
Перелік договорів позички (безоплатного користування)  

нежитлових приміщень станом на 01.01.2020 
 

Позичкодавець: Відділ комунального майна Конотопської міської ради Сумської області (ідентифікаційний код: 23051879) 
 

№ 

з/п 

Найменування 

користувача  

 

Дата  

та номер 

договору 

позички 

 

Місцезнаходження 

об’єкта позички  

в м.Конотопі 

 

 

Площа 

об’єкта 

позички, 

м² 

Термін дії 

договору 

позички, 

до 

Мета використання 
Балансоутримувач 

майна 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. ГО «Правий сектор»  

 

  

 

01.08.2015 

б/н 

вул.Короленка, 37 47,0 31.07.2020 Розміщення громадської 

організації, яка дійснює 

волонтерську, 

просвітницьку 

діяльність,  

надає допомогу бійцям - 

добровольцям АТО 

КРЕП «Центральне» 

2. ГО «Конотопська 

міська первинна 

організація 

«Українського 

товариства сліпих»  

25.09.2015 

б/н 

вул.Богдана  

Хмельницького, 24 

20,2 25.07.2021 Розміщення громадської 

організації інвалідів по 

зору та надання їм 

соціального захисту 

Відділ культури і 

туризму 

Конотопської 

міської ради 

Сумської області 

3. Сумська обласна  

ГО «Клуб «Шанс»  

 

01.12.2015 

№2015/02-104 

вул.Рябошапка, 22 36,2 01.12.2020 Розміщення 

Конотопської  

філії Центру соціальної 

адаптації та обліку 

ТОВ ЖЕД  

«Сім вітрів» 

4. ГО «Товариство 

сприяння збройним 

силам України та 

військово - морського 

флоту «Цивільний 

корпус «Азов»  

 

 

01.09.2016 

№2016/02-31 

вул.Рябошапка, 22 34,8 31.08.2020 Розміщення громадської 

організації, яка дійснює 

національно - 

патріотичне виховання 

молоді, волонтерську, 

просвітницьку  

діяльність 

 

ТОВ ЖЕД  

«Сім вітрів» 



5. ГО «Конотопський 

Козацький Полк»  

 

 

01.12.2016 

№2016/02-88 

вул.Рябошапка, 22 52,1 30.11.2020 Розміщення громадської 

організації, яка здійснює 

волонтерську діяльність, 

військово - патріотичне 

виховання дітей та 

молоді, надає допомогу 

воїнам АТО  та 

демобілізованим 

ТОВ ЖЕД  

«Сім вітрів» 

6. ГО «Конотопська 

організація інвалідів 

візочників «Велес»  

 

 

01.12.2016 

№2016/02-89 

вул.Братів   

Лузанів, 49 

82,9 30.11.2020 Розміщення громадської 

організації, яка сприяє 

реалізації 

конституційних прав 

людей з обмеженими 

фізичними 

можливостями 

(порушення функцій 

опорно - рухового 

апарату) 

КРЕП «Центральне» 

7. Конотопська місцева 

благодійна організація 

«Світанок»  

21.08.2014 

б/н 

вул.Братів  

Лузанів, 34 

4441,8 25.06.2021 Для реконструкції під 

музейний комплекс 

Управління ЖКГ 

Конотопської 

міської ради 

Сумської області 

8. Благодійний фонд 

«Відень»  

 

 

23.02.2012 

№3 

вул.Миколи 

Амосова, 7 

25,0 22.05.2021 Для реалізації 

соціального проекту 

«Допомога  родинам», 

спрямованого на 

підтримку багатодітних і 

малозабезпечених родин 

та родин, які виховують 

дітей – інвалідів 

 

 

 

 

 

КНП КМР  

«Конотопська ЦРЛ 

ім.ак.М.Давидова» 



9. Благодійний фонд 

«Відень»  

 

 

23.02.2012 

№2 

вул.Богдана 

Хмельницького, 53 

355,0 20.12.2020 Для реалізації 

благодійних проектів, 

спрямованих на 

підтримку і захист дітей 

дошкільного та 

молодшого шкільного 

віку з малозабезпечених 

і багатодітних родин 

Відділ освіти 

Конотопської 

міської ради 

 

10. Благодійний фонд 

«Відень»  

 

 

01.12.2011 

б/н 

просп.Миру, 6 50,0 01.09.2020 Для реалізації 

соціального проекту 

«Коло друзів», 

спрямованого на 

організацію позакласної 

гурткової діяльності 

дітей – інвалідів, дітей з 

багатодітних та 

малозабезпечених родин 

Відділ освіти 

Конотопської 

міської ради 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


