
до Договору }lЪ1

м. Охтирка

Додаткова угода М18
погодинноi оренди нежитлового примiщення вiд 09 вересня 2015р"

<<07>> жовтня 2020 р.

Громадська органiзацiя кОхтирська асоцiацiя карате> в особi керiвника Копила
ВОячеслава Вiкторовича, що дiе на пiдставi Статугу, далi iменуеться кОрендар>, з однiеi
сторони та загаJIьноосвiтня школа I-III ступенiв ]ф1 Охтирськоi мiськоi ради в особi
ДИРекТора ШУльженко rнесси АнатолiiЪни, що дiе на пiдставi Статуту, далi iменуеться
кОрендодавець) з другоi сторони, (далi за текстом цiеi додатковоi угоди кожний окремо -
кСторона>, а разом <Сторони>), уклЕrли цю Додаткову угоду Nч1l (надалi-Угода) до
Щоговору погодiинноi оренди нежитлового примiщення Nsl вiд 09 вересня 2015 року
(надалi -Щоговiр) про Еаступне:

1. Втrести доповнення до п.3.1. !оговору:
У зв'язку з покраrцеЕими.умоваN{и (капiтальний ремонт) орендованого примiщення
Сторони домовилися збiльшити орендну плату та встановити 150,00 гривень на мiсяць.
Встановити орендну плату за жовтень 2020 -150,00 грн.

2" п. 8.2 змiнити та викласти в насту.пнiй редакцii (..... продов}к},ють ,Щоговiр
погодинноi оренди нежитлового примiщення з 05 жовтня 2020 року по 05 жовтня 2021
року (згiдно протоколу конкурсноi KoMicii з питаЕь надання в оренду комуЕаJIьного майна
територiальноi громади MicTa Охтирки вiд 29 .09.2020р. Nч 1 5).

4. Укладенням цiеi ,Щодатковоi угоди Сторони пiдтверджують вiдсугнiсть одна до
одноi претензiй майнового чи iншого характеру.

5. ,Щана,Щодаткова угода е невiд'емною частиною ,Щоговору.
4. ,Щана Угода набувае чинностi з дати ii пiдписання представниками CTopiH
6.Ця Угода складена в 2 (двох) оригiнальних прирлiрникЕlх, по одному для кожноТ

Сторони, якi мають однакову юридичну силу, та с невiдейною частиною Щоговору.
7. Юридичнi адреси та банкiвськi реквiзити:,

l

Орендар
Сумська обл., м.Охтирка,
вул. Гончаренка 38 кв.168

Громадська органiзацiя <<Охтирська
асоцiацiя карате)

Керiвник: Копил

Орепдодавець
м. Охтирка, вул. Перемоги,2
Охтирська загальноосвiтня школа I-ПI
сryпенiв ЛЪ 1 Охтирськоi MicbKoi ради
UA66820 1 7 203 | 421 | 00222з 03з 8l2
.Щержказначейська служба Украiни
сдрпоу 22977|0з
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