
договIр Nь-{

ореЕди нежитлових, вбудованих примiщень в будiвлi котельнi лiт "А-1" та теппових мереж,

розташованих за адресою : Полтавська область, Миргородський район, с.Великi Сорочинцi ,

вул.Миргородська, 40
* ч[ё ,, ?,z..( rпцt 2015 р. М.ПОЛТаВа

Ми, що нижче пiдписа-тrися, Великосорочинська загапьноосвiтня саIIаторна школа-

iHTepHaT I_III ступенiв миргородського рuяо"у полтавськоi обласноi ради, (далi _

орендодавець),в Ъсобi д"р"*rорu шкопи-iнтернату Борохович ПеТРа МИКОЛаЙОВИЧа, ЩО Дiе

на пiдставi (статут, положення, довiренiсть тощо)Статуту , з однiсi стороЕи, та Приватне

пiдприемсr"о бlрru О',ЩиканськаО, (далi _ Орендар), в особi директора Пивовар Iгора

Олександровича, що дi" "u 
пiдставi Статугу (статут, положеЕня, довiренiсть тощо),

мiсцезнаходженЕя, адреса (фактична/юриди.пrа):З8500, Полтавська область, смт,Щиканька,

вул.Лiсна, 9 (KoHTaKTHi телефони: 0509166252,0957272037), з iншоi сторони, керуючись

. <Порядком 11ередачi в оренду майна спiльноi власностi територiа-пьних громад сiл, селищ,

MicT ПолТавськоi обласii>, затвердженого рiшенняМ cecii обласноi ради вiд 28.09.2011р.,

уклаJIи цей договiр про подане нижче:

1. прЕдмЕт договору
1.1. Орендодавець 11ередае, а Орендар приймае в строкове платне користування майно

спiльноi власностi територiа_rru""i .роrад сiл, селищ, MicT Полтавськоi областi (надшi -
Майно) нежитловi, вбудованi примiщення в булiвлi котельнi пiт "А-l"площею 89,40 кв.м та
.1"rrnoui мережi протяжнiстю 379 м., за адресою: Полтавська область, Миргородський район,

с.Великi Сорочинцi, вул.Миргородська, 40.

2. ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧI МАЙНА В ОРЕНДУ

2.I. Вступ Орендаря у користування Майном Еастае одночасно з пiдписанням

цього ,Щоговору ,u Ъ*"у-приймання-передачi вказаного Майна /,Щодаток N9 1/, стан якого

визначаеться в цьому в aKTi , на момент укJIадення договору

2.2. Передача майна не припиняе права оперативного управлiння на нього

ОрендодаВця, а ОрендаР користуеться ним протягом TepMiHy дiiдоговору оренди.

3. орЕнднА плАтА
З.1. На TepMiH дiТ цього договору Майно перодаеться Орендаревi в строкове

платне пор""rуuu"ня. Розмiр орендноi плати визначаеться вiдповiдно до Методики

розрахункУ та порядкУ використанЕя ппати за орендУ мйна спiльноi власностi

територiальних громад областi.- 
з,2. Розрахунок розмiру орендноi плати за користування Майном вiдображаеться в

Дктi узгод*.""" 
-розрахункiв- 

йодurоп Ns2/ додаеться до цього договору i е

невiд'емною його частиною та на момент укJIадення договору розмiр орендноi плати за

перший мiсяць оренди скJIадае: дJIя нежитлових примiщень - 500,00 грн, без П,ЩВ , для

тgплових мереж - 930 грн. без ПДВ.
З.З. РЪзмiр орендноТ плати за кожний наступний мiсяць _визIIачаеться 

шJIяхом

коригуваНня розмiру rrrr*" за попереднiй мiсяць на iндекс iнфrrяuii.

3.4. НарахуваIIЕя орендноi плати проводиться починаючи з "1t' 1,+о{гl"л_20п-

року. ПерерахрЬ""" ор"одноi плати проводиться до 10 числа наступного за звiтним

,i."ц" на рахунок ОрендодавЦЯ , з якоi останнiй перераховус 50оlо - до обласного бюджету,

',ро 
що Орендодавець подае щоквартЕrльний звiт управлiнню Майном до 15 числа мiсяця

слiдуючого за звiтним.
З.5. Орендна плата, перерахована несвосчасно або не в повному обсязi, пiдлягас

iндексацii i 
- 
стяryеться Ор""лола*uю та до обласного бюджету у визначеному п. 3,4

спiввiдношеннi, вiдповiдно до чинного законодавства Украiни з урахуванням пенi в

розмiрi подвiйноi облiковоi ставки нБу на дату нарахування пенr вlд суN,tи



заборговаrrостi, з урахуванням iндексацii, за кожний день просц)очення, включаюIм
день оплати.

Пеня нарtжовуеться на весь перiод заборговшrостi, не враховуючи обмеження
шестимiсячним строком на ii нарахувiшня.

При проведеннi платежiв, в разi наявностi борry по сплатi орендноi плати, сума
платежiв в першу чергу зараховуеться на погашеннrI пенi за прострочення платежiв, а потiм
на попlшеншI суми борry.

Позовна давнiсть щодо стягIlенtuI пенi встановлюсться трившliстю, що визначена дJuI
позовноi давностi основного зобов'язання.

З.6 За несплату або неповну сплату орендноi плати протягом трьох мiсяцiв з

дня встановленого строку, договiр розриваеться в порядку, встановленому чинним
зtжонодавством.

3.'l. Заiва сума орендноi плати, що надiйшла до обласного бюджеry та Орендодавцю,
пiдлягае залiку в рzжунок подЕrльших платежiв.

3.8. Розмiр орендноТ плати змiнюеться на вимогу однiсi iз cTopiH на )^,Ioвax,
визначених ст.21 Закону УкраiЪи "Про оренду державного та комунального майна" та в
зв'язку зi змiналли орендних ставок, затверджених власником майна.

3.9. KpiM вносення орендноi плати, Орендар приймае rIасть в загальних витратах,
пов'язаних з експлуатацiею таремонтом майна загального користування. Сплачуе фактичнi
витрати за користування комунaльними посJlугtlпdи /водопостачаннr[, водовiдведення,
електро- i теплоенергiя, ралiо, телефон та iнше/ за встановленими тарифалли згiдно
виставлених paxyнKiB. Вiдшкодовуе Орендодавцю витрати, пов'язанi iз сплатою земельного
податку пропорчiйно площi орендоваIIих примiщень та збору за забруднення нtшколишшього
середовища в частинi перевезень ТПВ.

За електроенергiю проводиться оплата на протязi п'яти робо.мх днiв з моменту
отримtlння рахунку. У разi несплати рахунку протягом п'яти робо.п,rх днiв, з моменту
отримання, нар.lховуеться пеня в розмiрi подвiйноi облiковоТ ставки НБУ на дату
нарахувllння пенi вiд суми заборгованостi, з урахувilнняrл iндексацiТ, за кожний день
простроченнrI, вкJIючilючи день оплати, iнфляцiйнi донарахування та З% рiчrrих на
заборговшliсть.

3.10. У випадку закiнчення TepMiHy дii цього договору, орендна плататаплатаза
Koмyнttпbнi посrrуги вноситься до дня фактичного звiльнення примiщення вкJIючно.

3.11. Орендна плата використовуеться Орендодавцемна фiнансування капiтальних
вкJIадень та поповнення обiгових коrrrгiв.

4. оБов"язки CTOPIH
4.1. Обов'язки Орендаря:
4.1.|. Вести позабалансовий облiк примiщень булинку у вартiсних покiвникtж
з зазначенЕям, що воIIи е орендовtlними.
4.|.2. Здiйснювати за погодженIu{м Орендодавця поточний чи капiта.rrьний ремонт

за власнi кошти.
4.1.З. Проводити нatлежне утримtшня майна та поточний ремонт за власною

iнiцiативою або за подЕlнням Орендодавця, за рахунок власних коштiв. а також
сплачувати BapTicTb комунtlJIьЕих посJIуг, використаноi електроенергii та iнше.

4.1.4. Користуватися орендованим Майном згiдно з його призначенням та р{овtlNdи
цього ,Щоговору. Запобiгати його псувЕlЕню та пошкодженню. Будь-яка перебулова без
згоди Орендодавця не допускасться.

4.1.5. .Щотримуватись санiтарних норм i правил протипожежноi безпеки, не
зберiгати вибухо-, пожежонебезпе.шi, токсичнi та iшнi небезпечнi матерiали.

4.1.6. Слiдкрати за збереженrrям iнженерних мереж, не допускати зЕl]ч{ерзаннjl

трубопроводiв. У випадкЕlх виходу ix iз лоду, своечасно iнфорrrryвати про це
"Орендодавця" та забезпечити достул до них, в тому числi в неробочий час, дJIя

ремонту.
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4.1.,7.,ЩотримУватисЬflраВилзберiгаrrня-таСIшаДУВаннJIматерiальнихцiнностей,.
викJIючаюr, *o*rr""icTb ix ,rо,,,*оо*"ння. Забезпечити охорону як орендованого, так 1

власного майна прашiвникiв Орендаря, аvрт.ЕIrлли та технiчними засобами
4.1.8. За власнi кошти обоuд"-, протипожежними та техl

,u""",о.,:3:Иffi;ffiТОur.-чtовлеЕому_:g:::1_:::::fff:ж#:ffi 
#";TK:I

загибепi .r" ,r.у"*"я. НадатЙ Орендодавцю копiю договору страхування в мiсячний TepMtH

пiсля укJIадення ;;;il' ;р."лr. р".й випадковоi загибелi чи пошкоджонЕя орендованого

майна покJIадаетьсЯ Еа ОРеНДаРЯ, _Е^_л: f,дffапя.!..lRчRати на рахунок

4.1.10. Своечасно i в повному обсязi перераховувати flа paxyнor
lr

оо'"ОТr.ff 
н""iн' "ffi|"".rr"" дii договору ореЕди, повернути Орендодавцю

орендоване Майно в }ItlложЕому cTaHi, но гiршому, нiж Еа час передачi його в оренду,

, 4.|.12. у разi виникнення загрози або ,u",u""" надзвичйних ситуацiй, пов'язаних"З

природною стихiею: урагаЕ, ..rn.dyi_:::r..1:1,:::i:j,T, ОЖеЛеДИЦЯ ТОЩО, НаДаВаТИ СВОlХ

"p"ui"""*iB 
для ix попередження та лiквiдацii ix наслrдкrв,

4.2. Обов'язки Орендодавuя:

4.2.|.Передати Орендарю в орендУ Майно згiдно з п,1,1,

4.2.2.розглядати ,rроrrо."чii орендаря вiдносно уtримання, ремонту та

полiпшення орендованого майпа,
5. прАвА CTOPIH

оп."оо;:ill"Jf"хЁl;дженням 
з. Орендодавцем, за власнi кошти здiйснювати

технiчне переоснащеннlI та полiпшення орендованогомайна,

ремонту та полiшшення

ремонт,

5.2. Орендодавець мае право:

5.2.|.Контролювати:станТаефективнiстьВикористая"jл-::|:оu"о'оВоренДУ
Майна, якiсть ремонтних робiт ,u arро*Ъ iх виконшr"", -n"*oM вiзуального обстеження зl

складанням акта обстеження,
5.2.2.Виступати з iнiцiативою щодо IIерерозподiлу орендованих площ з метою

бiльш раuiонального використання згiдно з IIризначонням та iснуючими нормативами,

5,2.3.ВистУпатизiнiцiатиВоющоДоВнесення:*i"У.о-:::1.роо""Диабойого
розiрвання в разi погiршення стану орендованого майна внаслiдок ненапежного його

ВикорисТаЕняорендареМ'неВиконанняУМоВДоговорУабонесВоечасноiсплатиорендноТ
плати.

6. ВIДПОВIДАJIЪНIСТЪ CTOPIH

6.1. Орендодавець не вiдповiдас по зобов'язаннях Орендаря,

, 6.2. За невиконання або неналежне. u"*o"u"," зобов'язаЕь, обумовлених

договором оренди, сторони несуть вiдповiдальнiсть, перелбачену чинним

.{

ЗаКОНОДаВ:Ъ:ХrУ,-ffiЪникають 
у ходi виконання умов договору ОРеНДИ, ВИРiШУЮТЬСЯ

ЗаЗГоДоюсторiн.ЯкщоЗГодинебУлодо.",,,У'о,спiрпереДасТЬсяЕароЗгляД
господарського суду.

7. TEPMIH дIi тА умови змIн, розIрвАння
АБО ПРОДОВЖЕННJI ДОГО

7.1. TepMiH дii договору ор"*rл" зо'26" жовтня 2015 р, ло"26" вересня 2018,р,

Щоговiр мас силу на протязi ""uоБ-термi"у 
дii, а також у випадках, коли пlсля иого

укJIадання законодавством встановленi правила, що погiршуо," *1:овище Орендаря,

7.2. Змiна"й" "о" розiрвання договору. може мати мiсце за погодженЕям

cTopiн. Змiни i доповнеЕня, що вносяться в договiр, розгjUIдаються в мiсячний TepMiH



пiсля iх подшлня. Одностороння вi,щлова вiд виконtшня договору або BHeceHluI змiн не

допускаеться.
7.3. На вимогу однiеi з cTopiH, договiр може буги достроково розiрваний

рiшенням суду, в разi невикоЕtшня сторонапли cBoix зобов'язаrrь та з iнших причин,
передбачених законодilвством УкраiЪи.

7.4. Реорганiзацiя як Орендодавця, TilK i Орендаря; вступ до господарських
ToBap*icтB, асоцiацiй, спiльних пiдприемств та iнше к, е пiдставою для припиненЕя дii
договору.

7.5.Дlя договору оренди припиняеться на ocHoBi закiнчення TepMiHy дii, на
який його було укладено, загибелi об'екта, банкругства Орендаря та в iнших виIIадкilх,
передбачених чинним законрдавством УкраrЪи та уN(оваNiIи договору.

7.6. Взаемовiдносини cTopiH, не урегульовtlнi цим договором, регл€lментуються
чинним законодавством УкраiЪи.

7.7.,Щоговiр оренди ввЕtжаеться укJIаденим з моменту досягЕення домовленостi з

ycix умов та пiдписання сторонtll\{и.

8. додАтковI умови
8.1. Орендар використовуе орендовitне Майно (пiд / для) для впровадження проекту

енергозберiгаючих технологiй шJIл(ом переведення Великосорочинськоi загальноосвiтньоi
саЕаторноi школи-iнтернату I-III ступенiв Миргородського району на iншi джерела опалення

8.2. Не пiдлягають компенсацii витрати Орендаря, якi здiйсненi Еим дIя
полiпшення майна..

.Щоговiр укJIадено в 3-х примiрниках, що мtlють однакову юридиtIIIу силу:
1-й - ОрендодЕtвцю, 2-ft - Орендарю,3-й - Управлiнню майном.

IIJIATIЖHI ТА ПОШТОВI
РЕКВIЗИТИ CTOPIH:

ОРЕНДОДАВЕЩЬ:
Великосорочинська зtгчlльноосвiтня
санаторна школа-iнтернат I-III ступенiв
Миргородського райоIту
Полтавськоi обласноi рали
З7 645, с.Великi Сорочинцi
вул.Миргородська, 40

р/р 3541600|042292 в ГУЩКСУ в
Миргородському районi МФО 831019
Код
Вiд

М.Борохович

ОРЕНЩАР:
Приватне пiдприемство
фiрма <<,Щикансько>

38500, Полтавська область,
смт,Щиканька, вул.Лiсна, 9

р/р 2600816039 в ПАТ кПолтава-бшrю>
мФо 331489
едпоу з8575|76

.Фý'ьь
tL
,JJ

е*щ

чаk

управлшнrI мflином



Додаток 1

до договору оренди
вiд..26,, уAvС.S

"fl,иtсiшська" rrада-пi Орендар, в особi з лругоi сторони, на
до гов эр),, оренди Jý J ьiд " 26 " r.иh U.я 2а б р. скгI€IJIи

пI]о г од,л;не нижче:

А кт
ltррIi]iмашня - передачi орендованих нежитлових, вбудованих примiщень в

б)тliвлi котелtьнi лiт "А-1" та теIIлових мереж, розташованих за адресою :

Полтавоька область, Миргородський район, с.Великi Сорочинцi ,
вул.Миргородсъка, 40

ccLb" ,ц,4тL.я 2015 р.

Вс:плtt:осl)F)очIшська зzгzlJlьноосвiтня санаторна шкоJlа-iнтернат I-III ступенiв
Мriлргэрсдоького району Полтавськоi обласноi ради, в подапьшому
О]:lенitодавець, в особi дирек-гора школи-iнтернату Борохович Петра
Мллкопайi_овича, з однiеi сторони, та Приватне пiдприемство фiрма

пlдотавl
цей акт

1. 'Срr:ндOдавеI]:ь передав, а Орендар прийняв в оренду : нежитловi, вбудованi
п1,,иплiщешнrl в будiвлi котельнi лiт "А-l"площею 89,40 кв.м та тепловi мережi
п{.l.oтяжIl[стю 3'l9 м., за адресою: Пол:гавська область, Миргородський район,
с. ]::}е.п акi Сорочинцi, вул.Миргородська, 40.

2, В примiщеннi знаходяться:

Jфз
2015 р.

3. Ремонту потребують:

акт е невiд'емною частиною договору uiд., Lб ,, {-Lоýц! 20ýроку

,\кт скIIадено у З-х примiрниках на 1 арк. кожний, що мають
oll:HaхoB), юри/{иtlну силу . 1- Орендодавцю, 2 - Орендарю, 1 - Управлiнню

trIeji

NlЗ

_ . _,.:j:: _. ji_:

"мО.,1_Од, ,d-ffiфiiý^fr "ч;

Il, ;,Il-Д]И КАН fr Ь КАл}J

фfoкч;
"**ý:l5Ёу'

кffИКАНёЬКАл

lдЕнт. код
а8575 1 7ý

мilин()м.

П.М.Борохов I.О.Пивовар



,Щодаток 2
до договору оренли Nэ=/
вiд" t€ "_t 6цr_2vrр.

Акт
узгодження розрахункiв плати за оренду

нежитлових, вбудованих примiщень в булiвлi котельнi лiт "А-1" та
теплових мереж, розташованих за адресою : Полтавська область,

Миргородський район, с.Великi Сорочинцi , вул.Миргородська, 40

Великосорочинська загальноосвiтня санаторна школа-iнтернат I-ПI
ступенiв Миргородського району Полтавськоi обласноi ради в особi

. директора школи-iнтернату Борохович Петра Миколайовича, з однiеi
сторони та Приватне пiдпри€мство фiрма <<Щикансъка) в особi директора
Пивовар Iгоря Олександровича з другоi сторони на пiдставi договору
оренди вiд "lC" g.LohLТ 2О!5 року М 3 скJIzlли цей акт про
визначення розмiру орендноi плати у вiдповiдностi до Методики i
розрахунку та порядку використання плати за оренду майна спiльноi
власностi територiа-пьних громад областi

1. ВIД(IДНI ЩАНI:
1.1. Загальна орендована площа нежитлових вбудованих примiщень

89,40 кв.м, протяжнiсть теплових мереж -З79 м.
l.2.BapTicTb нежитлових вбудованих примiщень згiдно незалежноТ

оцiнки майна та дата оцiнки :

59 583.00 грн. без ПР станом на 31.03.2015 р.
BapTicTb теплових мереж згiдно незаlrежноI оцiнки майна та дата
оцiнки:
ItL 022,00 грн. без П.Щ станом на 31.03.2015 р.

1.3. Орендна ставка tOYо
1.4. Згiдно протоколу конкурсноi KoMicii запропонована орендна плата

становить :

- для нежитлових примiщень - 500,00 грн. без ПШ за мiсяць ;

- для теплових мереж - 930,00 грн. без ПДВ на мiсяць

2. розрАхунок розмIру орЕндноi плдти
2.1. Розмiр мiсячноi орендноI плати за орендованi примiщення: 500

грн. без ПДВ, за тепловi мережi : 930,00 грн. без ПДВ .

2.2.Розмiр мiсячноi орендноi плати за 1 кв. м. займаноi площi:4|,67
грн. без ПДВ, за 1 метр теплових мереж :77,5 грн. без ШВ.

Цей акт е невiд'емною частиною договору вiд
* xf, " а4,о^(4| 20ýроку J\b З

Акт укJIадено в 3-х примiрниках на 1-му аркушi, що мають
однакову юридичну силу, l- Орендодавцю, 1 - Орендарю, 1 -
Управлiнню майном.



,Щодаткова угода J\Гч 1

до договору N9 3 вiд <2б>) я(овтня 2015 р.
оренди неяtитлових, вбудованих примiщень в булiвлi котельнi лtiт "А-1" та теплових

мереж, розташованих за адресою : Полтавська область, Миргоролський район,
с.Великi Сорочинцi, вул.Миргородська, 40

"27" вересня 2018 р. м.Полтава
Ми, що нижче пiдписалися, Великосорочинська загаJIьноосвiтня санаторна

школа-iнтернат I-III ступенiв IVIиргородського району Полтавсъкоi обласноI

ради, (далi - Орендодавець),в особi директора школи-iнтернату Турбаба Олега
Васильовича, що дiе на пiдставi (статут, положення, довiренiсть тощо) Статуту
) з однiеi сторони, та Приватне пiдприсмство фiрма ".Щикансъка" (далi
Орендар), в особi директора Пивовар BiKTopiT Львiвни, rцо дiс на пiдставi
Статуту (статут, положення, довiренiсть тощо), мiсцезнаходження, адреса
(фактична/юридична ):38500, Полтавська область, смт .Щиканька, вул.Лiсна, 9

(KoHTaKTHi телефони: 0509166252 ), з iншоI сторони, керуючись <Порядком
передачi в оренду майна спiлъноi власностi територiальних громад сiл, селищ,
MicT ПолтавськоТ областi>, затвердженого рiшенням cecii обласноi ради вiд
28.09.2011р., уклали цю додаткову угоду про подане нижче:

1. прЕдмЕт додАтковоi угоди
1. Внести змiни в п.3 .2 , л.3.4 Роздiлу З, л.7 .1 Роздiлу 7 .Щоговору Jф З вiд <<26>>

жовтня 2015 р . оренди нежитлових, вбудованих примiщень в булiвлi котельнi
лiт "А-1" та теплових мереЖ, розташованих за адресою : Полтавсъка область,
IVIиргородський район, с.Великi Сорочинцi , вул.Миргородська, 40 та викласти
в наступнiй редакцii :

- п.З.2 Роздiлу З : Розрахунок розмiру орендноТ плати за користування
Майном вiдображаеться в AKTi узгодження розрахункiв /Щодаток J\Ъ2l

додасться до цього договору i е невiд'смною його частиною та на момент

укладення додатковоi угоди розмiр орендноi плати за перший мiсяць оренди
складае: для нежитлових примiщень - 819,17 грн. без ПДВ , дЛЯ ТеПлоВих

мереж -9З5,65 грн. без ПДВ.
- п.З.4 Роздiлу З : Нарахування орендноi плати проводиться починаЮчи З

"27" вересня 2018 року. Перерахування орендноТ плати проводиться до 10

числа наступного за звiтним мiсяця на рахунок Орендодавця , з якоi останнiй
перераховус 50% _ до обласного бюджету, про що Орендодавець подае

щоквартальний звiт управлiнню Майном до 15 числа мiсяця слiдУючОГО За

звiтним
-л.J.1 Роздiлу4: TepMiH дiТ договоруоренди з"27" вересня 2018 р.по"27"
серпня 2021 р.

.Щоговiр мас силу на протязi всього TepMiHy лii, а також у випаДках, коЛИ

пiсля його укладання законодавством встановленi правила, що погiршУють
становище Орендаря.
2. Bci iншi умови договору Jф 3 вiд <<26>> жовтня 2015 р. оренди нежитлових,
вбудованих примiщень в булiвлi котельнi лiт "А-1" та теплоВИх мереж,

розташованих за адресою : Полтавська область, Миргородський район, с.великi
Сорочинцi , вул.Миргородська, 40 залишити без змiн.
З. Додаткова угода с невiд'смною частиною договору J\& З вiд <<26>> жоВТня

2015 р. оренди нежитлових, вбудованих примiщень в булiвлi котельнi Лiт "А-1"
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та теплових мереж, розташованих за адресою : Полтавська область,

МиргорОдськиЙ раЙон, с.Великi Сорочинцi , вул.Миргородська, 40.

3. .Щана додаткова угода скJIадена в трьох примiрниках, що м€lють однакову

юридичну сиrry: 1-й - Орендодавцю, 2-й - Оренд8РЮ, 3,й, Управлiнrпо

майном.

IIJIATIЖHI ТА ПОШТОВI
РЕКВIЗИТИ CTOPIH:

ОРЕНДОДАВЕI]Ь:
Великосорочинська загальноосвiтня
санаторна школа-iнтернат I-III ступенiв
Миргородського рйоIry
Полтавськоi обласноi ради
З7 645, с.Великi Соро,панцi

вуп.Миргородськц 40

plp354l203S042292 в ГУЩКСУ в

Миргородському pйoнi МФО 831019

Код225448|2

ВИ ОРЕНДОДАВЦЯ

О.В.Турбаба

ОРЕН,ЩАР:
Приватне пiдприемство

-фiрма <<.Щикаrrська>

3 8500, Полтавська область,
смт,Щиканька, вул.Лiснъ 9

р/р 26009300875249 у фiлii - Поптавське

обласне управлiння АТ <Ощадбанюl

МФО ЗЗ1.467 Банк отримувача:

фiлiя Полтавське обласне управлiння
АТ <оцадбаrrк> Nsl 00 1 6/04

едрпоу 38575176

В.Л.Пивовар


