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до ilol,oBopy opell,1ll4 вiл 0j Jtиllня 20l9 року

м.'Гу,;lьчин l 9 ,r,равгtя 202 l року,

'Гу.,ltь.tиltсl,ка 
райоrtна pa;ta (ira:Ii C)pettlltl,1(aBctlb) в особi t,o";lill]11 palYrottiloT радци

Ilсбореrlькоl,о l]асиля Васиjtьови.lа. lllo лiс: Ila liiJlcTaBi Закоttч YKpaTTttl "llpo пtictleBe

саN4OгjрядуваItIIя в Украi'гli", з ctJltticT с,гор0IIи. ,rа ФОI I С.;rободянrок l,{,N4. (да:ri за ,гекс,гоN,1

.,ОРIlНДАР"). u особi Слобоrlянк]ка /1 N4.. шiо l{ic: на пiдставi виltисttи :l Слиttого дер)IiавI,Iого

ре€]сl-ру юридичних осiб. (liзичlrих осiб-тriлприс:мцiв та громалських форшrуваitь вiд 06.02,20l9

року. tзи/lатrоl' J{ep}IiaBIILJlvl ресстраторопt 
'Т-yJlь.lинсr.коТ 

райогttlоi державitоТ алмiнiстрацiТ, з

лругоI cTc)pol]I{. (якi ,ца-lti за текс:то1\4 llL1l]oN,I iмеll1,юr-ьсlя ('lорони. а окрс]\4о - Сторона) уклаrrи
цjо додагт(оIJу vг()il)/,ilo llогоr]ору орсII/I{и ltриь,lirtlеltня (;talri ,- f{ола,гltова y,1,o,ita) про lIас,гyll}lе:

1, ЗгiлLrо ло с],.lб Закону УкраТltи вi,ц 0З жоRт}Iя 20l9 року N9 157-1X Kllpo орегi.itу

дер)Iiавного та Ko]\,Iv},IaJIbIIoгo майttа>, pitltellb t]икогIавчого копtiге"гу'rу,ltь.tинськоТ MicbKoT рали
вiд 21 квiтня 202l рокl,Nll00 кГIро присвосr{I]я llоtllтових адрсс об'сктам нерухомого майrrа>
,га Bi,il 1 9 гравня 202 l pclKr, -l\Г,l l .52 <<[Ipo вI]есе}lI{я змiгl /]о рilltеttllя викоFIа}]чого KoMiTeTy
'l'у.llь.lиttськоi MicbKoi'pa:tlr Bi.,t 2l квiгняt 2021 року Nll00 <IIро присвосiiI-Iя lIоштових allpcc
tlб'сl{-гам lIepyxoмoгo майна>; та вiдtlоlзiлIlо;................]lо п.ll. 10.8. l0.9 розлiлу Х договор)/ орt,нди вiд 0З

,ципня 2019 року Miltt 1'у,llьчинсьrtою районноtо радою та ФОIl С:rободцягlюк fiпли"гроь,t
Михайловичем внести наступтti змiни:

- l] п,1 .1 розлiлу I слова (вул. СвидtlиtIького -5) за]пtiниr,и }Ifl с-цова (провулOк
('вi,,tницькuгtl. 5а,,.

2.. Irlшi умови fiоговоlэу зберiгаIотL cBolo IIoBHy юридич}iу сиJrу у частиtli, IJ(o гIе

суперечить цiй дода,гковiй y1,o;ti i обов'язксlвi до виконання С,гороrIамLl.

орt,н/IодАвЕць
'I'y:rьчиtlська 

райiон на рада
23600. ьц. 

'Гyль,лиtr. вул. Мико.llи Jlеоtл,rовичtr,1

рiр JrГ.it ]А37820 l 720j l 429 l 00З2OЗOj 704t]

в I'Y/IliУ 1, BirrHиrtbKiii сlб-цасl,i

I\,IФt .r 8]() 1 7] lt( )l1 2 | 7]8 j26

орЕндАр
сDоП Слобо,,l;ltt tол: f1, М.
2 j600" ь,1.'Г1,,;1ь"о,,,.

вул, Микtiли JIcoHl,oBll,ta 1-54 а, rсtз,14

паспорт Nl0045200i0
виланий3l.t)1,2020р.
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