
 
УКРАЇНА 

Харківська область  Чугуївський район 

СЛОБОЖАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА  

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ 

              

 Р І Ш Е Н Н Я       

              
09   липня  2021року                                                                 № 240 
 

Про затвердження Протоколу про результати 

електронного аукціону № LLE001-UA-20210610-73152 

 

Розглянувши Протокол про результати електронного аукціону № LLE001-UA-20210610-

73152,  сформованого 04.07.2021 року,  перевіривши заяву учасника Фізичної особи-

підприємця ****) на участь в аукціоні на право оренди в оренді комунального майна, подану 

шляхом заповнення електронної форми та електронні копії доданих до них документів на 

відповідність вимогам Закону України від 03.10.2019 №157-ІХ «Про оренду державного та 

комунального майна», керуючись Порядком передачі в оренду державного та комунального 

майна, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 03.06.2020 року №483, 

Законом України від 03.10.2019 №157-ІХ «Про оренду державного та комунального майна», 

пунктом 1 підпункту (а) ст. 29 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  

виконавчий комітет Слобожанської селищної ради:  
 

ВИРІШИВ: 

1. Затвердити Протокол про результати електронного аукціону № LLE001-UA-20210610-

73152,  сформованого 04.07.2021 року, на право оренди об’єкта комунальної власності, а 

саме: групи нежитлових приміщень підвалу, загальною площею 258,8кв.м., які розташовані в 

5-ти поверховому житловому будинку з підвалом літ. «А-5» за адресою: Харківська область, 

Чугуївський район, смт. Слобожанське, вул. С. Закори, буд. № ***(далі – Об’єкт оренди).  

2. Відділу економічного розвитку, комунальної та інвестиційної діяльності Слобожанської 

селищної ради забезпечити опублікування Протоколу про результати електронного аукціону 

№ LLE001-UA-20210610-73152,  сформованого 04.07.2021 року, в електронній торговій 

системі з дня, наступного за днем його формування, протягом 10 робочих днів. 

3. Укласти договір оренди нерухомого майна, що належить до комунальної власності 

територіальної громади Слобожанської селищної ради, зазначеного в п.1 цього рішення, з 

переможцем електронного аукціону фізичною особою-підприємцем ****). 

4. Уповноважити Слобожанського селищного голову Діхтяря Дмитра Миколайовича 

підписати від імені Орендодавця договір оренди нерухомого майна, що належить до 

комунальної власності територіальної громади Слобожанської селищної ради, зазначеного в 

п.1 цього рішення.  

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника Слобожанського 

селищного голови Дубнюка М.М. 

 

 

 

Заступник Слобожанського селищного голови    Микола ДУБНЮК 
 

 


