
                                   

 

Конотопська міська рада 

Виконавчий комітет 

Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я 
 

від 24.02.2020 №37 
м.Конотоп 

 

 Про оренду нежитлових приміщень 

 під аптечні пункти 
  

 

 

На підставі пункту «а» статті 29 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», Закону України «Про оренду державного та 

комунального майна», рішення Конотопської міської ради від 24.12.2014               

(6 скликання, 56 сесія) «Про порядок надання в оренду майна, що належить 

до комунальної власності територіальної громади м.Конотоп», розглянувши 

звернення суб’єктів господарювання, 

 

виконком міської ради    в и р і ш и в: 

 

 1.Затвердити Протокол засідання комісії з питань розгляду заяв на 

оренду та проведення конкурсів від 28.08.2019 №10, де визнано переможців 

конкурсу з використанням відкритості пропонування розміру орендної плати 

за принципом аукціону на право оренди майна та надати дозвіл на укладення 

договорів оренди: 

 нежитлове приміщення, корисною площею 19,1 м
2
, розташоване на 

першому поверсі будівлі терапевтичного корпусу КНП КМР «Конотопська  

ЦРЛ ім.ак.М.Давидова» за адресою: м.Конотоп, вул.Миколи Амосова, 5,              

з метою розміщення аптеки, що реалізує готові ліки в закладі охорони 

здоров’я, строком на два роки одинадцять місяців, із товариством                            

з обмеженою відповідальністю «Центральна районна аптека №16»,                      

що запропонувало найбільший розмір орендної плати за місяць у сумі                   

38 000,00 грн. з ПДВ та зобов`язалось виконувати фіксовані умови конкурсу; 

           нежитлове приміщення, загальною корисною площею 21,6 м
2
, 

розташоване на першому поверсі будівлі жіночої консультації                          

КНП КМР  «Конотопська ЦРЛ ім.ак.М.Давидова» за адресою: м.Конотоп, 

вул.Миколи Амосова, 7, з метою розміщення аптеки, що реалізує готові ліки 

в закладі охорони здоров’я, строком на два роки одинадцять місяців,                       

із товариством з обмеженою відповідальністю фірма «Стара аптека»,                    

що запропонувало найбільший розмір орендної плати за місяць у сумі                    

20 000,00 грн. з ПДВ та зобов`язалось виконувати фіксовані умови конкурсу.        
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 2.Затвердити Протокол засідання комісії з питань розгляду заяв на 

оренду та проведення конкурсів від 16.10.2019 №13, де визнано переможця 

конкурсу з використанням відкритості пропонування розміру орендної плати 

за принципом аукціону на право оренди майна та надати дозвіл на укладення 

договору оренди нежитлового приміщення, корисною площею 18,0 м
2
, 

розташованого на першому поверсі будівлі дорослої поліклініки                        

КНП КМР «Конотопська міська лікарня» за адресою: м.Конотоп, вул.Бориса 

Олійника, 88, з метою розміщення аптеки, що реалізує готові ліки в закладі 

охорони здоров’я, строком на два роки одинадцять місяців, із товариством              

з обмеженою відповідальністю «Центральна районна аптека №16»,                       

що запропонувало найбільший розмір орендної плати за місяць у сумі                     

38 000,00 грн. з ПДВ та зобов`язалось виконувати фіксовані умови конкурсу. 

 3.Відділу комунального майна Конотопської міської ради Сумської 

області (начальник Білоус І.Г.) підготувати і укласти договори оренди 

нежитлових приміщень, зазначених у пунктах 1, 2 рішення, відповідно до 

вимог чинного законодавства. 

 

 

 

Міський голова             Артем СЕМЕНІХІН 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Юрій Горяний 2-55-68 


