
  
 

ГРЕБІНКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

 РІШЕННЯ 
 

24 травня 2022 року         № 64 

 
Про затвердження протоколу про результати електронного аукціону з 

продажу об’єкта малої приватизації 
 

Керуючись Законами України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», «Про приватизацію державного та 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 12 сесії 

Гребінківської міської ради восьмого скликання від 13 серпня 2021 року 

№982 «Про затвердження Переліку об’єктів комунальної власності 

Гребінківської міської територіальної громади, що підлягають приватизації 

шляхом продажу на аукціонах у 2021-2022 роках», 13 сесії Гребінківської 

міської ради восьмого скликання від 22 вересня 2021 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, 

Положення про орган приватизації об’єктів комунальної власності 

Гребінківської міської територіальної громади, затверджене рішенням 12 

сесії Гребінківської міської ради восьмого скликання від 13 серпня 2021 року 

№981, відповідно до Протоколу про результати електронного аукціону 

№UA-PS-2022-04-17-000002-3, сформованого 12.05.2022 12:56:18, 

виконавчий комітет Гребінківської міської ради  

 

ВИРІШИВ: 

1. Затвердити протокол про результати електронного аукціону №UA-PS-

2022-04-17-000002-3, сформованого 12.05.2022 12:56:18 оператором ТОВ 

«ЗАКУПКИ.ПРОМ.УА», через електронний майданчик якого запропоновано 

найвищу цінову пропозицію у сумі 100010 грн. (Сто тисяч десять грн. 00 

коп.) без врахування податку на додану вартість покупцем Андрієм 

Васильовичем Бубнюком, код 3061507491. 

2. Виконавчому комітету Гребінківської міської ради забезпечити 

укладання договору купівлі-продажу протягом 30-ти днів з дня, наступного 

за днем формування протоколу №UA-PS-2022-04-17-000002-3, сформованого 

12.05.2022 12:56:18, автобуса ЛАЗ 699 Р,державний номер 0576 ІХА, 1994 рік 

випуску із покупцем електронних торгів Андрієм Васильовичем Бубнюком в 



сумі 100010 грн. (Сто тисяч десять грн.. 00 коп.) без врахування податку на 

додану вартість. 

3. Міському голові Колісніченку Віталію Івановичу підписати з гр. 

Бубнюком Андрієм Васильовичем договір купівлі продажу.  

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого 

заступника міського голови Зінченка В.М.  

 

 

 

Міський голова                                                        Віталій КОЛІСНІЧЕНКО 
 

 

 

 

 


