
                         Проєкт  

 
 

УКРАЇНА 
ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ  
ХАРКІВСЬКИЙ РАЙОН 

ДЕРГАЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 

від ________ 2022 року                          № ______ 

 
Про оголошення аукціону та затвердження  
умов оренди об’єкта комунальної  власності – 
адміністративного приміщення «А-1» площею  
120,10 кв.м за адресою: Харківська обл.,  
м. Дергачі, вул. Незалежності, 53 
  
 

Відповідно до частини 6 статті 59, частини 5 статті 60 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про оренду 

державного та комунального майна», постанови Кабінету Міністрів України 

від  3 червня 2020 року № 483 «Деякі питання оренди державного та 

комунального майна», рішення ХІ сесії Дергачівської міської ради           

VIII скликання від 27.04.2021 року № 391-20 «Про визначення повноважень 

відносно оренди об’єктів комунальної власності територіальної громади 

Дергачівської міської ради Харківського району Харківської області»,  рішення 

ХІ сесії Дергачівської міської ради VIII скликання від 24.04.2021 року № 392-21 

«Про затвердження Переліку першого та другого типу об’єктів комунальної 

власності територіальної громади Дергачівської міської ради», рішення ХVІ 

сесії Дергачівської міської ради VIII скликання від 07.09.2021 року №1363-11 

«Про затвердження Методики розрахунку орендної плати за майно комунальної 

власності територіальної громади Дергачівської міської ради та пропорції її 

розподілу»,  враховуючи рекомендації постійної комісії Дергачівської міської 

ради VІІІ скликання з питань надання в оренду нежитлових приміщень та 

приватизації об’єктів комунальної власності, що перебувають на балансі 

міської ради, виконавчий комітет  міської ради   

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Оголосити аукціон на оренду об’єкта комунальної власності, 

включеного до Переліку першого типу, адміністративного приміщення «А-1» 
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площею 120,10 кв.м за адресою: Харківська обл., м. Дергачі,           

вул. Незалежності, 53. 

 

2. Затвердити умови оренди об’єкта комунальної власності Дергачівської 

міської ради, зазначеного в п. 1 даного рішення (додаток 1). 

 

3. Уповноваженій особі за складання документів, проведенням 

електронних аукціонів з оренди об’єктів комунальної власності, що 

перебувають на балансі міської ради та оприлюднення їх в системі 

PROZORRO.Продажі опублікувати в електронній торговій системі  оголошення  

про проведення аукціону на оренду об’єкта комунальної власності, зазначеного 

в п. 1 даного рішення, за формою, що додається (додаток 2). 

 

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів ради  Інгу ТОКАРЕНКО. 

 

 

 

Міський голова          Вячеслав ЗАДОРЕНКО 


