
 

 

 

Конотопська міська рада 

Виконавчий комітет 

Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я 
 

від 24.02.2020  №40 
 

м.Конотоп 

 

 

Про оренду нежитлових приміщень  

шкільних їдалень 

 

 

 

Відповідно до 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`єкта господарювання від 07.11.2019 вх.№№2093, 2090, 2089, 

2088, 2092, 2091,  

 
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 15.11.2019 №14 та надати дозвіл фізичній особі -

підприємцю Зерніченко Ірині Вікторівни на укладення договорів оренди, як із 

єдиним заявником: 

нежитлове приміщення, загальною площею 123,5 м
2
, розташоване на 

першому поверсі будівлі загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №13 за 

адресою: м.Конотоп, вул.Богдана Хмельницького, 91, з метою розміщення 

їдальні, яка не здійснює продаж товарів підакцизної групи в навчальному 

закладі, терміном до проведення процедури закупівлі послуг їдалень з 

організації харчування учнів в загальноосвітніх навчальних закладах міста, 

прийняття рішення тендерного комітету та визначення переможця; 

нежитлове приміщення, загальною площею 86,3 м
2
, розташоване на 

першому поверсі будівлі загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №14 за 

адресою: м.Конотоп, вул.Січових Стрільців, 29, з метою розміщення їдальні, 

яка не здійснює продаж товарів підакцизної групи, в навчальному закладі, 

терміном до проведення процедури закупівлі послуг їдалень з організації 

харчування учнів в загальноосвітніх навчальних закладах міста, прийняття 

рішення тендерного комітету та визначення переможця; 
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нежитлове приміщення, загальною площею 73,1 м
2
, розташоване на 

першому поверсі будівлі загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №7 за адресою: 

м.Конотоп,  вул.Конотопських партизан, 27, з метою розміщення їдальні, яка не 

здійснює продаж товарів підакцизної групи, в навчальному закладі, терміном 

до проведення процедури закупівлі послуг їдалень з організації харчування 

учнів в загальноосвітніх навчальних закладах міста, прийняття рішення 

тендерного комітету та визначення переможця; 

нежитлове приміщення, площею 7,0 м
2
, розташоване на першому поверсі 

будівлі загальноосвітньої школи І ступеня за адресою: м.Конотоп, 

вул.Володимира Шухова, 10, з метою розміщення буфету, який не здійснює 

продаж товарів підакцизної групи, в навчальному закладі, терміном до 

проведення процедури закупівлі послуг їдалень з організації харчування учнів в 

загальноосвітніх навчальних закладах міста, прийняття рішення тендерного 

комітету та визначення переможця; 

нежитлове приміщення, загальною площею 50,3 м
2
, розташоване на 

першому поверсі будівлі навчально-виховного комплексу «Казка» за адресою: 

м.Конотоп,  вул.Успенсько-Троїцька, 58, з метою розміщення їдальні, яка не 

здійснює продаж товарів підакцизної групи, в навчальному закладі, терміном 

до проведення процедури закупівлі послуг їдалень з організації харчування 

учнів в загальноосвітніх навчальних закладах міста, прийняття рішення 

тендерного комітету та визначення переможця; 

нежитлове приміщення, загальною площею 125,4 м
2
, розташоване на 

першому поверсі будівлі спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №3 за адресою: 

м.Конотоп, вул.Клубна, 150, з метою розміщення їдальні, яка не здійснює 

продаж товарів підакцизної групи, в навчальному закладі, терміном до 

проведення процедури закупівлі послуг їдалень з організації харчування учнів в 

загальноосвітніх навчальних закладах міста, прийняття рішення тендерного 

комітету та визначення переможця. 

 2.Відділу комунального майна Конотопської міської ради Сумської 

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

нежитлових приміщень, зазначених у пункті 1 цього рішення, відповідно до 

вимог чинного законодавства. 

 

 

 

Міський голова                 Артем СЕМЕНІХІН 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Юрій Горяний 2-55-68 


