
PAPILDOMAS SUSITARIMAS 

ДОДАТКОВА ДОГОВІР 

 

2023 m.  d. 

        Susitarimo sudarymo data 

         Дата укладення договору 

 

1. Susitariame, kad Sutartis, pasirašyta 202     m .                                                  d. tarp 

   (Ми згодні з цим, що Договір, підписаний)                          (дата)                                                    (між) 
 

_____________________________________________________________________________________________ 

(panaudos davėjo vardas, pavardė) 

(Ссудодатель имя, фамилия / название) 

dėl būsto, esančio adresu 

(для житла, розташованого за адресою) 

 

 

 (būsto adresas) 

(aдреса житла) 

suteikimo panaudos pagrindais 

(на підставі надання житла) 

 

 (panaudos gavėjo vardas, pavardė) 

(Ссудополучатель имя, фамилия / название) 

 

pratęsiama iki 2023 m.  _____________________________________d. 

(розширено до)                            (nurodomas pratęsimo terminas) 

                                                       (вказано термін продовження) 

 

2. Keičiame Sutarties 7 punktą: 

    (Змінюємо п. 7 Договору): 

 7. Kitos sąlygos/Другие условия: 

7.1. Panaudos davėjo pareiga daryti Daikto remontą / 

Обязанность Ссудодателя произвести ремонт 

Вещи 

 

 

☐  –   nenustatoma / не установлена 

☐  –   nustatoma pareiga daryti einamąjį remontą/ 

установлена обязанность сделать обычный 

ремонт 

☐  –  nustatoma pareiga daryti kapitalinį remontą / 

установлена обязанность сделать капитальный 

ремонт 

7.2. Teisė Panaudos gavėjui laikyti naminį gyvūną / 

Право Ссудополучателя на содержание 

домашнего животного 

☐  – suteikiama / установлено 

☐  – nesuteikiama / не установлено 

7.3. Su būsto išlaikymu susijusių mokesčių už šaltą 

vandenį apmokėjimas / Сплата плати за холодну 

воду, пов'язану з обслуговуванням житла 

☐  –   apmoka panaudos davėjas / оплачує надавач 

послуг 

☐  –   apmoka panaudos gavėjas / оплачує одержувач 

послуг 

7.4. Su būsto išlaikymu susijusių mokesčių už karštą 

vandenį apmokėjimas / Оплата гарячої води, 

пов'язаної з обслуговуванням житла 

 ☐  –   apmoka panaudos davėjas / оплачує надавач 

послуг 

☐  –   apmoka panaudos gavėjas / оплачує одержувач 

послуг 

7.5. Su būsto išlaikymu susijusių mokesčių už 

elektros energiją apmokėjimas / Оплата 

електроенергії, пов'язаної з обслуговуванням 

житла 

☐  –   apmoka panaudos davėjas / оплачує надавач 

послуг 

☐  –   apmoka panaudos gavėjas / оплачує одержувач 

послуг 



7.6. Su būsto išlaikymu susijusių mokesčių už dujas 

apmokėjimas / Оплата газу, пов'язаного з 

обслуговуванням житла 

☐  –   apmoka panaudos davėjas / оплачує надавач 

послуг 

☐  –   apmoka panaudos gavėjas / оплачує одержувач 

послуг 

7.7. Su būsto išlaikymu susijusių mokesčių už 

šiluminę energiją apmokėjimas / Сплата плати за 

теплову енергію, пов'язану з обслуговуванням 

житла 

☐  –   apmoka panaudos davėjas / оплачує надавач 

послуг 

☐  –   apmoka panaudos gavėjas / оплачує одержувач 

послуг 

7.8. Su būsto išlaikymu susijusių mokesčių už 

komunalines paslaugas (šiukšlių išvežimą, liftą, 

bendro naudojimo patalpų ir teritorijos valymą) 

apmokėjimas / Сплата комунальних послуг (вивіз 

сміття, ліфт, прибирання місць загального 

користування та території), пов'язаних з 

утриманням житла 

☐  –   apmoka panaudos davėjas / оплачує надавач 

послуг 

☐  –   apmoka panaudos gavėjas / оплачує одержувач 

послуг 

7.9. Su būsto išlaikymu susijusių mokesčių už kitas 

komunalines paslaugas apmokėjimas / Сплата плати 

за інші комунальні послуги пов'язаних з 

утриманням  житла 

☐  –   apmoka panaudos davėjas / оплачує надавач 

послуг 

☐  –   apmoka panaudos gavėjas/ оплачує одержувач 

послуг 

   

Panaudos davėjas / Ссудодатель:  Panaudos gavėjas / Ссудополучатель: 

   

(vardas, pavardė, parašas / имя, фамилия, подпись)  (vardas, pavardė, parašas имя, фамилия, подпись) 

  


