
                                                        

Порядок денний чергового засідання виконавчого комітету міської ради  

від 19 жовтня 2016 року 

 

1. Про готовність закладів, установ та організацій, розташованих на 

території міської ради, до роботи в осінньо-зимовий період 2016-2017рр. 

Інформує:  Кропивницький С.С. –заступник міського голови. 

 

2. Про виконання міського бюджету за 9 місяців 2016 року. 

Інформує:  Дзіпетрук І.В. – завідувач фінансово-господарського відділу                                                      

виконкому міської ради. 

 

3. Про надання матеріальної допомоги  малозабезпеченим громадянам міста. 

Інформує:  Грушко М.Т.- міський голова. 

 

     4. Про  надання  дозволу  на  встановлення меморіальної дошки Грабчаку    

О.В. на фасаді Липовецької   загальноосвітньої школи  І-ІІІ ст. № 3. 

          Інформує: Грушко М.Т.- міський голова 

 

5. Про надання дозволу гр. Патику Олександру В»ячеславовичу на 

газифікацію нежитлового приміщення. 

Інформує:Печолат О.В –керуючий справами виконкому міської ради. 

 

6. Про присвоєння адреси земельній ділянці. 

   Інформує:Печолат О.В –керуючий справами виконкому міської ради. 

 

7. Про надання дозволу на виготовлення  ПКД. 

 Інформує: Кропивницький С.С.– заступник міського голови. 

                                       

8. Про надання дозволу на коригування   ПКД. 

 Інформує: Кропивницький С.С.– заступник міського голови 

 

9.   Про присвоєння адреси об’єктам нерухомості – цілісним майновим 

комплексам  у  м. Липовець            

Інформує:Печолат О.В –керуючий справами виконкому міської ради. 

 

     10.Про погодження мережі  Липовецького колегіуму імені Василя 

Липківського на 2016-2017 н.р. 

Інформує:Печолат О.В –керуючий справами виконкому міської ради. 

 

 

  

 

 

 

 

 



                                                                
УКРАЇНА 

ЛИПОВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА 

ЛИПОВЕЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ   КОМІТЕТ 

                                                          РІШЕННЯ 

Від   19 жовтня 2016 року                                                                         №117   

 

 Про готовність закладів, установ та організацій, 

 розташованих       на     території    міської  ради,  

до роботи  в  осінньо-зимовий період 2016-2017 р.  

                                                                                                                                                                       

Протягом серпня-вересня поточного року міською радою вжито ряд заходів 

щодо підготовки комунальних закладів міста до опалювального сезону. У 

кожному з опалювальних пунктів дитсадків проведено обстеження димових та 

вентиляційних каналів, перевірено прилади контролю та обліку, підготовлено 

запірну арматуру.  

В цілому приміщення і опалювальні пункти дитсадків підготовлені до 

функціонування в опалювальний період. На даний час обидва садочки розпочали 

опалювальний сезон. 

         Опалювальні пункти Липовецьких загальноосвітніх шкіл в цілому також 

підготовлені до роботи взимку. Проте певні проблеми щодо цього існують. Так у 

Липовецькій школі-колегіумі ім. В. Липківського приміщення котельні (даху) 

потребує поточного ремонту. Липовецька ЗОШ № 2 не в повній мірі забезпечена 

твердим паливом (дровами та вугіллям). У Липовецькій ЗОШ № 3 необхідно 

завершити налагоджувальні роботи котельного обладнання. 

По інших комунальних закладах опалення приміщень буде проводитись так 

як і в минулому році: по міській раді – конвекторами (природний газ), по КП 

«Комунсервіс» - конвекторами (природний газ) та твердим паливом, по міському 

клубу в мікрорайоні Кам’янка – електроопаленням.  

Враховуючи складну суспільно-політичну ситуацію в державі, головним 

завданням під час функціонування комунальних закладів міста в найближчий  

зимовий період є забезпечення раціонального використання енергоносіїв, в 

першу чергу, природного газу, з метою дотримання визначених лімітів його 

споживання. 

Підприємство КП «Комунсервіс», готуючись до роботи в осінньо-зимовий 

період, розраховує на наявні ресурси- два трактори Т-40, планується придбати 

одне навісне обладнання для виконання робіт з утримання дорожнього полотна.  

Розраховуємо на співпрацю з підприємствами міста – Липовецьким 

райавтодором, ЛФ ПрАТ «Зернопродукт МХП» та ін.  

ДП «Липовецьводоканал» КП «Вінницяоблводоканал» розпочав роботу з 

підготовки систем водопостачання м. Липовець до роботи взимку відповідно до 

затвердженого графіка. Головна увага буде приділена утепленню відповідного 

обладнання свердловин.  



Відповідно до статті 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», з метою забезпечення якісної підготовки комунальних підприємств і 

установ м. Липовець до роботи в опалювальному сезоні, виконавчий комітет 

міської ради 

                                                 В  И  Р  І  Ш  И  В  : 

 

 1. Директору КП «Комунсервіс» Липовецької міської ради» Бондаренку 

М. В.: 

- підготувати наявну техніку та обладнання до роботи в осінньо-зимовий 

період 2016-17 років; 

- до завершення 2016 р. забезпечити придбання  снігоочисного 

обладнання; 

 - укласти договори з підприємствами м. Липовець, які мають можливість 

проводити снігоочисні роботи, щодо їх виконання в осінньо-зимовий період 

2016-17 років. 

 

2. Директору ДП «Липовецьводоканал» КП «Віннницяоблводоканал» 

Петрівському С. Р. 

- забезпечити своєчасну підготовку систем водопостачання м. Липовець до 

роботи в осінньо-зимовий період 2016-17 років. 

 

3. Рекомендувати директору Липовецької ЗОШ № 3 Балезі О.І. прискорити 

завершення налагоджувальних робіт котельного обладнання. 

 

4. Рекомендувати директору Липовецької ЗОШ № 2 Черепашуку Д. Я. 

заготовити необхідні обсяги твердого палива для проведення опалювального 

сезону.  

5. Рекомендувати директору Липовецької школи-колегіуму ім. В. 

Липківського провести поточний ремонт приміщення котельні (даху). 

 

6.  Рекомендувати завідуючій ДНЗ № 2 «Малятко» подати клопотання до 

міської ради про відключення від власної мережі теплопостачання мережу 

теплопостачання для ДЮСШ. 

 

7. Рекомендувати керівникам комунальних закладів м. Липовець вивчити 

можливість придбання генераторів струму для запобігання виникненню 

аварійних ситуацій під час можливих відключень систем електропостачання. 

 

8. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 

голови Кропивницького С. С., про хід виконання даного рішення доповісти у 

квітні 2017 року. 

 

      МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                          МИКОЛА ГРУШКО 
 

Печолат О. В. 

Назаренко О.О. 

Кропивницький С. С. 



                                                                
УКРАЇНА 

ЛИПОВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА 

ЛИПОВЕЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ   КОМІТЕТ 

                                                          РІШЕННЯ 

                                                                                 

Від  19 жовтня 2016 року                                                                          № 118                                                                

 

Про погодження звіту щодо виконання  

міського бюджету за   9 місяців 2016 року 

 

 Заслухавши звіт завідувача фінансово-господарським відділом міської 

ради Дзіпетрук І.В. про виконання  бюджету міської ради за 9 місяців 2016  

року та відповідно до пункту 23 частини 1 статті 26 Закону України «Про  

місцеве самоврядування в Україні», статті 80 Бюджетного кодексу України, 

виконавчий комітет міської ради 

                                      

                                              В  И  Р  І  Ш  И  В  : 

 

 

1. Погодити : 

виконання міського бюджету за   9 місяців 2016  року по доходах в сумі  

11757,5 тис.  грн.,  в тому числі  

- по загальному фонду -  11041,5   тис.грн.,  

- по спеціальному фонду – 716,0   тис. грн.  

 

виконання видаткової частини бюджету за 9 місяців 2016  року в сумі  10819,5 

тис. грн., в тому числі  

- по загальному фонду –  8112,3  тис.  грн.,  

- по спеціальному фонду - 2707,2 тис.грн. 

                 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського  голови 

Кропивницького С.С. 

 

МІСЬКИЙ    ГОЛОВА                                           МИКОЛА     ГРУШКО 

 

 
 Кропивницький С. С. 

 

Печолат О.В. 

 

Назаренко О.О. 

 

Дзіпетрук І. В.  



                                                                 

 
УКРАЇНА 

ЛИПОВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА 

ЛИПОВЕЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ   КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 

Від   19  жовтня  2016 року                                                                              №119 

 

Про надання  матеріальної  допомоги  

малозабезпеченим громадянам міста 

 

 Відповідно до пункту 2 частини Б статті 34 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» та розглянувши заяви громадян міста  про надання 

матеріальної допомоги,  виконавчий комітет міської ради 

 

                                                В  И  Р  І  Ш  И  В : 

 

1. Надати матеріальну допомогу   жителям міста:         

       

1.1. Особі1- вул.  

              У зв»язку з важким матеріальним становищем 

             .                                                                                       

       Ідентифікаційний номер: ----                        - 500 грн. 

 

1.2.  Особі 2– вул. Ломоносова,86 

У зв»язку з важким матеріальним становищем (перебуває в АТО). 

      Паспорт.                                                                                           

Ідентифікаційний номер:                      -500 грн. 

  

1.3. особі №3 
  У зв»язку з важким матеріальним становищем 

 Паспорт  

  Ідентифікаційний номер:                      - 400   грн.  

 

1.4.  собі №4–провул.  

  На лікування 

        Паспорт  

Ідентифікаційний номер:                      -300   грн. 

 

1.5.  особі №5 – вул. Пушкіна,  

      У зв»язку з важким матеріальним становищем 

    Паспорт                                                                                                                                                                                    

Ідентифікаційний номер:                      - 500   грн. 



 

1.6. Особі №6 – вул. Шевченка,  

               У зв»язку з важким матеріальним становищем 

         Паспорт  

Ідентифікаційний номер:          -    400   грн. 

 

1.7.  Особі №6  – вул. Боженка, 

         На лікування 

   Паспорт .                                                                                          

Ідентифікаційний номер:             -  300   грн.  

 

1.8.  Особі №8– вул. 

          На лікування 

        Паспорт                                                                                            

Ідентифікаційний номер:            -300   грн.  

 

1.9.   Особі №9– вул. 1 Травня,  

          На лікування  

        Паспорт                                                                                            

Ідентифікаційний номер:                - 500   грн.  

 

1.10. Особі №10- провул. 

          На лікування матері. 

Паспорт  

 Ідентифікаційний номер:                       -  500   грн. 

 

1.11. Особі №11- провул.Чехова, 

          На лікування  

Паспорт  

 Ідентифікаційний номер:                      -  500   грн. 

 

1.12.  Особі №12 
               На лікування 

         Паспорт .                                                                                          

Ідентифікаційний номер:           -    300   грн. 

 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на керуючого справами 

(секретаря ) виконкому міської ради Печолата О.В. 

 

 

Міський голова                                                 Микола ГРУШКО 

 

 
Назаренко О.О. 

 

Печолат О.В. 



                                                                
УКРАЇНА 

ЛИПОВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА 

ЛИПОВЕЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ   КОМІТЕТ 

                                                       РІШЕННЯ 

                                                                                 

Від  19 жовтня 2016 року                                                                          №  121                                                               
 

 

  Про надання дозволу гр. Патику Олександру  

В»ячеславовичу на газифікацію нежитлового 

 приміщення. 

 

 

        Розглянувши   заяву    громадянина Патика О.В. про надання дозволу на 

газифікацію нежитлового приміщення, розташованого в будівлі Липовецької 

РСТ, виконавчий комітет міської ради 

  

 

                                        В  И  Р  І  Ш  И  В  : 

 

 

Громадянину Патику Олександру В»ячеславовичу надати дозвіл на 

газифікацію нежитлового приміщення площею 36,3 кв.м, що розташоване на 

третьому поверсі будівлі Липовецької райспоживспілки в м. Липовець по вул. 

В.Липківського, 57. 

 

 

МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                              Микола ГРУШКО 

 
Назаренко О.О. 

 

Печолат О.В. 

                                                           

 

                                                           

 

 

 

 

 

 



                                                               
УКРАЇНА 

ЛИПОВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА 

ЛИПОВЕЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ   КОМІТЕТ 

                                                          РІШЕННЯ 

                                                                             

Від   19 жовтня  2016 року                                                                             № 120                                                             
 

Про  надання  дозволу  на  встановлення 

меморіальної дошки Грабчаку О.В. на фасаді 

Липовецької   загальноосвітньої школи  І-ІІІст. № 3 

 

 

 Розглянувши звернення директора Липовецької загальноосвітньої школи  

І-ІІІст. № 3 Балеги О.І..  про надання дозволу на встановлення меморіальної 

дошки колишньому учневі школи Грабчаку О.В., який загинув в зоні АТО,  на 

фасаді школи  та відповідно до пункту 10 частини Б статті 32 Закону України 

“Про місцеве самоврядування в Україні”, виконавчий комітет міської ради  

 

 

    В  И  Р  І  Ш  И  В  : 

 

 

1. Липовецькій загальноосвітній  школі  І-ІІІст. № 3 (директор Балега О.І.) 

 надати дозвіл на встановлення меморіальної дошки Грабчаку Олегу                 

Вікторовичу  на фасаді приміщення школи. 

 

 

       2.Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського 

голови  Кропивницького С.С. 

 

 

 

МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                                    Микола ГРУШКО 

 

 
 

Кропивницький С.С..           

 

Назаренко О.О. 

                                                 

Печолат О.В. 

 



 
УКРАЇНА 

ЛИПОВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА 

ЛИПОВЕЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ   КОМІТЕТ 

                                                           РІШЕННЯ 

 

Від  19 жовтня  2016 року                                                            № 122 

 

Про присвоєння адреси земельній ділянці 

 Відповідно до статей пп.10б ст..30, 37,40,52 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в України», розглянувши звернення громадянки П. щодо 

присвоєння адреси земельній ділянці по вулиці В.Липківського, виконавчий 

комітет міської ради 

 

                                                  В И Р І Ш И В: 

 

 1.  Внести зміни до рішення виконавчого комітету Липовецької міської  ради 

від 14.04.2016 року № 46 «Про впорядкування нумерації будівель» та читати 

нумерацію   в новій редакції:   

 

1.1. Присвоїти адресу земельній ділянці  площею 0,0100 га, для 

будівництва індивідуальних гаражів (кадастровий номер 

0522210100:01:001:……), що належить гр..П, згідно державного 

акта на право власності на земельну ділянку серія ЯО №…. від 

25.12.2012р, а саме: м.Липовець, вул. Василя Липківського, №. 

 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на керуючого справами 

(секретаря) виконкому Печолата О.В. 

 

 

 

 

       Міський голова                                          Микола ГРУШКО 

 

 
Назаренко О.О.. 

 

 Печолат О.В. 

 
 

 

 



 
УКРАЇНА 

ЛИПОВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА 

ЛИПОВЕЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ   КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 

 

Від  19 жовтня   2016 року                                                             № 123 

 

Про надання дозволу на виготовлення проектно- 

кошторисної    документації 

 

  Заслухавши інформацію заступника міського голови Кропивницького 

С.С., керуючись ст..31 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», виконавчий комітет міської ради 

 

 

В   И   Р  І   Ш   И   В  : 

 

1. Надати дозвіл на виготовлення проектно-кошторисної документації:  

«Будівництво мереж зовнішнього освітлення по вул.. І.Франка в 

м.Липовець  Вінницької області»,  

«Капітальний ремонт фасадів (утеплення стін, горища) будівлі  ДНЗ №2 

«Малятко» в м.Липовець Вінницької області». 

 

2. Контроль   за   виконанням   рішення   покласти   на  заступника     

    міського голови   Кропивницького С.С. 

  

            

        МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                              МИКОЛА ГРУШКО 

                 

           
       Кропивницький С.С.    

 

         Назаренко О.О. 

                                                     

         Печолат О.В. 

 

 

 
 
 
 



 
УКРАЇНА 

ЛИПОВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА 

ЛИПОВЕЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ   КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 

 

Від  19 жовтня   2016 року                                                             № 124 

 

Про надання дозволу на коригування  

проектно-кошторисної    документації 

 

  Заслухавши інформацію заступника міського голови Кропивницького 

С.С., керуючись ст..31 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», виконавчий комітет міської ради 

 

 

В   И   Р  І   Ш   И   В  : 

 

1. Надати дозвіл на коригування проектно-кошторисної документації  

 «Капітальний ремонт фасадів (енергозбереження: утеплення стін, даху, 

заміна віконних конструкцій) ДНЗ №1 «Сонечко» в м.Липовець 

Вінницької області». 

 

2. Контроль   за   виконанням   рішення   покласти   на  заступника     

    міського голови   Кропивницького С.С. 

  

            

        МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                              МИКОЛА ГРУШКО 

                 

           
       Печолат О.В. 

 

        Назаренко О.О. 

                                                     

        Кропивницький С.С.    

 

 

 

 

 
 



 
УКРАЇНА 

ЛИПОВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА 

ЛИПОВЕЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ   КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 
Від   19 жовтня 2016 року                                                                    №   126  

 

Про               затвердження              мережі   

 Липовецького    колегіуму  імені   Василя 

Липківського на 2016/2017 навчальний рік 

 

Відповідно до статті 14 Закону « Про освіту»,  статті 32 Закону « Про 

місцеве  самоврядування  в Україні», заслухавши інформацію директора 

Липовецького колегіуму імені Василя Липківського Капущака М.Ю. з даного 

питання, у відповідності п.10 постанови КМУ № 778 від 27 серпня 2010 року 

«Про затвердження Положення про загальноосвітній навчальний заклад» та 

ДСанПіН 5.5.2.008-01, п.42 постанови КМУ №1187 від 30.12.2015р. «Про 

затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів 

освіти», п.69 постанови КМУ №1184 «Про внесення змін до Правил надання 

послуг пасажирського автомобільного транспорту», клопотання директора 

Липовецького колегіуму імені В.Липківського,  виконавчий комітет міської 

ради 

 

 

В И Р І Ш И В : 

 

 

1. Погодити затверджений відділом освіти Липовецької райдержадміністрації  

на 2016/2017 навчальний рік : 

-     робочий  навчальний план колегіуму. 

2. Затвердити: 

-     тарифікаційні списки учителів;  

-     штатний розпис обслуговуючого персоналу та господарської групи; 

-  маршрути № 3 та №3а (додаються). 

 

            

  Міський голова                                                                   Микола ГРУШКО 

 
                         

 
Назаренко О.О. 

 

Печолат О.В. 

 



 
УКРАЇНА 

ЛИПОВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА 

ЛИПОВЕЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ   КОМІТЕТ 

                                                           РІШЕННЯ 

 

Від  19 жовтня  2016 року                                                                           № 125 

      

Про присвоєння адреси об’єктам 

нерухомості – цілісним майновим 

комплексам  у  м. Липовець  

 

Розглянувши звернення ТзОВ «ТБ ФРУТ КАПІТАЛ» від 06.10.2016р., 

№34, щодо присвоєння адрес нерухомому майну, що перебуває у їхньому  

володінні, користуванні і розпорядженні на підставі договору купівлі- продажу 

нежитлових будівель від 06.07.2016р, згідно висновку ФОП Походзей Ю.І. 

щодо технічної можливості поділу об»єкта нерухомого майна від 12.10.2016 

р.№1, керуючись ст.30, п. «б», п.п.10, Закону України “ Про місцеве 

самоврядування в Україні”, виконавчий комітет міської ради 

ВИРІШИВ: 

 

1.        Присвоїти об’єктам нерухомості – цілісним майновим  комплексам, 

розташованим  у м. Липовець, що  перебувають у їхньому володінні, 

користуванні і розпорядженні майном, адреси: 

1.1.Майновий комплекс – будівля адмінбудинку з прибудовами  літ. «А»  

загальною площею 298,6 м
2
, будівля прохідної літ. «Б» загальною площею 16,0 м

2
,  

загальною площею будівель 314,6 м
2
 , артсвердловина №1, частина огорожі №6,  

ворота №10, частина огорожі№17 за адресою: Вінницька область, Липовецький  

район, місто Липовець, вулиця В. Копитка, 59. 

1.2.Майновий комплекс – Будівля мийки автомашин літ. «В» загальною площею  

60,0 м
2
, будівля цільномолочного цеху з антрисоллю та прибудовами літ. «Д»,  

будівля котельні літ. «Д1», будівлею росолочного цеху літ. «Д”», будівлею  

закваски сиру літ. «Д3», компресорним приміщенням літ. «Д4» загальною  

площею1089,5 м
2
, будівля насосної станції літ. «Е» загальною площею 22,6 м

2
,  

трансформаторна підстанція літ. «Н» , трансформаторна літ. «П», загальною 

 площею будівель 1172,1 м
2
 бризкальний басейн №2, протипожежний резервуар 

 №3, водонапірна башня №4, підпірна стіна №5, частина огорожі №6, площадка  

для топлива №7, промплощадка №8, ворота №11, зливна яма №13, акумулятор 

 холоду №14, панельний випарювач №15, акумулятор холоду №16, частина  

огорожі №17 за адресою: Вінницька область, Липовецький район, місто  

Липовець, вулиця В. Копитка, 59-А. 

1.3.Майновий комплекс- убиральня літ.«Л», вапняна яма літ. «М», ілові площадки 

 літ. «І», частина огорожі №17 за адресою: Вінницька область, Липовецький  



район, місто Липовець, вулиця В. Копитка, 59-Б. 

1.4. Майновий комплекс – гараж – майстерня літ. «К», загальною площею 

 688,4 кв.м, частина огорожі №17 за адресою: Вінницька область,  

Липовецький район, місто Липовець, вулиця В. Копитка, 59-В. 

1.5. Майновий комплекс – Майстерня з прибудовою літ. «Ж» загальною площею  

105,8 м
2
, прохідна літ. «З» загальною площею44,7 м

2
, будівля цеху з прибудовами  

літ. «І» загальною площею 3044,2 м
2
, загальною площею будівель3194,7 м

2
,  

башня Рожанського літ. «11», башня Рожанського літ. «111», підсобна будівля літ.  

«О», ворота №12, частина огорожі №17 за адресою: Вінницька область,  

Липовецький район, місто Липовець, вулиця В. Копитка, 59-Г. 
1.6. Майновий комплекс – Будівля артсвердловини літ. «Г» загальною площею 8,3 

 м
2
, артсвердловина №9 за адресою: Вінницька область, Липовецький район, 

 місто Липовець, вулиця В. Копитка, 59-Д. 
 

2.Зобов’язати ТзОВ «ТБ ФРУТ КАПІТАЛ» внести зміни до інвентари- 

заційних документів. 

3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського  

голови Кропивницького С.С. 

 

 

МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                                 МИКОЛА ГРУШКО   
 

 
Кропивницький С.С. 

 

Назаренко О.О. 

 

Печолат О.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


