
УКРАЇНА
СЛОБОЖАНСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА

ЧУГУЇВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

  РІШЕННЯ
             
31   травня   2021року                                                                 № 189

Про відміну електронного аукціону

Розглянувши лист Комунального некомерційного підприємства «Слобожанська лікарня»
Слобожанської  селищної  ради  Чугуївського  району,  Харківської  області  від  27.05.2021р.,
щодо виключення із Переліку Першого типу об’єктів комунальної власності територіальної
громади Слобожанської селищної ради, щодо яких прийнято рішення про передачу в оренду
на аукціоні, нерухоме майно, а саме: нежитловий громадський будинок (Літ.Е-1), загальною
площею 55,0кв.м., що розташований за адресою: Харківська область, Чугуївський (колишній
Зміївський) район, смт. Слобожанське, вул. Дружби, буд.12 та відміни електронного аукціону,
від 27.05.2021р.  № 767,   керуючись пунктом 1 підпункту (а)  ст.  29 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні»,  ч. 7 ст. 6, ст. 7  Закону України «Про оренду державного
та  комунального  майна»  (№157- ІХ),  п.  64  Порядку  передачі  в  оренду  державного  та
комунального майна, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.06.2020р.
№  483,  на  підставі  рішення  XXIV сесії  Харківської  обласної  ради  VII скликання  від
28.05.2020р.  №1316-VII «Про перейменування Комсомольської  селищної  ради Зміївського
району  Харківської  області», рішення  LXVII сесії  Комсомольської  селищної  ради  VII
скликання  від  13.02.2020р.  №  1194-VII «Про  організацію  передачі  в  оренду  майна
комунальної  власності  Комсомольської  селищної  ради»,  рішення  LXXVII сесії
Комсомольської  селищної  ради  VII скликання  від  25.08.2020р.  №1359-VII «Про
повноваження виконавчого комітету Комсомольської селищної ради щодо передачі в оренду
комунального майна», керуючись  підпунктом 1 пункту а) ст. 29 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні»,  виконавчий комітет Слобожанської селищної ради 

ВИРІШИВ:

1. Виключити із переліку Першого типу об’єктів  комунальної  власності  територіальної
громади Слобожанської селищної ради, щодо яких прийнято рішення про передачу в оренду
на аукціоні, нерухоме майно, а саме: нежитловий громадський будинок (Літ.Е-1), загальною
площею 55,0кв.м.,  розташованого за адресою: Харківська область,  Чугуївський (колишній
Зміївський) район, смт. Слобожанське, вул. Дружби, буд.12.

2. Скасувати рішення виконавчого комітету Слобожанської селищної ради від 09.04.2021
року № 100 «Про намір передачі в оренду нежитлового громадського будинку, загальною
площею 55,0кв.м., за адресою: смт. Слобожанське, вул. Дружби, буд. 12 та включення його
до  Переліку  першого  типу  об’єктів  комунальної  власності  територіальної  громади
Слобожанської селищної ради» та рішення  виконавчого комітету Слобожанської селищної
ради  від  09.04.2021  року  №  101  «Про  оголошення  аукціону  на  право  оренди  об’єкта
комунальної  власності,  а  саме:  нежитлового  громадського  будинку,  загальною  площею
55,0кв.м.,  за  адресою:  Харківська  область,  Чугуївський  район,  смт.  Слобожанське,  вул.
Дружби, буд. 12».

3. Відмінити електронний аукціон № 11982375 із  зниженням стартової  ціни на 50%, а
саме:  Нежитловий  громадський  будинок  (Літ.Е-1),  загальною  площею  55,0кв.м.,  а  саме
нежитлові  приміщення:  1  (пл.17,5кв.м.),  2  (пл.7,9кв.м.),  3  (пл.10.7кв.м.),  4  (пл.6,7кв.м),  5
(пл.7,5кв.м.),  6  (пл.2,4кв.м.),  7  (пл.1,5кв.м.),  8  (пл.0,8кв.м.),  розташованого  за  адресою:



Харківська  область,  Чугуївський  (колишній  Зміївський)  район,  смт.  Слобожанське,  вул.
Дружби, буд.12.

4. Відділу  економічного  розвитку,  комунальної  та  інвестиційної  діяльності
Слобожанської селищної ради, оприлюднити дане рішення в електронній торговій системі не
пізніше робочого дня, що настане за днем його прийняття.

5. Контроль  за  виконанням  даного  рішення  покласти  на  заступника  Слобожанського
селищного голови згідно з розподілом обов’язків.    

Слобожанський селищний голова       Дмитро ДІХТЯР


