
Додаткова угода №2

до договору оренди нежитлового приміщення № 13 від 02 січня 2019 року

м. Перещепине 2020 рік

Перещепинська міська рада, в особі голови міської ради Савельева Володимира 
Івановича, що діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» з 
однієї сторони та КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «НОВОМОСКОВСЬКЕ МІСЬКЕ 
БЮРО ТЕХНІЧНОЇ ІНВЕНТАРИЗАЦІЇ» ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ в 
особі начальника Борош Галини Юріївни, яка діє на підставі Статуту, домовилися 
достроково розірвати дію договір оренди № 13 від 02 січня 2019 року та уклали цю 
додаткову угоду про наступне:

1. Сторони вирішили припинити дію Договору № 13 від 02 січня 2020 року за взаємною 
згодою з У/ ____2020 року.
2. Сторони підтверджують, що на момент припинення дії Договору між ними немає 
неврегульованих спорів з приводу його виконання, а також будь-яких невиконаних 
сторонами зобов'язань, в тому числі по оплаті наданих послуг.
3. У зв’язку з припиненням дії Договору, жодна із сторін не має претензій до іншої 
сторони по Договору.
4. Ця Додаткова угода набирає чинності з моменту її підписання, укладена в двох 
примірниках однакової юридичної сили, по одному для кожної із сторін і становить 
невід’ємну частину Договору № 13 від 02 січня 2020 року.

5. Ця Додаткова угода складена українською мовою на двох сторінках у двох 
оригінальних примірниках, кожний з яких має однакову юридичну силу та надається по 
одному для кожної Сторони.

Юридичні адреси сторін

Орендодавець Орендар

Перещепинська міська рада 
Дніпропетровська область, 
Новомосковський район 
51220,м. Перещепине, вул. Шевченка, 43 
УДКСУ м. Київ
МФО 820172
n r>UA318201720314241004203025779
СДРПОУ 043384(t3V^

КП «НМБТІ»ДОР»
м. Новомосковськ, вул.
Гетьманська, 18 оф.203
Код ЄДРПОУ 302863504086
р/р UA733057490000002600230885002
МФО 305749

БТІ»ДОР»

(57 Г.Ю. Борош



Акт
приймання-передачі нежитлового приміщення

(повернення)

м. Перещепине «31» серпня 2020 р.

Перещепинська міська рада (у подальшому - «Орендодавець») в особі голови міської 
ради Савельева Володимира Івановича, що діє на підставі Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні» з однієї сторони, та

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «НОВОМОСКОВСЬКЕ МІСЬКЕ БЮРО 
ТЕХНІЧНОЇ ІНВЕНТАРИЗАЦІЇ» ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ в особі 
начальника Борош Галини Юріївни, яка діє на підставі Статуту, з другої сторони, уклали 
цей Акт про наступне:

Орендар передав, а Орендодавець прийняв орендоване приміщення згідно з актом 
приймання - передачі до договору оренди №13 від 02.01.2020 року у належному стані за 
адресою : м-н. Кільченський, 7, м. Перещепине, Новомосковський район, 
Дніпропетровська область.

Загальна площа орендованого приміщення: 13,3 кв.м.
Приміщення повертається в належному стані. Претензій та зауважень до технічного 

стану приміщення у Орендодавця до Орендаря немає.

Приміщення прийняв
Орендодавець:
Перещепенська міська рада 
Дніпропетровська область, 
Новомосковський район
м. Перещепине, вул.Шевченка, 43 
51220
УДКСУ м.Київ
МФО 820172
р/р UA128201720000031558236325779
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Приміщення передав:
Орендар:
КП «НМБТЬДОР»
м. Новомосковськ,
вул. Гетьманська, 18 оф.203
Код ЄДРПОУ 30286358
МФО 305749
р/р UA733057490000002600230885002

Начальник КП «НМБТІ»ДОР»

Г.Ю. Борош


