
 
УКРАЇНА 

СЛОБОЖАНСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

ЧУГУЇВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  

 
  РІШЕННЯ 

              
15   вересня   2021року                                                                  № 332 
 

Про затвердження Протоколу про результати 

електронного аукціону № LLP001-UA-20210820-13312 

 

Розглянувши Протокол про результати електронного аукціону № LLP001-UA-20210820-

13312, сформованного 13.09.2021 року,  перевіривши заяву учасника Товариства з обмеженою 

відповідальністю «Виробничо-монтажного підприємства «БУДЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ 

юридичної особи 34392429) на участь в оренді об’єкта, 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», виконавчий комітет 

Слобожанської селищної ради:  
 

ВИРІШИВ: 

1. Затвердити Протокол про результати електронного аукціону № LLP001-UA-20210820-

13312, сформованного 13.09.2021 року, на продовження договору оренди нерухомого майна, а 

саме: нежитлового приміщення, загальною площею 18,80кв.м.з, яке розташоване на II-му 

поверсі 2-х поверхової нежитлової будівлі літ.«А-2» за адресою: Харківська область, 

Чугуївський (колишній Зміївський) район, смт. Слобожанське, вул. Дружби, буд. 7, за 

результатами якого договір оренди може бути продовжений з існуючим орендарем або 

укладений з новим орендарем (далі – Об’єкт оренди). 

2. Відділу економічного розвитку, комунальної та інвестиційної діяльності Слобожанської 

селищної ради забезпечити опублікування Протоколу про результати електронного аукціону 

№ LLP001-UA-20210820-13312, сформованного 13.09.2021 року, в електронній торговій системі з 

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

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

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

переможцем електронного аукціону ТОВ «ВМП «БУДЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ юридичної 

особи 34392429). 

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. 

 

 

 

Слобожанський селищний голова      Дмитро ДІХТЯР 

 


