




































,Щоговiр Nч 1 про Bнecemul змiн до

,Щоговору оренди нерухомо|о Ylй:u, що наJIежить до державноl

*rru""o.,i вiд 03,12,2020 Ns 0221Л/2020

< d]Lч>>
2021 року

м. Ссверодонецьк
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ми, що нижче пiдписалися, Регiональне вiддiлення Фонду державного майна

украiни ,rо доrr.чькiй та луганськiй обласй (далi _ регiоналъне вiддiлення),

iдентифiКацiйниЙ код еДРПоу 43023403, мiсцезнаходження якого: 61057, м, XapKi,B,

майдан Teurparru" irn,'l,,(o-i - Орендодавець), вособi першого засryпника нач1LJIьника.

регiонального вiддiлення - 
'пuо-ьника Управлiння забезпечення реалlзац11

повноважень у ;^й;;;iй областi волк_оВА. ОлеКСаНДРа КУЗЬМИЧа' ЩО Д1€ На

пiдставi Положення IIро регlональне вiддiлення, затвердженого наказом Фонду

державного ,"й""-У*рuЪ" u,з 1з.05,202;- Jф Th та ,{oBipeHocTi вiд t,7,0,7,201'9,

заресстрованоТ у peecTpi за Ns 'l.BZ ,а посвiдченоi приватним HoTapiycoM Харкiвського

мiського нотарiшrьного окруry XapKiBcbKoT областi Бiнус о,о,, з однiеi сторони,

та8державнийпожежно-рятУВТьнийзагiпГоловногоУправлiнпя
,Щержавноi служби Украiни_ з надзви"айних ситуачiй у Луганськiй областi,

iдентифiкацiИнии код .u сдрпоу 3.8286905, мiсцезнаходження якого: 92400,

Луганська обл.' смт MapKiBKa, пров. Пiвденни,rп' Вуо,7' (лzu1i - Орендар), в особi

начаJIьника 8 державного пожежно-рятувально,о ,u,o*,y Головного управлiння

,.Щержавноi служби Украiни . "uд.""чайних 
ситуачiй у Луганськiй областi

стдроДуБцЕвД Олександра Павловича, rцо дiе'на пiдставi Положення про 8

державний пожежно-ряryвальний загiн Гопоuiо,о управлiнrrя ,,ЩержавноТ служби

украiни з надзвичайних ."ryuuin у Лvган9l1iй.областi, затвердженого накirзом дснс
вiд2з.05.201з }{b 29з (урелакuii н**, ДСНС вiд 17.05.2021 N9 325) З ДРУГОI СТОРОНИ'

таГоловнеуправлiння.ЩержпроДспожиВслУжбиВЛУганськiйобластi,
iдентифiкuцiиrr"П кЬд'СДРПоу +ojzO4i2, мiсцезнаходження якого: 93405,Луганська

обл., м. Ссвсродонецьк, вул. Пивоваровц буд, 2 (да,lri - Балансо}"тримувач), в особi

начальникаГоловногоУгrравлiнняЩержпроД.,,о*"u.лУжбиВЛУганськiйобластi
холодЕнко Рiти Анаiолiiвни,'що дiс на пiдставi Положення ''ро 

Головне

управлiння Щержпролспоживслужби u лцu"9"-1iо лоб5r::l"'Т"'о*еного 
наказом

Щерхtпрод.rrо*"u.пужби вiд tц.ов.zоtТ lлЪ 6'7З, з третьоi сторони, (разом далi

ubropo"">), уклали цей трьохстороннiй,Щоговiр про наведене нижче:

1.НапiДставiНаказУФондУДерЖаВногомайнаУкраiнивiд13.05.2021Ns796
<про внесення змiн до назви Регiонального вiддiлення Фонду державного майна

укратни по Харкiвськiй, ,щонечькiй та Луганськiй областях> по тексту ,,щоговору оренди

нерухомого майна, що наJIежить до державноТ власностi вiд 0з,L2,2020 Ns 0221л12020

змiнити назву Орендодавця з <регiонаJIьне вiддiлення Фонду державного майна

УкраiЪи по Харкiвськiй, Доrr.ц"пiИ та Луганськiй областях) на <РегiонаJIьне вiддiлення

Фонду д.р*u"*rого майна УкраТни по ,,Щонецькiй та Луганськiй областях>,

2, Згiдно наказу ,ц,ержавнот служби Укратни з .надз:ичайних 
ситуачiй вiд

|7.05.202|N9325<ПрозмiнУнайменУваньТаВнесеннязмiндоУстаноВчихдокУментiв>
по текстУ ,Д,оговорУ оренди *r.ру*о*о.о майна, що наJIежить до державноi власностi вiд

0з.12.2020 Ns OZiiлtio20 змiйи нilзву Орендаря з <<23 державна пожежно_рятувальна

частина Головного управлiння Щержавноi ,пу*Ъ" Украiни з надзвичайних ситуаuiй У

Луганськiй областi> 
^ на uB 

'д.р*авний ,,ожежно-рятувальний загiн Головного

управлiння,щержавноi служби Укрiiни з надзвичайних ситуацiй у Лугансъкiй областi>,
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3.РеrrrryУМоВ.ЩоговорУоренЕIнерУхомогомайна,ЩоналеЖиТьДоДерЖаВно1
власностi вiд оз.й2оjо шп йtпzо20 за.пишрrги без змiн.

4.ЩейЩоговiрУкJIаДеноIтрЬохпримiрниках,коженЗякихМаеоДнакоВУ
юридичнУ сШУо ,rо bot orY дrя Оренд&ря, бр."лолuuця i Ба'rансоутримувача, набувае

чинностi з момеIrry його пiДrисанIUI уповновu,кеними представниками CTopiH i е

невiд'смною частиною,щоговору оренди нерухомого майна, що належить до державноi

"ла""осri 
вiд 03.12.2020 Ns 0221Л12020,

ВИ Орепдаря:

8 державний пожежно-

рятувzLльний загiн
Головного управлiння
,ЩержавноТ служби УкраТни

з надзвичайних сlrгуачiй у
Луганськiй областi

Начальник 8 державного
пожежно-рятувальний
загону Головного

управлiння ,ЩержавноТ

Пiдписи cToprн

Вiл Орендодавця:

Регiона,тьне вiддiлення
Фон,l1, державного майна

Украiни по .Щонецькiй та

Луганськiй областях

ВЦ Балансоутримувача:

Головне управлiння
Щержгlролспоживслужби в

Луганськiй областi

з

сиryаuiй у

Перший заступник
начапьника регlонtшьного
вiддiлення - начtLпьЕик

Управлiння забезпеченIIJ{
lIовнсважень у

начальник
Головного управлiння
Щержпролспоживслужби в

Луганськiй областi

дЕнко
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