
КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО 
ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ 

«ОБЛАСНА ДИТЯЧА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ»
НАКАЗ

«31» березня 2021р. № 87
м. Харків

Про продовження без проведення аукціону 
договору оренди № 1 комунального майна 
від 09 серпня 1999 року (зі змінами), укладеного з 
КОМУНАЛЬНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ ХАРКІВСЬКОЇ 
ОБЛАСНОЇ РАДИ «ОБЛАСНИЙ АПТЕЧНИЙ СКЛАД»

На підставі Закону України «Про оренду державного та комунального майна», 
Порядку передачі в оренду державного та комунального майна, затвердженого 
Постановою Кабінету Міністрів України від 03.06.2020 № 483, керуючись рішенням 
Харківської обласної ради від 15 жовтня 2020 року №1377-УІІ «Про деякі питання оренди 
комунального майна», приймаючи до уваги звернення директора КП ХОР «ОБЛАСНИЙ 
АПТЕЧНИЙ СКЛАД», звіт про проведення оцінки № 2/01/2021, затверджений головою 
обласної ради 26.02.2021 року та витяг з протоколу засідання постійної комісії обласної 
ради з питань спільної власності територіальних громад області від 10.02.2021 року № 2,

Н А К А З У Ю :

1. Продовжити без проведення аукціону договір оренди № 1 комунального майна 
від 09 серпня 1999 року (зі змінами) (далі - Договір), укладений з КОМУНАЛЬНИМ 
ПІДПРИЄМСТВОМ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ «ОБЛАСНИЙ АПТЕЧНИЙ 
СКЛАД» на нерухоме майно: нежитлові приміщення 1 поверху (№ 2а) загальною 
площею 21,45 кв. м, у тому числі спільного користування площею 2,0 кв. м, 
розташовані за адресою: м. Харків, вул. Озерянська, 5, балансоутримувачем якого є 
КНП ХОР «ОБЛАСНА ДИТЯЧА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ», строком на 2 роки 11 місяців з 
дати його закінчення, до 07.01.2024 включно, із застосуванням оновленого звіту з оцінки 
майна та відповідним коригуванням розміру орендної плати, шляхом викладення 
договору у новій редакції.

2. Планово-економічному відділу:
2.1. Підготувати проект договору про внесення змін № 10 до Договору.
2.2. Оприлюднити на сайті підприємства інформацію щодо прийняття рішення про 

продовження Договору без проведення аукціону.
2.3. Повідомити заявника КП ХОР «ОБЛАСНИЙ АПТЕЧНИЙ СКЛАД» про 

обставини, визначені у п. 1 цього наказу.
2.4. Оприлюднити в електронній торговій системі (далі - ЕТС) договір оренди у 

новій редакції та наказ після появи відповідної технічної можливості в ЕТС з 
урахуванням встановлених законодавством термінів.

3. Відділу бухгалтерського обліку:
3.1. Провести перерахунок орендної плати з 08.02.2021 на підставі Методики 

розрахунку орендної плати за майно, що знаходиться у спільній власності територіальних



громад сіл, селищ, міст області, та пропорції її розподілу, затвердженої рішенням 
обласної ради № 368-УІ від 01 березня 2012 року.

4. Надати до Харківської обласної ради 1 (один) примірник укладеного договору 
оренди в новій редакції, розрахунку орендної плати, рішення (наказу) орендодавця, а
також копію укладеного орендарем договору страхування об’єкта оренди та документи, 
що підтверджують повноваження сторін на підписання договору, акти та протокол 
обстеження о б ’єкта оренди (у разі потреби).

5. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою .

Директор КНП ХОР «ОДКЛ» Георгій МУРАТОВ


