
ГРЕБІНКІВСЬКАМІСЬКА РАДА
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

08 липня 2022 року №76

Про проведення приватизації об’єкта малої приватизації – нежитлової будівлі
гаража №5 за адресою Полтавська область, місто Гребінка, провулок Євгена
Гребінки 13 а, шляхом викупу та затвердження протоколу про результати

електронного аукціону №UA-PS-2022-06-16-000030-3

Розглянувши протокол про результати електронного аукціону № UA-PS-
2022-06-16-000030-3, сформованого 04.07.2022 року оператором ТОВ «Е-
Тендер», відповідно до Закону України «Про приватизацію державного і
комунального майна», Порядком проведення електронних аукціонів для
продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу,
затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 10.05.2018 року
№432, враховуючи рішення 13 сесії Гребінківської міської ради восьмого
скликання від 22 вересня 2022 року №1077 «Про внесення змін та доповнень до
Переліку об’єктів малої приватизації комунальної власності Гребінківської
міської територіальної громади, що підлягають приватизації шляхом продажу
на аукціонах у 2021-2022 роках», рішення 20 сесії Гребінківської міської ради
восьмого скликання від 23 лютого 2022 року №1678 «Про проведення
приватизації нежитлової будівлі – гаража №5 за адресою м. Гребінка, пров.
Євгена Гребінки 13а», виконавчий комітет Гребінківської міської ради

ВИРІШИВ:
1. Провести приватизацію об’єкта малої приватизації – нежитлової будівлі
гаража №5 за адресою Полтавська область, місто Гребінка, провулок Євгена
Гребінки 13 а, шляхом викупу покупцем – Липницьким Андрієм Дмитровичем,
код:ХХХ, який єдиний подав заяву на участь в аукціоні з продажу об’єкта, за
запропонованою ним ціною 18900 (вісімнадцять тисяч дев’ятсот) грн. 00 коп.
2. Затвердити протокол про результати електронного аукціону №UA-PS-
2022-06-16-000030-3, з продажу нежитлової будівлі гаража №5 за адресою
Полтавська область, місто Гребінка, провулок Євгена Гребінки 13 а, за ціною
лота 18900 (вісімнадцять тисяч дев’ятсот) грн. 00 коп. без врахування податку
на додану вартість, сформованого 04.07.2022 року о 19:37:41 оператором ТОВ
«Е-Тендер», що додається.



3. Виконавчому комітету Гребінківської міської ради забезпечити укладання
договору купівлі-продажу протягом 30-ти днів з дня, наступного за днем
формування протоколу №UA-PS-2022-06-16-000030-3, сформованого
04.07.2022 року о 19:37:41 з продажу нежитлової будівлі гаража №5 за адресою
Полтавська область, місто Гребінка, провулок Євгена Гребінки 13 а із покупцем
Липницьким Андрієм Дмитровичем в сумі 18900 (вісімнадцять тисяч дев’ятсот)
грн. 00 коп. без врахування податку на додану вартість.
4. Міському голові Колісніченку Віталію Івановичу підписати з гр.
Липницьким Андрієм Дмитровичем договір купівлі продажу.
5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника
міського голови Зінченка В.М.

Міський голова Віталій КОЛІСНІЧЕНКО
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