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ДОГОВІР ОРЕНДИ
частини не житлового приміщення
“ ТіУ ” березня 2007 р.

м.Кіровоград

Кіровоградський
обласний кардіологічний диспансер,
у подальшому іменований
“Орендодавець”, в особі головного лікаря Покрови Володимира Даниловича, що діє на підставі
Статуту Кіровоградського обласного кардіологічного диспансеру та відповідно до закону
України “Про оренду державного та комунального майна” з одного боку, та комунальне
підприємство «Кіровоградфармація» Кіровоградської обласної ради, що діє на підставі Статуту в
особі в.о. директора Леви Василя Григоровича, з іншого боку, уклали цей договір про наведене
нижче:
1. Предмет договору.

1.1 Орендодавець передає, а Орендар приймає в строкове платне користування окреме
індивідуально визначене приміщення, розташована на першому поверсі поліклінічного відділення,
що знаходиться на балансі Кіровоградського обласного кардіологічного диспансеру за адресою
кч-Кіровоград вул Волкова, 1-А. Загальна площа орендованого приміщення 22,8 кв.м. Вартість
“'його визначена згідно з актом оцінки 10216,22 грн. Майно передається в оренду з метою
розміщення аптечного пункту.

Умови
2.

передачі та повернення орендованого майна.

2.1 Вступ Орендаря у користуванння майном настає одночасно з підписанням сторонами цього
договору та акта прийому- передачі вказаного майна.
2.2 Передача майна в оренду не спричиняє передачу Орендарю права власності на це майно.
Власником орендованого майна залишаються територіальні громади сіл, селищ і міст області, а
Орендар користується ним протягом строку оренди.
2.3 Передача майна в оренду здійснюється за вартістю, визначеною в акті оцінки.
2.4 Вартість майна, що повертається Орендарем Орендодавцю
визначається за даними
інвентарізації майна на момент припинення цього договору, звіреним з актом прийому-передачі
майна в оренду. Майно вважається поверненим Орендодавцю з моменту підписання сторонами
акта прийому-передачі.
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З.Орендна плата.
3.1 Орендна плата визначається на підставі базових ставок орендної плати затверджених “Методикою
розрахунку, пропорції розподілу та порядку використання плати за оренду майна спільної власності
територіальних громад сіл, селищ і міст області” затвердженої рішенням обласної ради від 4 листопада
2005 року № 501 і становить без ПДВ за перший місяць оренди 114,00 грн.

3.2 Орендна плата перераховується Орендарем не пізніше 25 числа поточного місяця на
розрахунковий рахунок . Орендодавця.
3.3 До орендної плати не включається плата за послуги, які згідно з договором оренди
зобов'язується надавати Орендодавець та витрати орендованого майна. Такі суми сплачуються
Орендарем окремо.
3.4 Крім цього, Орендар повинен сплачувати земельний податок пропорційно частці площі
приміщення, яке знаходиться в його користуванні в загальній площі будівлі.
3.5 Орендна плата перерахована несвоєчасно або не в повному обсязі, стягується відповідно до
чинного законодавства України з урахуванням пені у розмірі подвійної облікової ставки
Національного банку України від несплаченої суми заборгованості за кожний календарний день
цгюсроченої оплати.
3.6 Наднормативна сума орендної плати, що надійшла Орендодавцю, підлягає в установленому
порядку поверненню Орендарю або заліку в рахунок платежів.

4. Амортизаційні відрахування.
4.1 Амортизаційні відрахування на орендоване майно не входять до орендної плати і є власністю
Орендодавця.
5.Обов'язки Орендаря.

Орендар зобов'язується::
5.1 Використовувати орендоване майно відповідно до його призначення та умов цього Договор>.
Зберігати його,
запобігаючи його пошкодженню та псуванню,
дотримуватись
протипожежних та санітарних правил.
5.2 Своєчасно й у повному обсязі вносити Орендодавцю орендну плату.
5.3 Щомісячно проводити платежі за комунальні послуги, електроенергію, воду, каналізацію,
теплопостачання, послуги санстанції та інші платежі. Вказані платежі до орендної плати не
входять.
5.4 Своєчасно за свій рахунок здійснювати поточний ремонт орендованих основних фондів. У
разі необхідності виконання капітального ремонту орендованого майна. Орендар попередньо
погоджує кошторис з Орендодавцем та умови його виконання.
5.5 У разі припинення цього Договору повернути Орендодавцю орендоване майно в належному
стані, не гіршому ніж на час передачі його в оренду, з урахуванням фізичного зносу згідно
чинним законодавством.
5.6 Застрахувати орендоване майно за власний рахунок.
5.7 Забезпечити безперешкодний доступ в орендоване приміщення представників Орендодавця.
5.8 Не проводити переобладнання та реконструкцію приміщення без дозволу орендодавця.
5.9 Утримувати приміщення та прилеглу територію відповідно до санітарних вимог.
5.10
Орендар зобов'язаний нотаріально посвідчити договір оренди, якщо він укладений строком на один
рік і більше.

6.

Права Орендаря.

Орендар має право:
6.1 Самостійно здійснювати господарську діяльність у межах, визначених статутом створеного
ним господарського товариства, чинним законодавством України та цим Договором.
6.2 3 дозволу Орендодавця вносити зміни до складу орендованого майна, проводити його
реконструкцію, технічне переозброєння, що зумовлює підвищення його вартості (продаж, обмін,
позичка, здача в оренду орендованого майна не допускається).
6.3 Орендар не відповідає за зобов'язуваннями Орендодавця
6.4 Передавати окремі площі орендованого майна в суборенду фізичним та юридичним особам зі*'
згоди Орендодавця, порядок надання в суборенду та плата за суборенду проводиться згідно з
чинним законодавством.

7.

Обов'язки

Орендодавця.

Орендодавець зобов'язується:
7.1 Передати Орендарю в оренду майно, що є спільною власністю територіальних громад сіл.
селищ і міст області згідно з актом прийому-гіередачі майна, який підписується одночасно із
цим Договором.
8. Права

Орендодавця.

Орендодавець має право:
8.1 Контролювати наявність, стан, напрями та ефективність використання майна, переданого в
оренду.
8.2 Виступати з ініціативою щодо внесення змін до цього Договору або його розірвання у разі
Погіршення
стану орендованого майна, внаслідок неналежного використання або невиконання
умов цього Договору.

8.1 Орендодавець не відповідає за зобов'язаннями Орендаря.

9.

Відповідальність сторін.

9.1 За невиконання або неналежне виконання зобов'язань згідно з цим Договором сторони несуть
відповідальність, передбачену чинним законодавством України.
9.2 Спори, що виникають у ході виконання цього Договору, вирішуються за згодою сторін. Якщо
згоди небуде досягнуто, спір передається на розгляд до арбітражного суду.
10. Строк дії та умови зміни, розірвання договору.
10.1 Цей Договір укладається з « '/у » березня по «31» травня 2007 року.
10.2 Умови цього Договору зберігають силу протягом строку його дії та у випадок, коли після
його укладнення законодавством встановлено правила, що погіршують становище Орендаря.
10.3 Зміна або розірвання цього Договору можуть мати місце за погодженням сторін. Зміни та
доповнення, що вносяться, розглядаються сторонами протягом одного місяця. Одностороння
відмова від виконання цього Договору та від внесення змін не допускається.
10.4 Цей Договор може бути розірвано на вимогу однієї із сторін за рішенням арбітражного суду у
випадках, передбачених чинним законодавством України.
10.5 Уразі розірвання цього Договору поліпшення орендованого майна, здійснені Орендарем за
рахунок власних коштів з дозволу Орендодавця, визнаються власністю Орендаря
10.6 У разі відсутності заяви однієї із сторін про припинення або зміну цього Договору після
закінчення строку його дії протягом одного місяця він вважається продовженим на той самий
строк і на тих самих умовах, які були передбачені цим Договором.
10.7 Реорганізація Орендодавця не є підставою для зміни або припинення цього Договору.
10.8 Дія цього Договору припиняється внаслідок: закінчення строку, на який його було
укладено; приватизації об'єкта оренди; загибелі об'єкта оренди; несплати орендної плати на
протязі 2-х місяців; достроково за згодою сторін або за рішенням арбітражного суду.
10.9
Взаємовідносини сторін, не врегульовані цим Договором, регламентуються чинним
законодавством України.
10.10 Цей Договір складено в 3-х примірниках, кожен з яких має однакову юридичну силу по
одному примірнику: Орендодавцю. Орендарю та управлінню з питань власності обласної ради.

11. Платіжні та поштові реквізити сторін
ОРЕНДОДАВЕЦЬ
Кіровоградський облкардіодиспансер
25030 м. Кіровоград, вул. Волкова 1-А
Р/Р 35425001001339
в УДК в Кіровоградській області
МФО 823016
Код 33142589
тел.557310

ОРЕНДАР
Комунальне підприємство «Кіровоградфармація»
25491 м.Кіровоград, вул..Металургів. 2-А
Р/Р 26009301334158 в Промінвестбанку
МФО 323301 Код 33142526
тел. 24-24-72

12. Додатки
Додатки до цього договору є його невід’ємною і складовою частиною. До цього Договору
додаються:
розрахунок орендної плати;
акт оцінки вартості майна, що передається в оренду;
акт приймання-передачі орендованого майна.

В,О. директора
«

_ В.Лева
/^~ >> березні 2007 року

Додаткова угода № 1
до договору оренди нежитлового приміщення № 1 від 15.03.2007 р.
між комунальним закладом «Кіровоградський обласний кардіологічний диспансер»
та комунальним підприємством Кіровоградфармація» Кіровоградської обласної ради

31 грудня 2012 р.

м.Кіровоград

Комунальний заклад «Кіровоградський обласний кардіологічний
диспансер» (надалі-Орендодавець),
що діє на підставі Статуту в особі головного
лікаря Сухомлин Ганни Миколаївни, з одного боку, та комунальне підприємство
«Кіровоградфармація» Кіровоградської обласної ради іменоване надалі «Орендар» в
особі директора Грозян Тетяни Петрівни з іншого боку, що діє на підстав Статуту, з
інтттого боку, враховуючи Методику розрахунку, пропорції розподілу та порядок
використання плати за оренду майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ і
міст області, затверджену у новій редакції рішенням обласної ради від 27 липня 2012 року
№ 333, вирішили наступне:
1. Внести зміни до п.3.1 договору оренди нежитлового приміщення № б/н від
03.12.2007 року і викласти п.3.1 в наступній редакції:
«Орендна плата визначається на підставі рішення обласної ради від 27 липня 2012
року № 333 і становить без ПДВ 45 грн. 60 коп. (Сорок п’ять грн. 60 коп.) (2,0 грн. х
22,8 кв.м = 45,60 грн.)
2. Продовжити термін дії договору оренди нежитлового приміщення № 1 від
15 березня 2007 року згідно рішення постійної комісії обласної ради з питань
власності, ефективного використання майна та приватизації від 20.12.2012 року
№ 520 до 31.10.2015 року.
3. Всі інші умови вищезазначеного Договору оренди, не змінені в Додатковій
Угоді, залишаються чинними у попередній редакції і Сторони підтверджують
щодо них свої зобов’язання.
4. Додаткова Угода є невід'ємною частиною Договору оренди № 1 від 15.03.2007
року і набуває чинності з моменту її підписання.
5. Інші положення договору оренди, що не охоплені даною угодою, залишити без
змін.
6. Додаткова угода укладена в 3 (трьох) примірниках, кожен з яких має юридичну
силу.
Юридичні адреси сторін:
ОРЕНДОДАВЕЦЬ

Комунальний заклад
«Кіровоградський обласний
кардіологічний диспансер»
25030 м. Кіровоград, вул. Волкова 1-А

тел. 55-73-10
р/р 35425001001339 в ГУДКУ у Кіровоградській області
33142589

ОРЕНДАР

Комунальне підприємство
«Кіровоградфармація»
Кіровоградської обласної ради
25491, м.Кіровоград, смп. Нове,
вул.Металургів,2-А
тел. 56-75-06, тел/факс: 24-24-72
р/р 26007060296649 в Кіровоградському РУ

Г. Сухомлин

«31 » грудня 2012 року
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«31 » грудня 2012 року

Додаткова угода № 2
до договору оренди нежитлового приміщення № 1 від 15.03.2007 р.
між комунальним закладом «Кіровоградський обласний кардіологічний диспансер» та
комунальним підприємством Кіровоградфармація» Кіровоградської обласної ради

ЗО жовтня 2015 р.

м.Кіровоград

Комунальний заклад «Кіровоградський обласний кардіологічний
диспансер» (надалі-Орендодавець). що діє на підставі Статуту в особі головного лікаря
Сухомлин Ганни
Миколаївни.
з одного боку, та комунальне підприємство
«Кіровоградфармація» Кіровоградської обласної ради іменоване надалі «Орендар» в особі
директора Грозян Тетяни Петрівни з іншого боку, що діє на підстав Статуту, з іншого боку,
враховуючи Методику розрахунку, пропорції розподілу та порядок використання плати за
оренду майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ і міст області, затверджену
у новій редакції рішенням обласної ради від 27 липня 2012 року № 333. вирішили наступне:
1. Внести зміни до договору оренди нежитлового приміщення № б/н від 03.12.2007 р.
- п.3.1 викласти в наступній редакції:
«Орендна плата визначається на підставі рішення обласної ради від 27 липня 2012
року № 333 і становить 81 гри. 03 коп. (Вісімдесят одна грн. 03 коп.') (без ГІДВ) (за
жовтень місяць 2015 року);
- п. 10.1 викласти в наступній редакції:
«Цей Договір укладається з 01.11.2015 року до 30.09.2018 року, згідно рішення
постійної комісії обласної ради з питань власності, ефективного використання майна
та приватизації від 15 вересня 2015 року № 1065.
2. Всі інші умови вищезазначеного Договору оренди, не змінені в Додатковій Угоді,
залишаються чинними у попередній редакції і Сторони підтверджують щодо них
свої зобов'язання.
3. Додаткова Угода є невід'ємною частиною Договору оренди № І від 15.03.2007 року і
набуває чинності з моменту її підписання.
4. Інші положення договору оренди, що не охоплені даною угодою, залишити без змін.
5. Додаткова угода укладена в 3 (трьох) примірниках, кожен з яких має юридичну силу.
Юридичні адреси сторін:
ОРЕНДАР

ОРЕНДОДАВЕЦЬ

Комунальний заклад
«Кіровоградський обласний
кардіологічний диспансер»

Комунальне підприємство
«Кіровоградфармація»
Кіровоградської обласної ради

25030 м. Кіровоград,
вул. Волкова і-А
тел. 55-73-10
р/р 35418001030384 в ГУДКУ
у Кіровоградській області
МФО 823016
Код 01994988

25491, м.Кіровоград, смгі. Нове,
вул. Металургів, 2-А
тел. 56-75-06. тел/факс: 24-24-72
р/р 26007060296649 в Кіровоградському РУ
ПАО КБ «Гіриватбанк»

Голови

• Сухомлин
ір«?У
// //

Додаткова угода № З
до договору оренди нерухомого майна спільної власності територіальних громад сіл.
селищ і міст області № 1 від 15.03.2007 р. між комунальним закладом «Кіровоградський обласний
кардіологічний диспансер» та комунальним підприємством Кіровоградфармація» Кіровоградської
обласної ради

м.Кіровоград

15 лютого 2016 р.

Комунальний заклад «Кіровоградський обласний кардіологічний диспансер» (надаліОрендодавець), що діє на підставі Статуту в особі головного лікаря Сухомлин Ганни Миколаївни, з
одного боку, та комунальне підприємство «Кіровоградфармація» Кіровоградської обласної ради
іменоване надалі «Орендар» в особі директора Грозян Тетяни Петрівни з іншого боку, що діє на підставі
Статуту, з іншого боку, вирішили наступне:

1. Внести зміни до договору оренди нерухомого майна спільної власності територіальних
громад сіл, селищ і міст області № 1 від 15.03.2007 р.

2.
3.
4.
5.

- додати новий пункт 3.7 до розділу 3 «Орендна плата»:
«Орендна плата за кожний наступний місяць визначається шляхом коригування орендної плати за
попередній місяць на індекс інфляції за наступний місяць.
У випадку користування Майном протягом неповного календарного місяця (першого та/або
останнього місяця оренди), добова орендна плата за дні користування визначається згідно з
чинною Методикою на основі орендної плати за відповідні місяці пропорційно дням
користування.
В 2016 році не проводити індексацію орендної плати згідно статті 10 Закону України «Про
оренду державного та комунального майна» ( відповідно до п.9 Прикінцевих положень Закону
України «Про Державний бюджет України на 2016 рік»),
- додати новий пункт 3.8 до розділу 3 «Орендна плата»:
_У разі припинення (розірвання) договору оренди Орендар сплачує орендну плату по день
повернення майна за актом приймання-передачі включно. Закінчення строку дії договору оренди
не звільняє Орендаря від обов'язку сплатити заборгованість по орендній платі, якщо така виникла,
в повному обсязі, враховуючи відповідні санкції.
- п.5.10 розділу 5 «Обов’язки Орендаря» викласти в наступній редакції:
«Орендар зобов’язаний нотаріально посвідчити договір оренди згідно чинного законодавства.
- додати новий пункт*5.11 до розділу 5 «Обов’язки Орендаря»:
В орендованому приміщенні нести відповідальність за дотримання правил пожежної безпеки, за
свої кошти забезпечувати орендоване приміщення засобами пожежної безпеки.
Всі інші умови вищезазначеного Договору оренди, не змінені в Додатковій Угоді, залишаються
чинними у попередній редакції і Сторони підтверджують щодо них свої зобов'язання.
Додаткова Угода є невід'ємною частиною Договору оренди № 1 від 15.03.2007 року і набуває
чинності з 01 січня 2016 року.
Інші положення договору оренди, що не охоплені даною угодою, залишити без змін.
Додаткова угода укладена в 2 (двох) примірниках, кожен з яких має юридичну силу.

Юридичні адреси сторін:
ОРЕНДАР

ОРЕНДОДАВЕЦЬ

Комунальний заклад
«Кіровоградський обласний
кардіологічний диспансер»
25030 м. Кіровоград,
вул. Волкова 1-А
тел. 55-73-10
р/р 35423201030384 в ГУДКУ
у Кіровоградській області
_ >МФ() 8,23016
Код 01994988

Комунальне підприємство
«Кіровоградфармація»
Кіровоградської обласної ради
25491, м.Кіровоград, смп. Нове,
вул. Металургів, 2-А
тел. 56-75-06, тел/факс: 24-24-72. 22-68-42
р/р 26007060296649 в Кіровоградському РУ
ПАО КБ
МФО З

Головний лікар

Вр і
V ч ■Д------

Г. Сухомлин

\\ * Чх яШ)
М.П'. «
лютого 2016 року

М.П.

Додаткова угода № 4
до договору оренди нежитлового приміщення № 1 від 15.03.2007 р.
між комунальним закладом «Кіровоградський обласний кардіологічний диспансер»
та КП «Кіровоградфармація»
ЗО вересня 2018 р.

м.Кропивницький

Комунальний заклад «Кіровоградський обласний кардіологічний
диспансер» (надалі-Орендодавець),
що діє на підставі Статуту в особі головного
лікаря Сухомлин Ганни Миколаївни, з одного боку, та комунальне підприємство
«Кіровоградфармація» іменований надалі «Орендар» в особі в. о. директора Жилки
Світлани Сергіївни з іншого боку,що діє на підставі Статуту, з іншого боку, враховуючи
Методику розрахунку, пропорції розподілу та порядок використання плати за оренду майна
спільної власності територіальних громад сіл, селищ і міст області, затверджену у новій
редакції рішенням обласної ради від 18 вересня 2018 року № 412, вирішили наступне:
1 .Внести зміни до договору оренди нежитлового приміщення №1 від 15.03.2007 р.
- п.3.1 викласти в наступній редакції:
«Відповідно до п.2 рішення обласної ради від 18 вересня 2018 року № 412 орендна плата
встановлюється на договірних засадах, але не нижче розміру орендної плати,
розрахованого згідно з Методикою і становить - 96,96 грн. (Дев’яносто шість грн. 96
коп.) (серпень місяць 2018 р.);
- ввести п.3.1.1 та викласти в наступній редакції:
Оренда плата визначається на підставі Методики і становить без ПДВ за базовий
місяць розрахунку (останній місяць, по якому є інформація про індекс інфляції).
Нарахування ПДВ на суму орендної плати здійснюється у порядку, визначеному
чинним законодавством України.
Орендна плата за перший місяць оренди визначається шляхом коригування
орендної плати за базовий місяць на індекс інфляції за серпень
(місяці, роки)

- п.9.1 викласти в наступній редакції:
«Продовжити термін дії договору оренди нежитлового приміщення № 1 від
15.03.2007 р. року до 30.08.2021 року, згідно рішення постійної комісії обласної ради з
питань власності, ефективного використання майна та приватизації.
2. Всі інші умови вищезазначеного Договору оренди, не змінені в Додатковій Угоді,
залишаються чинними у попередній редакції і Сторони підтверджують щодо них свої
зобов’язання.
3. Додаткова Угода № 4 є невід'ємною частиною Договору оренди № 1 від 15.03.2007
року і набуває чинності з моменту її підписання.
4.Інші положення договору оренди, що не охоплені даною угодою, залишити без змін.
5. Додаткова угода укладена в 3 (трьох) примірниках, кожен з яких має юридичну силу.
Юридичні адреси сторін:
ОРЕНДОДАВЕЦЬ

ОРЕНДАР

Комунальний заклад
«Кіровоградський обласний
кардіологічний диспансер»

Комунальне підприємство
«Кіровоградфармація»
Кіровоградської обласної ради

25030 м. Кропивницький, вул. Волкова 1-А
тел. 55-73-10
р/р 31555248330384 в ГУДКУ у Кіровоградській
області МФО 823016 Код 01994988

25491, м.Кропивницький, смп. Нове,
вул.Металургів,2-А
тел. 56-75-06, тел/факс: 24-24-72
р/р 26007060296649 в Кіровоградському РУ
«Приватбанк» МФО 323583 Код 33142526

Додаткова угода № 5
до договору оренди нерухомого майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ і
міст області № 1 від 15.03.2007 р.
м .Кропивницький

«29» грудня 2018 р.

Комунальний заклад «Кіровоградський обласний кардіологічний диспансер» (надаліОрендодавець),
що діє на підставі Статуту в особі головного лікаря Сухомлин Ганни
Миколаївни, з одного боку, та комунальне підприємство «Кіровоградфармація» іменоване
надалі «Орендар» в особі в.о. директора Жилки Світлани Сергіївни, з іншого боку, уклали цей
Договір про наведене нижче:

1. На підставі розпорядження голови Кіровоградської обласної ради «Про внесення змін до
розпоряджень голови Кіровоградської обласної ради від 12 червня 2018 року №158-гр та від 17
грудня 2018 року № 402-гр» №406-гр від 18.12.2018 року:

1.1 .Викласти преамбулу Договору в наступній редакції:

«Комунальне некомерційне підприємство «Обласний клінічний кардіологічний центр
Кіровоградської обласної ради» (надалі-Орендодавець), що діє на підставі Статуту в особі
головного лікаря Сухомлин Ганни Миколаївни, з одного боку, та комунальне підприємство
«Кіровоградфармація» іменоване надалі «Орендар» в особі в.о. директора Жилки Світлани
Сергіївни, з іншого боку, уклали цей Договір про наведене нижче:»

1.2 .Розділ 10 «Платіжні та поштові реквізити сторін» договору викласти у наступній
редакції:
Орендодавець:
Комунальне некомерційне підприємство «Обласний клінічний
кардіологічний центр Кіровоградської обласної ради»
25030, м.Кропивницький, вул. Волкова 1-А
р/р 26002052933852 в АТ КБ «Приватбанк»
МФО 323583
Код 01994988
Тел.(0522) 55-73-10
Е-таі1: оЬ1кагс1іосеп1:г@икг.пеІ
2. У додатках до Договору, що є його невід’ємною частиною, словосполучення
«Комунальний заклад «Кіровоградський обласний кардіологічний диспансер» замінити
відповідно словосполученням «Комунальне некомерційне підприємство «Обласний клінічний
кардіологічний центр Кіровоградської обласної ради». Інші умови Договору даною додатковою
угодою не змінено, сторони підтверджують по ним свої зобов’язання.
3. Інші умови Договору оренди нерухомого майна спільної власності територіальних громад,
сіл, селищ і міст області № 1 від 15.03.2007 року, не оговорені даною додатковою угодою,
залишаються незмінними. Сторони підтверджують повністю свої зобов’язання.
4. Додаткова угода укладена в 3 (трьох) примірниках, кожен з яких має юридичну силу.
5. Додаткова Угода є невід'ємною частиною Договору оренди № 1 від 15.03.2007 року і
набуває чинності з 01.01.2019 року.

Юридичні адреси сторін:

ОРЕНДОДАВЕЦЬ
Комунальне некомерційне підприємство
«Обласний клінічний кардіологічний
центр Кіровоградської обласної ради»

ОРЕНДАР
Комунальне підприємство
«Кіровоградфармація»
Кіровоградської обласної ради
25491, м.Кропивницький, смп.Нове,
вул. Металургів, 2-А
ел/факс: 24-24-72
'6649 Кіровоградському РУ
МФО 323583 Код 33142526

