодавчими актами УкраТни та рiшЪнн"ми
районноТ ради.

3.8. У разi припИненнЯ (розiрваннЯ) lоговорУ орендИ ОрендаР сплачуе орендЕУ плату до дня
повернення Майна за актом прийп,tання-передачi вIсцючно. Закiнчення строку дii: Щоговору оренди не
ЗВiЛЬНЯе ОРеНДаРЯ ВiД Обов'язку сплатити заборгованiсть за орендною платоr11, якщо така виниl.lа. y
повному обсязi, ураховуючи санкцiт, до районного бюджеry та Орендодавцю.

4. ВИКОРИСTAHII'I АМОРТИЗАЦlЙНИХ ВЦРАХУВАНЬ
Амортизацiйнi вiдрахування на opeHJoBaHe Майно нарахов),ються 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 !оговорr.

своечасно узгоджувати з ОрендодавцеN{ буль-якi змiни профiлю використання орендованого I\4айна або
його частини.

5.1.3. Свосчасно та у повно}rу обсязi сплачувати орендну плату,
5.1.4. УтриNIувати орендоване Майно у повнiй збереженостi, запобiгати ilого пошкодженнк) la

псуванню. свосчасно прово_]ити необхi:ний поточний ре]\1онl припliщень за рах\нок власних кошriв. якi
не пiдлягають компенсацiТ.

на перiод проведення ремонry об'екту оренди Орендар не звiльнясться вlд сплати орендноl плати,
плати за KoMyHa-rTbHi послуги та iHmtl х плате;*<iв.

5.1.5. УтриN,Iувати Майно та прилеглу територiю у належному станi. Oплачувати витрати на il'
прибирання i очистку при забрулненнi господарською дiяльнiстю (булiвельне смiггя, *upuoui вiдходи,
тощо). Здiйснювати обслуговування теплових, електричних та вентиляцiйних мереж, Тх необхiдний
поточний ремонт, а при необхiдностi забезпечити доступ експлуатуючих органiзацiй до цих Mepe)I( з
метою ix профiлактичного огляду i ремонту. У разi виникнення аварiйноi ситуацiт забезпечити доступ
протягом BcieT доби, Виконувати yci caHiTapHi правила.

5.1.6. Сплачувати фактичнi витрати за користування електроенергiею, iншими комунrtльними
послугами, для чого у мiсячний TepMiH оформити договори з вiдповiдними слуяtбами.

У разi, якщо комунальнi послуги сплачус Орендодавець (Балансоутримувач орендованого Майна).
то протягом l5 робочих днiв пiсля пiдписання цього Щоговору укласти з Орендодавцем
(балансоутримувачем орендованого Майна) договiр про вiдшкодування витрат Орендодавця
(Балансоlтримувача) на утримання орендованого N4айна та надання комунальних послуг Орендарю.

Не укладення Щоговору на утримання орендованого Майна та надання коN,{унZL,Iьних послуг
ОрендарЮ с пiдставоЮ для порушення питання про дострокове розiрвання Щоговору.

5.1.7. За свiй рахунок проводити протипожежнi заходи, нести матерiальну вiдповiдальнiсть за
збитки, спричиненi пожежею, 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 призначенняlчt та дотримання Орендаре]\l ),м()в
договору.

надавати Орендодавцю за першою вимогою всю необхiдну iнформацiю щодо орендованого майна.
5.1.9. На вимогу Орендодавця проводити звiряння взаеморозрахункiв по орендних платежах i

оформляти вiдповiднi акти звiряння.
5.1.10. У разi припинення або розiрвання.Щоговору негайно повернути Орендодавцевi одержане вiд

нього Майно у HzlлeжHoмy стану, не гiршому, HilK на час передачi його в оренду, з yciMa зробленими в
ньому полiпшеннями та вiдшкодувати Орендодавцевi збитки у разi погiршення стан1, або в.l.ра.ги
(частковоi або повноi) орендованого N4айна з вин1.I Орендаря.

5.1.1 1. Протягом мiсяця пiсля укладення цього !оговору застрахувати орендоване Майно на суму не
менше, нiж його BapTicTb за звiтом про оцiнкУ (балансова BapTicTb) на користь Орендодавця у порядку,

пiдлягас у встановленому
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визначено\1\, чинним законодавством та надати Орендодавцю копiТ страхового полiсу i платiяtного
дор\,чення. Постiйно поновлювати договiр стра\\ вання таким чином, щоб увесь строк оренди Майно було
застраховани]\1.

5.1.12. У разi змiни найменування юрttдичноi особи, адреси, рахунку, телефону письмово
повiдомити про це Орендодавця в 10-денниr'i TepMiH з наданням вiдповiдних документiв. У разi
невиконання цього пункту Bci повiдомлення. якi направленi за юридичною адресою, вважаються
врученими.

5.1.13. У разi реорганiзацii чи лiквiдацii 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 незалеlкноТ оцiнки об'екта оренди, якщо на момент
продовження TepMiHy дiТ договору оренди ocTatIHlI нез€uIежна оцiнка була зроблена бiльш нiж три роки
тому,

5.2. Орендар не ма€ права передавати третiпл особам своТ права та обов'язки за цим договором без
згоди Орендодавця.

б.IIрАвА орЕшАря
6.1. Орендар мае право з дозволу Орендодавця:
6.1.1. Вносити змiни до скJIаду орендованого Майна, шляхом проведення його реконструкцiТ,

технiчного переозброенtlя, капiтального ремонту, що зумовлюе пiдвищення його BapTocTi за рахунок
власних коштiв, якi не пiдлягають компенсацiТ, з наданням проектно-кошторисноТ документацiТ,
виготовленоТ за рахунок Орендаря до початку проведення робiт i затвердженоi у встановленому порядку.

I_{я умова Щоговору не розглядаеться як дозвiл на здiйснення полiпшень орендованого майна i не
тягне за собою зобов'язання Орендодавця щодо ttомпенсацiТ BapTocTi полiпшень.

У разi якщо Орендар подас заяву на пого.]ження Орендодавцем здiйснення невiд'емних полiпшень
орендованого майна, BiH зобов'язаний надати пакет документiв, передбачений Фондом державного майна
УкраiЪи та експертний висновок на лроектно-кошторисну документацiю на здiйснення невiд'€мних
полiпшень.

При проведеннi Орендарем капiтчLпьного ремонту чи переобладнання примiщення, останнiй несе
rr.taTepia-.tbц, вiдповiдацьнiсть за .qKicTb реN{онry та поцtксдженн.1. виклltканi pe},!cHTcN{ в будинку, ле
знаходиться орендоване примiщення.

6.1.2. Виконувати Bci роботи по гIристосуванню примiщень до особливостей дiяльностi за рахунок
власних коштiв. BapTicTb пристосувань орендованого майна, здiйснених Орендарем, i якi немоrк.itиво
вiдокремити без шкоди для майна, компенсацii не пiдлягае.

6.2. Орендар не вiдповiдас за зобов'язаннями Орендодавця.

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

орендованим Майном на умовах цього !оговору.
7.2.Ризик випадковоТ загибелi чи пошкодкення об'скта оренди несе Орендодавець.
'7.3. У разi здiйснення Орендаре]чI невiд'емних полiпшень орендованого Майна Орендодавець

зобов'язаний забезпечувати контроль за проведенняNI таких полiпшень.

8. IIрАвА орЕндодАвця
8.1. Орендодавець мае право:
8,1.1. Контролювати наявнiсть, технiчний стан, напрямки та ефективнiсть використання

переданого в оренду за цим.Щоговором.
8.1.2. Виступати з iнiцiативою щодо внесення змiн до цього !оговору або його розiрвання у
- невикористання орендованого Майна вiдповiдно до yNtoB цього fiоговору,
- погiршення стану орендованого Майна,
- порушення, невиконання (або неналежного виконання) уп,rов lоговор1 .

Майна,

разi:

9. ВЦПОВЦАЛЪНIСТЬ 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.

9.2. Орендодавець не вiдповiда€ за зобов(язаннями Орендаря i не несе вiдповiдальностi за технiчний
стан комунiкацiй. Орендар не вiдповiдас за зобов'язаннями Орендодавця, якщо iнше не передбачено цим
.Щоговором. Орендар вiдповiдае за своТми зобов'язаннями i за зобов'язаннями, за якими BiH с
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правонаступником, викJIючно власни\r }1айном. Стягнення за цими зобов'язаннями не може бчти
звернене на орендоване Майно.

9,3, Спори' що виникають 1,xo:i виконаннЯ !оговорr оренJи. вирiшуються зазгодоЮ cTopiH. Япщо
згоди не було досягнуто, спiр передаеться на розгляд до госпоJарського суду.

9,4.якщо Орендар допустив погiршення орендованого rrайна або його загибель, BiH повинен
вiдшкодувати Орендодавцевi збитки, якщо не доведе, що погiршення або загибель майна ст€шися не з
його вини.

у разi несвосчасного виконання грошового зобов'язання з вiдшкодування завданих збиткiв,
Орендар повинен сплатити суму боргУ з \,рахуванняпt iHJeKc}, iнфляцiТ за весь uu" про".рочення, а TaKo)I(
3% рiчних вiд простроченоi суми за корист\.вання чужи\Iи грошови}Iи коштами.

9.5. у разi несвосчасного виконання зобов'язання по сп--lатi оренднот плати, Орендар пови'ен
сплатитИ ОрендодавЦю сумУ боргУ з ура\\ ванням iндексt' iнфлячii за весь час прострочення, а TaKo;t 1 0 7с,

рiчних вiд простроченоТ суми.

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

9.6. Орендодавець не несе вiдповiJальностi за HaHeceHi
iнrкенерних комунiкацiй, якi знаходяться в будинку (приплiщеннi),
його межами.

9.7. У разi звiльнення Орендареrt при,rtiщення без
Акта про передачу об'екту оренди В Heнale;+\HoMy cTaHi,
HaHeceHi у зв'язку з цим збитки в повно}lу ii розмiрi та
перiод користування.

збитки. завданi Орендодавцевi погiршенням
ка_-]енJарних днiв з моменту пред'явлення

збитки Орендарю внаслiдок aBapii'
наданому Орендарю в орендуl або за

письмового попередження, а Tako)lt сюцадання
орендар несе матерiальну вiдповiдальнiсть за
сплачуе Орендодавцю орендну плату за весь

за майно, зrшишене Орендарепл у прttлriщеннi, Орендодавець вiдповiдальностi не несе.

10. строк чинностI, уNlIови змши тА припинвння договору
10. 1 . I]ей Щоговiр дiе з ,,01 " грудня 20 1 7 року по ,,3 1" жовтня 2020 року u-r.rno.
l0.2. Умови цього !оговору зберiгають силу протягом усього строку його дii, а в частинi

зобов'язань Орендаря щодо сплати орендноi плати - до повного виконання зобов'язань.
10.3. ЗмiнИ iдопсвнеНня дО договорУ дсп\/скаються в сдllсэторо}{ньсtчlу порядку )/ випадках,

передбачених цим договором.
Iншi змiни та доповнення до Щоговору допускаються за взасплноТ згоди

додатковою угодою до Щоговору.
cTopiH та офоршlляються

10.4. I]ей ffоговiр може бути розiрвано Орендодавцем в односторонньому порядку за наявностi
пiдстав, передбачених цим Щоговором.

В iнших випадках даний !оговiр мояtе бути розiрвано лише за згодою cTopiH або на вимогу однiсi. iз
cTopiH за рiшенням господарського суду у виладках, передбачених чинним законодавством УкраТни

10.5. У разi припинення або розiрвання !оговору, полiпшення орендованого Майна, здiйсненi
Орендарем за рахунок власних коштiв, якi можна вiдокремити вiд орендоuu"о.о Майна не завдаючи йомч
шкоди, визнаються власнiстю Орендаря, а невiдокремлюванi полiпшення, якi не пiдлягають компенсацiТ*
власнiстю Орендодавця.

10.6, Пiсля закiнчення строку дii.Щоговору оренди орендоване майно мае бути звiльнено i передано
Орендодавцю за Актом приймання-передачi. За час фактичного користування об'ектом оренди пiсrrя
припинення дii даного Щоговору до передачi примiщення за Актом, Орендар зобовоязаний внести пла,I.у за
користування примiщенням в розмiрi орендноТ плати.

10.7. Реорганiзацiя Орендодавця або перехiд права власностi на орендоване Майно TpeTiM особам не
е пiдставою для змiни або припинення чинностi rlього !оговору, i вiнъберiгас свою чиннiсть для нового
власника орендованого Майна (його правонаступникiв), за винятком випадку приватизацii орендоваrrого
Майна Орендарем.

10.8. Чиннiсть цього !оговору припинясться внаслiдок:
- закiнчення строку, на який його було уIшадено;
- приватизацii орендованого Майна Орендарем ;

- загибелi орендованого Майна;
- достроково за iнiцiативою Орендодавця за наявностi пiдстав, визначених цим !оговорсlг1r. або

за взаемною згодою cTopiH або за рiшенням господарського суду;
банкрутстВа ОрендарЯ та в iнших випадках, прямо передбачених чинним законодавством та

умовами цього Щоговору.

l
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10.9. У разi припиНення абО розiрваннЯ цьогО !оговорУ МайнО протягом трьох робочих днiв
повертаеть,ря Орендарем Орендодавцю. У разi, якщо Орендар затримав повернення Майна, BiH несе ризик
l'iого випадкового знищення або випадкового пошкодження.

10.10. Взаемовiдносини cTopiH, не врег\,льованi цим.Щоговором, регламентуються чинним
законодавством.

10.1 1. I]ей .Щоговiр укладено в 2-х примiрниках, що мають однакову юридичну силу:
1-й примiрник - Орендодавцевi;
2-й примiрник - Орендарю.

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

вул, Б.Майстренка. 6, м. Новгород-Сiверський, l6000
plp З\551201З2055 l

УДКСУ у Новгород-Сiверському районi, МФо 85з592
код СЩРПОУ 248З8699
тел. 3-1 1-55

орЕндАр Головне територiальне управлiння юстицiТ у Чернiгiвськiй областi
Проспект М"ру, 43, м. Чернiгiв, 14000

р/р 35215097007928

ДКСУ м. КиiЪ, МФО 820l72
код СЩРПОУ 34924518
тел. 67-28-86

ОРЕНДОДАВЕLЩ :

Новгород-Сiверська районна рада

ОРЕНЩАР :

Головне територiал
юстицii у Чернiг!

Wý

l



" ДодатковаугодаМ 1

до договору оренди неру(омого майна, що Еалежить до спiльноi власностi
територiальних громад Новгород-Сiверського району JS 1 вiд 01 |рудня 2017 року

MicTo Новгород-Сiверський (-,,с/. С,З 2020 року

л,-_Щт, *о нижче пiдписалися, Новгород-Сiверська районна рада ЧернiгiвськоI областi, кодеДРПОУ 24838699 (НаДаЛi - БаЛiНСОУrр"*Уrчч), в особi .orrou" районноi ради кауфмапаВ'ячеслава МарковичВ, Що дiе на пiдставi Закоку УкраiЪи <Про мiсцеве самоврядуванrUI в УкраiЪi>з одного боку, та Пiвнiчно-Схiдне мЬкрегiональне управлiння MiHicTepcTBa юстицi[ (м. Суми),код €ДрПоу 4331б700, в особi начальЕика управлiнн" Cu""ry" Iрини Петрiвни, що дiе на пiдставiПоложення про мiжреliональнi упгrylilн4 MiHicTepcTBa юстЙцii УкраiЪи, затвердженого наказоМMiHicTepcTBa юстицii УкраiЪи вiд 2з-06.2011 року м1707/5 
"u 

.ui"."rровtlного в MiHicTepcTBiюстицiТ УкраiЪи 2З.06.2011 за Ns 759l|9497 (iз зЙiналли) (надалi _ Ор""дчЪl .*r"-b ;;;;, уклалицю,Щодаткову угоду про наведене нижче:

Орендодавець та Орендар у зв'язку з тим, що Головне територiЫьне управлiння юстицii уЧернiгiвськiй областi (код едрпоу 34g245ls) знаходиться в cTaHi лiквiдацii, а Пiвнiчно-Схiдне
йжрегiональне ).правлiння MiHicTepcTBa юстицii (м. Суми) (код едрП оу 43з16700) вiдповiдно доПостанови Кабiнету MiHicTpiB УкраiЪи вiд 09.10.2019 Ns tizo . йо.о прuuонаступником, дiйшлизгоди внести змiни до Щоговору ороЕди частини нерухомого майна, що нilJIежить до спiльноiвласностi територiальЕих громад Новгород-Сiверського райоЕу Jф i вiд 01 грудня 2017 рокунаступного змiсту:

1, У преамбулi договору текст <<головне територiальне уIIравлiння юстицii у Чернiгiвськiй
областi код едрпоу з4924518, мiсцезнtжодження якого: просIrею Миру, 4З, м. Чернiгiв, 14000(надалi _ орЕндАР) в особi начапьника Головного територi'*ь"о.о 1.1ра"rri*"я lостицii тй;;;;олега МиколdйовиIIа, що дiе на пiдотавi Положення> залдiнити 

-";-;;;;; 
Б,f,.*o-C*i*.

мiжрегiональне управлiння MiHicTepcTBa юстиц!i (м. Суми), в особi начальника управлiння Свисryн
Iруч" Петрiвни (надалi - Орендар), що дiе на пiдстЫ Положення про ,iжре.iоrrальнi управлiнняMiHicTepcTBa юстицii УкраiЪи, затвердженого HaKi'зoM MiHicTepcTBa о.rrr,i:r*уй;й;'ii..о6zоlt
J\Ъ1707/5 Та ЗаРееСТРОВаного в MiHicTepcTBi юстицii украi,ни zз.оо.zdir ;Б- jig7iiцл 

ri"змiнами)>.
2. У роздiлi 1 <Предмет договору) пункт 1.2. викласти у такiй редакцii:к1,2 Майно передаеться в оренду з метою службового 

""пор""тання 
Новгород-Сiверським

вiддiлом державноiресстрацii akTiB цивiльного 
"run 

y Пiu"iчно-схiдного мiжрегiона-rrьне yrrp*oi*ro
MiHicTepcTBa юстицiТ (м. Суми)>.

3, У роздiлi 11 кЮрид"тцli ап,реси cTopiH, банкiвськi реквiзити, контактЕий телефон) сторонукОрендаря) викJIасти у наступнiй редакцii:

Орендар:
Пiвнiчно-Схiдне мiжрегiональне управлiння MiHicTepcTBa
юстицiТ (м. Суми)
4000З, м. Срли, вул. Герасима Кондратьева,28
тел. (0542) 66-|9 -48, 65 5 -49З, 655-242
сдрпоу 43316700
IBAN UA 768201 720З4З1 60001 0001 59854;
IBAN U А 9282017 2а34З1 5 1 00 1200 1 59854;
IBAN UA 658201 720343141001 100159854
в ЩКСУ м. КиiЪ
мФо 820172

4. Ця додаткова угода складена в 2-х примiрникж, Що мають однtlкову
орендодавцю та ореЕдарю i вступае в дiю з дати пiдписання. Однак, сторони

юридичну силу:
домовились, що



ОРЕНДОДАВЕЦЬ-

вiдповiдно до ч. З ст. бЗ1 Щивiльного кодексу Украiни, дiя договору розповсIоджусться на
вiдносини, що скл€lJIись з 01 сiчня 2020 poK5l.

5. Iншi умови вищезазначеного [оговору не порушенi в цiй угодi, зrlлишаються незмiнними i
сторони пiдтверджують щодо них своТ зобов'язання.

Новгород-Сiверська районна рада Чернiгiвськоi областi

Код €ЩРПОУ:24838б99

Адреса: 16000, Чернiгiвська область, м. Новгород-Сiверський
вул. Б.Майстренка,6.
тел. (04658)3-11-55
р/р UA0482017 203 4429000 1 00002055 1

!ержказначейська служба Украiни, м.КиiЪ
мФо 820172
Ел nvrada

орЕндАр - Пiвнiчно-Схiдне мiяtрегiональне
(м. Суми)

управлiння MiHicTepcTBa юстицii

4000З, м. Суми, вул. Герасима Кондржьсва,28
тел. (0542) 66-19-48, 655-49З, 655-242
едрпоу 4з316700
II]AN UA 768201 720З4З1 60001 0001 59854;
IBAN UA 928201 120З4З1 5 1001200159854;
IBAIý UA 658201 720з43141 001 1 001 59854
в ЩКСУ м. Киiв
мФо 820172

ý::цЁ
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