
Звіт про виконання  міського бюджету  міста  Липовець  

 за 4 місяці 2017 року 
        

       До бюджету міста Липовець  за 4 місяці 2017 року надійшло доходів у сумі  5634,21 

тис.грн., з них до загального фонду – 5507,67 тис.грн та до спеціального фонду – 126,54 

тис.грн. 

      За  4 місяці 2017 року затверджено план власних надходжень загального фонду міського  

бюджету виконано  на  108,25 %.  Фактичні    надходження  до   міського   бюджету  склали   

3635,67 тис. грн., при запланованому обсязі 3358,60 тис. грн. перевиконання складає 277,07 

тис. грн. з них: 

      Податкових надходжень надійшло 3437,12 тис.грн.(107,57%) при плані 3195,35 тис. грн.  

       Неподаткових надходжень надійшло  198,54 тис. грн.(121,62 %) при плані 163,25 тис. 

грн.  

      Міжбюджетних трансфертів з  районного бюджету надійшло в сумі  1872,00 тис.грн.    

   Виконання видаткової частини  загального фонду бюджета міста склало 5507,55 

тис.грн або 92,80% відносно уточненого плану за 4 місяці 2017 року  з урахуванням змін. 

Між галузями видатки розподілені таким чином: 

- освіта – 2107,36 тис.грн.  ; 

- культура і мистецтво  – 64,19 тис.грн. ; 

- житлово-комунальне господарство - 1209,82 тис.грн в т. ч на. виконання міської 

програми "Благоустрій міста Липовець  на 2017 рік" – 968,15 тис.грн. і на виконання 

інноваційної програми «Поліпшення водопостачання міста на 2016-2020 роки» - 63,87 

тис.грн..; на виконання програми «Відшкодування різниці між  затвердженим розміром 

ціни (тарифу) та розміром економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво 

(надання) послуг на 2017-2018 роки» - 177,80 тис.грн. 

- органи місцевого самоврядування – 680,77 тис.грн.  

- соціальний захист та соціальне забезпечення – 77,44 тис.грн. в т.ч.  матеріальна 

допомога населенню  - 58,10 тис.грн. ;фінансова підтримка ГО «Ветерани міста Липовець» 

-15,00 тис.грн; організація та проведення громдськихробіт - 4,34 тис.грн. 

- інші заходи з розвитку фізичної культури та спорту – 13,35 тис.грн.   

- видатки на ремонт та утримання автомобільних доріг –   1301,16  тис.грн. ; 

- інші видатки – 23,47 тис.грн.   

- інші субвенції – 30,00 тис.грн. 

До спеціального фонду бюджету за   4 місяці 2017 року надійшло доходів  в сумі 

 126,54 тис.грн. , в т.ч. батьківської плати за харчування  по дошкільних закладах освіти -

105,42 тис.грн.; екологічний податок – 13,84 тис.грн; надходження бюджетних установ від 

реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) – 2,94 тис.грн; кошти, 

що утримують бюджетні установи від інших бюджетних установ для виконання цільових 

заходів – 4,34 тис.грн. 

    Видатки спеціального фонду  міського бюджету за   4 місяці 2017 року складають 

138,08 тис.грн: 

* придбання продуктів харчування за рахунок батьківської плати за харчування  по 

дошкільних закладах освіти – 67,20 тис.грн.; 

* «Капітальний ремонт фасадів (утеплення стін, горища) ДНЗ № 2 «Малятко» 

вул..Шевченка, 8 м.Липовець Вінницька область» (виготовлення експертизи) – 1,78 тис.грн.; 



* придбання обладнання довгострокового користування (ноутбука) для матеріально-

технічного забезпечення діяльності міської  ради – 9,44 тис.грн. 

*  оплата заробітної плати та нарахування на оплату праці для організації та проведення 

громадських робіт – 4,34 тис.грн. 

* придбання світильника світлодіодного – 13,26 тис.грн. 

* Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку міста - 42,06 тис.грн. в т.ч.: 

- Будівництво мереж зовнішнього освітлення по вул..Ломоносова (експертиза ПКД) – 

1,23 тис.грн 

- Будівництво мереж зовнішнього освітлення по вул..І.Франка (експертиза ПКД та 

приєднання до електричних мереж) – 8,13 тис.грн 

- Будівництво мереж каналізації по вул.. 40-річчя Перемоги, 2,4,5,10, 

вул..В.Липківського,30 та вул..Шевченка в м.Липовець Вінницької області. – 0,72 

тис.грн. 

- «Будівництво мереж зовнішнього освітлення по вул. Кірова, Калініна м.Липовець»  (для 

приєднання до електричних мереж та виготовлення матеріалів до кадастрової довідки) – 4,11 тис.грн. 
- Будівництво мереж зовнішнього освітлення по вул. Соборності (виготовлення  ПКД) – 

27,87 тис.грн 

   Станом на 01.05.2017 року кредиторська  заборгованість по заробітній платі з 

нарахуваннями працівникам , що фінансуються з міського бюджету та за спожиті 

енергоносії  відсутня . 

         Виходячи з вищевикладеного пропонується прийняти до відома звіт про виконання 

бюджету за 4 місяці 2017 року 

          по доходах  : 

          Загальний фонд –      5507,67   тис. грн.. 

          Спеціальний фонд –  126,54   тис. грн.. 

          За видатками : 

          Загальний фонд –   5507,55  тис. грн. 

          Спеціальний фонд – 138,08 тис. грн. 

 

 

 

Завідувач фінансово - господарським                  

відділом Липовецької міської ради                                   Дзіпетрук І.В. 

 

 

 

 

 

                                                                            

У К Р А Ї Н А  



ЛИПОВЕЦЬКА  МІСЬКА РАДА 
ЛИПОВЕЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

22500, м. Липовець, вул. В.Липківського, 30      2-34-50, 2-19-66;    E-mail: lipovetsmr@ygmail.com   

 

  РІШЕННЯ  №     
 

 

 
 

Від      травня  2017 року                                                                    30   сесія  7 скликання 

Про затвердження звіту щодо виконання  

міського бюджету за   4 місяці  2017 року 

 

 Заслухавши звіт завідувача фінансово-господарським відділом міської ради 

Дзіпетрук І.В. про виконання  бюджету міської ради за 4 місяці 2017  року та відповідно до 

пункту 23 частини 1 статті 26 Закону України «Про  місцеве самоврядування в Україні», п. 7 

статті 78, статті 80 Бюджетного кодексу України, сесія міської ради 

                                      

                                              В  И  Р  І  Ш  И  Л  А  : 

 

 1. Затвердити : 

виконання міського бюджету за   4 місяці 2017  року по доходах в сумі 5634,21тис.  грн. в 

тому числі  

- по загальному фонду -  5507,67   тис.грн.,  

- по спеціальному фонду –126,54   тис. грн.  

 

виконання видаткової частини бюджету за 4 місяці 2017  року в сумі  5645,63 тис. грн., в 

тому числі  

- по загальному фонду –  5507,55  тис.  грн.,  

- по спеціальному фонду - 138,08 тис.грн. 

                2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань 

соціально - економічного розвитку, бюджету та залучення інвестицій (Ревацька Л. М.) 

 
 

                 

           МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                       МИКОЛА  ГРУШКО  

 
                 

                Лебідь А.М. 

               Дзіпетрук І.В. 

 

 

 



 

 

 

 

 

                                                                            

У К Р А Ї Н А  

ЛИПОВЕЦЬКА  МІСЬКА РАДА 
ЛИПОВЕЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

22500, м. Липовець, вул. В.Липківського, 30      2-34-50, 2-19-66;    E-mail: lipovetsmr@ygmail.com   

 

проект  РІШЕННЯ  №     
 

 
Від        травня 2017 року                                                                       30 сесія  7 скликання 

   

Про внесення змін до Програми 

соціально-економічного розвитку 

м. Липовець на 2017 р. 

 

 

Відповідно до ст. 25- 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», у зв’язку з необхідністю коригування видатків міського бюджету,  

заслухавши інформацію з даного питання заступника міського голови 

Кропивницького С. С. міська рада, 

В  И  Р І Ш  И  Л  А  : 

1. Внести зміни до п. 1.2; 1.21; 3.2  Основних заходів «Програми 

соціально-економічного розвитку м. Липовець на 2017р.» виклавши їх у 

наступній редакції: 

 

 

№ 

з/п 
Назва заходів, програм і проектів  

Відпові-

дальні за 

виконання 

 

Термін 

викона-

ння 

 

Обсяг 

фінансув

ання, 

тис. 

грн..   

Джерело 

фінансу-

вання 

1 2 3 4 5 6 

1. Житлово-комунальне господарство 



1.2 Благоустрій міста 

КП 

«Комун-

сервіс» 

Протя-

гом2017

року 

2516,1 

 

76,826 

 

52,746 
13,26 

      

Загальний 

фонд 

Вільний 

 залишок 

Понадпланові 

Бюджет 

розвитку 

  1.21 

Забезпечення функціонування 

водопровідно-каналізаційного 

господарства 

Виконав-

чий 

комітет 

Протя-

гом 2017 

року 

330,3 

 

7,5 

Загальний 

фонд 

Бюджет 

розвитку 

3. Освіта 

3.2 
Фінансування дошкільних закладів 

освіти м. Липовець  

Виконав-

чий комітет 

Протя-

гом 2017 

року 

410,376 
 (+12,076) 

Загальний. 

Фонд 

Понадпланові 

 

 

2. Доповнити  Основні заходи «Програми соціально-економічного 

розвитку м. Липовець на 2017 р.» пунктами наступного змісту: 

 

№ 

з/п 
Назва заходів, програм і проектів  

Відповідаль

ні за 

виконання 

 

Термін 

викона

-ння 

 

Обсяг 

фінансува

ння, 

тис. 

грн...   

Джерело 

фінансу-

вання 

1 2 3 4 5 6 

7. Різне 

7.3 Інші видатки 

Виконав-

чий 

комітет 

Протя-

гом 

2017ро

ку 

173,86 
(+43,86) 

Загальний 

фонд 

 
в т.ч. відшкодування перевізникам, 

що здійснюють перевезення пільгової 

категорії громадян 

Виконав-

чий 

комітет 

Протя-

гом 

2017ро

ку 

43,86 
Загальний 

фонд 

 

3. Контроль за виконанням цього рішення доручити постійній комісії з  

питань соціально-економічного розвитку, бюджету та залучення 

інвистицій  (Ревацька Л. М.), а організацію його виконання – заступнику 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради  

Кропивницькому С.С.  

 



 

 

МІСЬКИЙ ГОЛОВА                         МИКОЛА  ГРУШКО 

 

 
 

Зав. фін.-госп. відділом                           Дзіпетрук І.В. 

Зав. відділом правової та  

кадрової роботи                                        Назаренко О.О. 

Виконавець                                               Кропивницький С.С. 

 

 
 

 

                                                                            

У К Р А Ї Н А  

ЛИПОВЕЦЬКА  МІСЬКА РАДА 
ЛИПОВЕЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

22500, м. Липовець, вул. В.Липківського, 30      2-34-50, 2-19-66;    E-mail: lipovetsmr@ygmail.com   

 

проект  РІШЕННЯ  №     
 

 

Від      травня   2017 року                                                                        30 сесія 7 скликання 

 
 

Про погодження внесених змін до 

штатних розписів дошкільних  

навчальних закладів 

 

        

         Враховуючи клопотання завідувача ДНЗ № 1 «Сонечко» Петрівської Л.М. керуючись п. 

9.5 Статуту дошкільного навчального закладу № 1 «Сонечко» , наказом Міністерства освіти і 

науки України № 1055 від 04.11.2010 року (зареєстровано Мінюстом 23.11.2010 року № 

1157/18452)  «Про затвердження типових штатних нормативів дошкільних навчальних 

закладів», відповідно до ст. 10, ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Українв», міська рада: 

 

                 В И Р І Ш И Л А : 

 

1. Погодити внесені зміни до штатного розпису Липовецького ДНЗ № 1 «Сонечко» на  

2017 рік : 



- ввести помічника вихователя на 0,25 ставки (додаток 1). 

2. Фінансово-господарському відділу міської ради проводити відповідні розрахунки 

оплати праці, в межах затвердженого фонду оплати праці на 2017 рік по даній 

установі, згідно з додатком. 

3. Додаток 1 даного рішення є невід’ємною частиною . 

4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань соціально - 

економічного розвитку, бюджету та залучення інвестицій (Ревацька Л. М.) 

 

 

 

 

МІСЬКИЙ    ГОЛОВА                                           МИКОЛА  ГРУШКО 

 
Заст. міського голови                             Кропивницький С. С. 

Заст. міського голови                             Карбівська Н.В. 

Секретар міської ради                            Лебідь А.М. 

Зав. відділом правової та  

кадрової роботи                                      Назаренко О.О. 

Виконавець                                             Дзіпетрук І.В. 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                            

У К Р А Ї Н А  

ЛИПОВЕЦЬКА  МІСЬКА РАДА 
ЛИПОВЕЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

22500, м. Липовець, вул. В.Липківського, 30      2-34-50, 2-19-66;    E-mail: lipovetsmr@ygmail.com   

 

проект  РІШЕННЯ  №     
 

 

Від      травня   2017 року                                                                        30 сесія 7 скликання 

Про внесення змін до рішення 23 сесії міської ради 

7 скликання від 19.12.2016 року № 194 «Про 

затвердження міського бюджету на 2017 рік» 



Відповідно до пункту 23 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», пунктів 7,8 статті 23 та статті 78, статті 91 Бюджетного кодексу 

України, за погодженням із постійною комісією з питань соціально-економічного розвитку, 

бюджету та залучення інвестицій, міська рада 

В И Р І Ш И Л А: 

       

     1. Збільшити обсяг доходів загального фонду за рахунок понадпланових надходжень код 

доходів 18050400 «Єдиний податок з фізичних осіб» у сумі 108682,00 грн., (додаток 1) 

 2. Збільшити обсяг видатків загального фонду в сумі 108682,00 грн. і направити дані кошти  

: 

*  КПКВКМБ 0111010 «Дошкільна освіта» КЕКВ 2240 – 12076,00 (поточний ремонт 

опалення в музичному залі) в ДНЗ №1) (додаток 3,6); 

* КПКВКМБ 0116060 «Благоустрій міст, сіл, селищ» КЕКВ  2610 – 52746,00 
(придбання урн – 13500,00; придбання будівельних матеріалів – 3191,00;придбання запасних частин для 

трактора Т-40– 14810,00; придбання обладнання для вуличного освітлення – 21245,00) (додаток 3,6). 

* КПКВКМБ 0118800 «Інші субвенції» КЕКВ 2620 – 43860,00 (для відшкодування 

перевізникам, що здійснюють перевезення пільгової категорії громадян приміськими маршрутами)  (додаток 

1,3,4,6). 

     3. Збільшити обсяг міського бюджету по спеціальному фонду (бюджет розвитку)  за 

рахунок вільного залишку на початок року в сумі    7500,00   грн  і направити дані кошти по: 

          * КПКВКМБ 0116052 «Забезпечення функціонування водопровідно-каналізаційного 

господарства» КЕКВ 3210 – 7500,00  для придбання насосу підвищення тиску для забезпечення питною 

водою жителів м.Липовець (додаток 2,3,5,6); 

         4. Відповідно до пункту 1,2,3 даного рішення  внести зміни у додатки 

1,3,4,5,6 рішення 23 сесії міської ради 7 скликання від  19.12.2016 року                                                         

№ 194 «Про затвердження міського бюджету на 2017 рік» згідно з додатками 1,2,3,4,5,6 

даного рішення. 

       5. Фінансово-господарському відділу виконавчого комітету міської ради ( Дзіпетрук 

І.В.) внести зміни до бюджетного розпису міської ради згідно з пунктами даного рішення. 

       6. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань соціально - 

економічного розвитку, бюджету та залучення інвестицій (Ревацька Л. М.) 

 

МІСЬКИЙ    ГОЛОВА                              МИКОЛА     ГРУШКО 
Заст. міського голови                             Кропивницький С. С. 

Заст. міського голови                             Карбівська Н.В. 

Секретар міської ради                            Лебідь А.М. 

Зав. відділом правової та  

кадрової роботи                                      Назаренко О.О. 

Виконавець                                             Дзіпетрук І.В. 

 
 

 

 

 



                                                                            

У К Р А Ї Н А  

ЛИПОВЕЦЬКА  МІСЬКА РАДА 
ЛИПОВЕЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

22500, м. Липовець, вул. В.Липківського, 30      2-34-50, 2-19-66;    E-mail: lipovetsmr@ygmail.com   

 

проект  РІШЕННЯ  №     
 

 

 

Від      травня  2017 року                                                   30 сесія  7 скликання   

 
                                                                                  

Про затвердження Порядку 

призначення на посаду керівників  

загальноосвітніх навчальних  

закладів комунальної форми власності 

 

Відповідно до статей 25, 26, 42, 59, 73 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», Порядку призначення на посаду керівників 

загальноосвітніх навчальних закладів державної форми власності, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 жовтня 

2015 року № 827, з метою забезпечення прозорості при призначенні керівників 

Липовецьких загальноосвітніх навчальних закладів Липовецька міська рада 

вирішила: 

1. Затвердити Порядок призначення на посаду керівників 

загальноосвітніх навчальних закладів комунальної форми власності 

(додається). 

2.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію міської ради з питань інформаційної політики, освіти, культури і 

спорту. 
  

     
МІСЬКИЙ ГОЛОВА      ГРУШКО М.Т. 

 

Секретар міської ради      Лебідь А.М. 

Зав. відділу правової та кадрової роботи    Назаренко О.О. 

         



 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

рішення  

Липовецької міської ради  

Вінницької області  

від _________ 2017 року №_____ 

 

Порядок 
призначення на посаду керівників загальноосвітніх навчальних закладів 

комунальної форми власності 

 
1. Цей Порядок визначає механізм призначення на посаду керівників 

загальноосвітніх навчальних закладів комунальної форми власності           

(далі-навчальний заклад). 
2. Керівником навчального закладу може бути особа, яка є громадянином 

України, вільно володіє державною мовою та має вищу педагогічну освіту на 

рівні спеціаліста або магістра, стаж педагогічної роботи не менше трьох років, 

високі моральні якості та стан здоров’я, що дозволяє виконувати професійні 

обов’язки. 
3. Призначення керівників навчальних закладів здійснюється відділом 

освіти Липовецької державної районної адміністрації за погодженням з 

Липовецьким міським головою. Призначення керівників загальноосвітніх 

навчальних закладів здійснюється за результатами конкурсного відбору, що 

проводиться відповідно до цього Порядку, шляхом укладання контракту. 
4. Підставою для проведення конкурсного відбору є наказ відділу освіти 

Липовецької державної районної адміністрації. 
Підставою для прийняття відповідного наказу є:  

-  утворення нового навчального закладу; 
- наявність вакантної посади керівника навчального закладу; 
-прийняття рішення щодо припинення (розірвання) трудового договору 

(контракту) з керівником загальноосвітнього навчального закладу. 
5. Наказ та оголошення про проведення конкурсного відбору 

оприлюднюється в мiсцевих засобах масової інформації або  на офiцiйному 

веб-сайті Липовецької державної районної адміністрації та відповідного 

навчального закладу (в разі наявності такого веб-сайту) не пізніше ніж за один 

місяць до початку проведення конкурсного відбору.  
В оголошенні про проведення конкурсного відбору зазначаються:  

- найменування і місцезнаходження навчального закладу; 
- найменування посади та умови оплати праці; 



- кваліфікаційні вимоги до претендентів на посаду керівника навчального 

закладу (далі -  претенденти); 
- перелік документів, які необхідно подати для участі в конкурсному відборі, 

та строк їх подання; 
- дата, місце та етапи проведення конкурсного відбору; 
- прізвище, ім’я, по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти 

особи, яка надає додаткову інформацію про проведення конкурсного відбору. 
В оголошенні може міститися додаткова інформація, що не суперечить 

законодавству. 
Термін подання документів для участі в конкурсному відборі не може 

становити менше 20 та більше 30 календарних днів з дня оприлюднення 

оголошення про проведення конкурсного відбору. 
6. Для проведення конкурсного відбору відділ освіти Липовецької РДА 

утворює конкурсну комісію (далі - Комісія), до складу якої включаються 

представники засновника, педагогічного колективу, відділу освіти 

Липовецької райдержадміністрації, педагогічного колективу, громадського 

об’єднання батьків, учнів навчальних закладів м.Липовець. 

Засідання конкурсної комісії вважається правомочним, якщо на ньому 

присутні не менше двох третин усіх членів комісії. 
Рішення конкурсної комісії приймається більшістю голосів. 
7. Конкурсний відбір полягає у: 
1) поданні претендентом документів, що підтверджують відповідність 

кваліфікаційним вимогам; 
2) поданні претендентом мотиваційного листа і перспективного плану 

розвитку навчального закладу та проведенні ним публічної відкритої 

презентації; 
3) вивченні конкурсною комісією поданих документів, мотивованого 

листа і перспективного плану розвитку навчального закладу. 

Вивчення конкурсною комісією поданих документів, мотиваційного 

листа та перспективного плану розвитку закладу не може здійснюватися 

більше 5 робочих днів. 
8. Конкурсна комісія протягом одного робочого дня після завершення 

вивчення поданих документів, мотивованого листа і перспективного плану 

розвитку навчального закладу надає претендентам та органу, що здійснює 

конкурсний відбір висновок щодо результатів конкурсного відбору.  

Кожен претендент може надати обґрунтовані заперечення щодо 

висновку до органу, що призначає керівника навчального закладу, не пізніше 

ніж через п’ять робочих днів з дати його отримання. 

9. На підставі висновку та заперечень (за наявності), зазначених у пункті 

8 цього Порядку, не раніш ніж через 5 (п’ять) робочих днів та не пізніше ніж 



через 10 (десять) робочих днів з дати їх отримання відділ освіти Липовецької 

РДА видає наказ про призначення визначеного конкурсною комісією 

переможця з дотриманням вимог чинного законодавства України про працю. 

До видання наказу відділ освіти готує особову справу та проект 

контракту з переможцем у 2-х примірниках за типовою формою контракту з 

керівником закладу освіти комунальної власності міста.  

Контракт підписується начальником відділу освіти та обраним за 

конкурсом керівником закладу. 

 У даному контракті зазначається термін його дії.  

10. Конкурсний відбір визначається таким, що не відбувся, у разі, коли: 
- відсутні заяви про участь у конкурсному відборі; 
- жоден з претендентів не пройшов конкурсного відбору; 
- конкурсною комісією не визначено претендента.  

Підставою для визнання конкурсного відбору таким, що не відбувся, є 

наказ відділу освіти Липовецької державної районної адміністрації. 
Якщо конкурсний відбір не відбувся, через місяць проводиться 

повторний конкурсний відбір відповідно до цього Порядку. 
11.Результати конкурсного відбору оприлюднюються в мiсцевих засобах 

масової інформації або на офіційному веб-сайті відділу освіти Липовецької 

райдержадміністрації та навчального закладу (в разі наявності такого веб-

сайту). 
 

 

                                                                            

У К Р А Ї Н А  

ЛИПОВЕЦЬКА  МІСЬКА РАДА 
ЛИПОВЕЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

22500, м. Липовець, вул. В.Липківського, 30      2-34-50, 2-19-66;    E-mail: lipovetsmr@ygmail.com   

 

 проект РІШЕННЯ  №     
 

 

Від      травня  2017 року                                                   30 сесія  7 скликання   

 

Про погодження передачі майна  

комунальної власності у користування 

 



З метою поліпшення матеріально – технічної бази секції рукопашного 

бою та сприяння фізичному і духовному розвитку молодого покоління на 

території м. Липовець, керуючись ст. 319, 327, 827-836 Цивільного кодексу 

України та ст. 26 та ч. 5 ст. 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», міська рада вирішила: 

1. Передати у безоплатне тимчасове користування (позичку) громадській 

організації «Спортивне молодіжно-дитяче об’єднання «Оріон» » (юридична 

адреса: 22513, Вінницька область, Липовецький район, смт.Турбів, вул. Миру, 

буд.26, ідент.код 38344076), керівник Авраменко Василь Петрович, терміном 

на 10 (десять) років основні засоби, які перебувають у комунальній власності 

територіальної громади міста Липовець, загальною вартістю 5 000,00 (п’ять 

тисяч) гривень: 

 
№ 

п/

п 

Найменування 
Кіль-

кість 
Вартість (грн.) 

1 Мішок боксерський
 

2 шт. 2400, 00 

2 Мішок боксерський 2 шт. 2600,00 

            Загальна вартість  5000,00 грн.  

 

 2. Визнати позичкодавцем Липовецьку міську раду, а громадську 

організацію «Спортивне молодіжно-дитяче об’єднання «Оріон»» -

користувачем. 

3. Позичкодавцю та користувачу у місячний термін укласти Договір 

позички майна (Додаток 1 до даного рішення). 

4. Доручити міському голові підписати вище зазначений Договір 

позички. 

 5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію міської ради з питань інформаційної політики, освіти, культури і 

спорту. 
  

МІСЬКИЙ ГОЛОВА      ГРУШКО М.Т. 

 

Секретар міської ради      Лебідь А.М. 

Зав. відділу правової та кадрової роботи    Назаренко О.О. 

         

 
Додаток  

до рішення 29 сесії 7 

скликання міської ради 

від____ №___ «Про 



погодження передачі майна 

комунальної власності у 

користування» 

 

ПРОЕКТ ДОГОВОРУ ПОЗИЧКИ №____________ 

м. Липовець, Вінницька обл.                                                       «___» ____________ 2017 р. 

 

Липовецька міська рада Липовецького району Вінницької області, (надалі за текстом – 

Позичкодавець), в особі міського голови Грушка Миколи Терентійовича, що діє на 

підставі  рішення Липовецької міської ради 1сесії 7 скликання № 1 від 13.11. 2015  року, 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з однієї сторони, і Громадська 

організація «Спортивне молодіжно – дитяче обєднання «Оріон»» (адреса: 22513, 

Вінницька область, Липовецький район, смт. Турбів, вул. Миру, буд. 26, ідент. код 

38344076), в особі керівника Авраменка Василя Петровича,  що діє на підставі Статуту 

організації (надалі за текстом – Користувач) , а разом – Сторони, уклали цей договір про 

таке: 
 

1. Предмет Договору. 

1.1.  Позичкодавець передає, а Користувач приймає у строкове безоплатне користування 

майно, що знаходиться на балансі Липовецької міської ради терміном на 10 (десять) років, у 

складі: 

№ 

п/

п 

Найменування 
Кіль-

кість 
Вартість (грн.) 

1 Мішок боксерський
 

2 шт. 2400, 00 

2 Мішок боксерський 2 шт. 2600,00 

            Разом  5000,00 грн.  

 

1.3. Сукупна вартість Майна на момент його передачі Користувачеві складає  5000,00 

гривень (п’ять тисяч гривень нуль копійок). 

1.4. Передача Майна у позичку проводиться після підписання Сторонами Акту прийому -

передачі майна. 

2. Зобов’язання Сторін 

2.1. Користувач зобов’язується: 

- використовувати передане майно у відповідності з цільовим призначенням, відповідно 

до умов даного Договору. 

- відповідати за утримання майна та нести ризик його випадкового пошкодження чи 

знищення. 

- усунути наслідки пошкодження майна, якщо вони виникли під час дії даного Договору. 

- вразі закінчення строку дії договору, або при його розірванні, повернути 

Позичкодавцю майно у задовільному стані на підставі Акту прийому –передачі майна. 

- Користувач може надати це майно у користування третій особі лише за згодою 

Позичкодавця, залишаючись відповідальним перед ним. 
 

2.2. Позичкодавець зобов’язується: 



- передати Користувачу в безоплатне користування  майно по Акту прийому – передачі 

майна, відповідно до умов даного Договору. 

3. Відповідальність сторін 

3.1. За невиконання чи неналежне виконання зобов’язань по Договору Сторони несуть 

відповідальність, передбачену чинним законодавством України. 

3.2. Позичкодавець відповідає за недоліки майна, про які він навмисно або з грубої 

необережності не застеріг при передачі майна. 

4. Форс-мажорні обставини. 

4.1. Сторони не несуть відповідальності за невиконання, або неналежне виконання 

зобов’язань по даному договору в цілому, або окремих його умов, якщо це стало наслідком 

дії обставин непереборної сили (форс-мажорних) обставин, а саме пожежі, землетрусу, 

повені та інших природних явищ, війни та воєнних дій різного характеру, страйків та 

масових заворушень, дій уряду, що суттєво впливають на діяльність суб’єктів договору. 

При цьому Сторона, для якої настали обставини форс-мажору, повинна повідомити іншу 

сторону на протязі 2-х робочих днів з моменту виникнення такої обставини. 

4.2. Сторона, яка не виконала умови п. 4.1. даного Договору не розглядається як така, що 

підпадає під дію обставин форс-мажору та несе відповідальність за невиконання своїх 

зобов’язань згідно умов даного Договору. 

5. Термін дії договору та підстави його розірвання 

5.1. Цей Договір набирає чинності з моменту його підписання Сторонами і діє до 

„___”________ 2027 року. 

Позичкодавець вправі вимагати дострокового розірвання Договору у випадках, коли 

Користувач користується майном не відповідно до умов даного Договору чи його 

призначення або навмисно чи з грубої необережності погіршує стан майна.  

5.2. Дія договору припиняється: 

- По закінченні терміну дії договору 

- За рішенням господарського суду 

- У разі ліквідації однієї із Сторін договору. 

5.3. Всі спори, які виникають під час дії цього договору, вирішуються сторонами шляхом 

переговорів. В разі недосягнення згоди по спірних питаннях – передаються до 

господарського суду. 

6. Інші положення. 

6.1. Зміни та доповнення до цього договору оформляються в письмовій формі, 

підписуються сторонами і є невід’ємною частиною Договору. 

6.2. Реорганізація Користувача чи Позичкодавця не є підставою для розірвання даного 

договору. 

6.3. Питання, не врегульовані даним Договором, вирішуються в порядку, передбаченому 

чинним законодавством України. 

6.4. Даний договір складено в двох примірниках, які мають однакову юридичну силу, по 

одному примірнику для кожної Сторони. 

Підписи та реквізити Сторін 

Липовецька міська рада 

«ЗАМОВНИК» 

              Липовецька міська рада  

в особі міського голови ГРУШКА 

Миколи Терентійовича, який діє на 

Громадська організація «Спортивне 

молодіжно – дитяче обєднання «Оріон»» 
«ВИКОНАВЕЦЬ» 

Адреса: 22513, Вінницька область, 

Липовецький район, смт. Турбів, вул. 



підставі рішення міської ради 1 сесії 7 

скликання від 13.11.2015р. № 1, згідно з 

ст.42 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні»; 

Адреса: 22500, Вінницька область, 

м.Липовець, вул.Василя Липківського 30, 

Код 04325957 МФО 802015 

р/р 33216815700274  

ГУДКСУ у Вінницькій обл.  

тел.(04358) 2-19-66  

 

Міський голова 
______________________М.Т. Грушко                           

 

(підпис) 

  М.П. 

 

«___»______________2017р. 

 

Миру, буд. 26, 

 Код 38344076 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

 

 

 

 

Керівник 

____________________ В. П. Авраменко 
(підпис) 

  М.П. 

 

 «___»______________2017р.
 

 

АКТ  

прийому-передачі майна 

 

м. Липовець, Вінницька обл.                                                            «___» ____________ 2017 

р. 

 

Липовецька міська рада Липовецького району Вінницької області, (надалі за 

текстом – Позичкодавець), в особі міського голови Грушка Миколи Терентійовича, що 

діє на підставі  рішення Липовецької міської ради 1сесії 7 скликання № 1 від 13.11. 2015  

року, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з однієї сторони, і 

Громадська організація «Спортивне молодіжно – дитяче обєднання «Оріон»» (адреса: 

22513, Вінницька область, Липовецький район, смт. Турбів, вул. Миру, буд. 26, ідент. код 

38344076), в особі керівника Авраменка Василя Петровича,  що діє на підставі Статуту 

організації, склали даний Акт про те, що Користувач прийняв, а Липовецька міська рада 

передала у позичку, строком на 10 (десять) років, відповідно до рішення _______ сесії 

Липовецької міської ради _______ скликання від _______________________ 2017 року 

№_________ наступне майно: 

 

№ 

п/

п 

Найменування 
Кіль-

кість 
Вартість (грн.) 

1 Мішок боксерський
 

2 шт. 2400, 00 

2 Мішок боксерський 2 шт. 2600,00 

            Разом  5000,00 грн.  

 

 



Майно передане _______________________ 2017р. в задовільному стані.  

 

ПЕРЕДАВ: 

Липовецька міська рада 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

__________________________________ 

Міський голова 

 

 

_______________________ М.Т.Грушко  

(підпис) 

М. П. 

ПРИЙНЯВ: 

Користувач  

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

__________________________________ 

Керівник ГО «Спортивне молодіжно – 

дитяче обєднання «Оріон» 

 

_______________________ В.П. Авраменко 

(підпис) 

М. П. 

 

 

                                                                       

У К Р А Ї Н А  

ЛИПОВЕЦЬКА  МІСЬКА РАДА 

ЛИПОВЕЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

22500, м. Липовець, вул.Василя Липківського, 30      2-34-50, 2-19-66;     E-mail: lypovetsmr@gmail.com 

проект  РІШЕННЯ  №
 

 

Від    травня   2017 року                                                                 сесія  7 скликання   

Про встановлення розміру  пайової участі 

ТОВ «Липовецьке ППО «Мрія» 

у розвиток  інфраструктури міста Липовець 

 

З метою залучення і використання коштів пайової участі замовника ТОВ «Липовецьке 

ППО «Мрія» у розвитку інфраструктури міста, зокрема, для створення і розвитку 

інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури, на виконання ст.ст. 30, 40 Закону 

України „Про регулювання містобудівної діяльності”, враховуючи лист Міністерства 

регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 

22.07.2011 р. № 23-11/6294/0/6-11 „Про пайову участь забудовників у створенні та розвитку 

інфраструктури населених пунктів”, керуючись ст. 144 Конституції України,  ст.ст. 26, 59  

Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”,  Положенням про порядок 

залучення, розрахунок розміру і використання коштів пайової участі у розвиток 

інфраструктури м.Липовець, затвердженого рішенням 31 сесії Липовецької міської ради 6 

скликання від 12 червня 2012 року №328, міська рада  

ВИРІШИЛА: 



1.Встановити на об’єкт будівництва – реконструкція гуртожитку в костел по вул. 

В.Липківського, 65 у м. Липовець Вінницької області розмір пайової участі  1 % загальної 

кошторисної вартості будівництва об’єкта. Вартість  зведеного кошторисного розрахунку 

становить 60 000 грн., розмір пайової участі ТОВ «Липовецьке ППО «Мрія» у розвитку 

інфраструктури міста Липовець становить 600 (шіссот) гривень і повинна бути сплачена до  

01 червня  2017 року.  

2. Доручити міському голові Грушку М.Т. підписати Договір про пайову участь у розвитку 

інфраструктури міста Липовець . 

3.Контроль за виконанням цього рішення доручити постійній комісії з  питань соціально-

економічного розвитку, бюджету та залучення інвистицій  (Ревацька Л.М.), а організацію 

його виконання – заступнику міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради  

Кропивницькому С.С.  

 

МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                            МИКОЛА  ГРУШКО 
Заст. міського голови                              Фоміна О.В. 

Зав. фін.-госп. відділом                           Дзіпетрук І.В. 

Виконавець                                               Кропивницький С. С. 

 

 

 

 

 

                                                                       

У К Р А Ї Н А  

ЛИПОВЕЦЬКА  МІСЬКА РАДА 

ЛИПОВЕЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

22500, м. Липовець, вул.Василя Липківського, 30      2-34-50, 2-19-66;     E-mail: lypovetsmr@gmail.com 

проект  РІШЕННЯ  №
 

 

Від    травня   2017 року                                                                 сесія  7 скликання   

 

Про   припинення  права користування  

земельними ділянками 

 

 

 Керуючись статтями  12, 140,  141, 142 п.3. Земельного кодексу України,  статтею 26 

Закону України «Про  місцеве  самоврядування в Україні»,  міська рада  

 

     В  И  Р  І  Ш  И  Л  А  : 

1. Припинити право користування земельними ділянками згідно поданих  заяв   наступним  

громадянам: 



1.1. Могилі Івану Семеновичу (проживає: інформація з обмеженим доступом)  - 

площею 0,15 га, з них 0,10 для будівництва та обслуговування житлового будинку 

господарських будівель та споруд та 0,05 га, для ведення особистого селянського 

господарства. Земельна ділянка розташована м. Липовець, вул. В. Земляка, 14. 

1.2. Хуторній Сабіні Федорівні (проживає: інформація з обмеженим доступом) – 

площею 0,15 га для ведення особистого селянського господарства. Земельна ділянка 

розташована м. Липовець, Поле №1 Березівка. 

1.3. Тромсюку Сергію Дмитровичу (проживає: інформація з обмеженим доступом) - 

площею 0,15 га, з них 0,10 для будівництва та обслуговування житлового будинку 

господарських будівель та споруд та 0,05 га, для ведення особистого селянського 

господарства. Земельна ділянка розташована м. Липовець, вул. Механізаторів, 27. 

1.4. Білоус Любові Іванівні (проживає: інформація з обмеженим доступом)  - площею 

0,15 га, для ведення особистого селянського господарства. Земельна ділянка 

розташована м. Липовець, Поле №4 Гайсин . 

1.5. Прокопчуку Андрію Григоровичу (проживає: інформація з обмеженим доступом)  - 

площею 0,15 га , з них 0,10 для будівництва та обслуговування житлового будинку 

господарських будівель та споруд та 0,05 га, для ведення особистого селянського 

господарства. Земельна ділянка розташована м. Липовець, вул. Механізаторів, 40. 

1.6. Березовській Нелі Олегівні (проживає: інформація з обмеженим доступом)  - 

площею 0,15 га , з них 0,10 для будівництва та обслуговування житлового будинку 

господарських будівель та споруд та 0,05 га, для ведення особистого селянського 

господарства. Земельна ділянка розташована м. Липовець, вул. Островського 7.. 

1.7. Свящук Анатолію Івановичу (проживає: інформація з обмеженим доступом)  - 

площею 0,15 га , для ведення особистого селянського господарства. Земельна ділянка 

розташована м. Липовець, поле №2 Гайсин 

 

2 . Вилучені землі занести до складу земель резервних територій міста Липовець. 

МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                                                                   МИКОЛА  ГРУШКО 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

У К Р А Ї Н А  

ЛИПОВЕЦЬКА  МІСЬКА РАДА 

ЛИПОВЕЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

22500, м. Липовець, вул.Василя Липківського, 30      2-34-50, 2-19-66;     E-mail: lypovetsmr@gmail.com 

проект  РІШЕННЯ  №
 

 

Від   травня  2017 року                                                                 сесія  7 скликання   

 

Про надання дозволу на розроблення технічної 

документації із землеустрою щодо  встановлення 

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

із земель комунальної власності 

безкоштовно у приватну власність 

 

 Розглянувши заяви громадян про надання дозволу на розроблення  технічної  

документації із землеустрою щодо  встановлення  меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) з послідуючим оформленням права власності на земельні ділянки для 

будівництва  та обслуговування житлових будинків, господарських будівель і споруд, для 

будівництва індивідуальних гаражів, та для ведення особистого селянського господарства, 

керуючись статтями 12, 81, 116, 118, 120, 121, 122, 123 Земельного кодексу України, ст. 22, 

25, 55 Закону України «Про землеустрій», Прикінцевими та перехідними положеннями 

Закону України «Про Державний земельний кадастр»,  п. 34 ст. 26,  ст. 59 Закону  України  

«Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада 

 

     В И Р І Ш И Л А : 

1.  Надати  дозвіл на розроблення технічної  документації із землеустрою щодо  

встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) із земель комунальної 

власності  безкоштовно у приватну власність, наступним  громадянам: 

 

№п/

п 

Прізвище, ім’я, по 

батькові, 

адреса проживання, 

ідентифікаційний код. 

Місце розташування 

земельної ділянки 

     орієнтовна     площа  земельної      

                   ділянки (га) 

для будів-

ництва та 

обсл. ж/б  

Для 

ведення 

ОСГ  

орієнтовн

о                       

ю площею  

Гаражн

е 

будівн

ицтво 



1. 

Кислощуку  Сергію  

Миколайовичу 

(проживає: інформація 

з обмеженим 

доступом) 

Поле № 4 Гайсин - 0,1500 под. 

2. 

Черв’яцовій Валентині 

Іванівні (проживає: 

інформація з 

обмеженим доступом) 

 

вул. В. Земляка, 14 
0,1000 0,0500  

3. 

Квашуку Василю 

Борисовичу  

(проживає: інформація 

з обмеженим 

доступом) 

вул.  Глінки, 3 0,1000 0,3400  

4. 

Мельничук Світлані 

Віталіївні 

 (проживає: 

інформація з 

обмеженим доступом) 

вул. Пушкіна  - - 0,0050 

5. 

Петрівському Роману 

Петровичу 

 (проживає: 

інформація з 

обмеженим доступом) 

провул.Мічуріна, 6 0,1000 - - 

6. 

Хуторному Аркадію 

Петровичу 

(проживає: інформація 

з обмеженим 

доступом) 

вул. Шевченка, 3 

Поле №1 Березівка 
- 0,1500 0,0073 

7. 

Голод Лілії 

Миколаївні 

(проживає: інформація 

з обмеженим 

доступом) 

вул. Механізаторів, 

27 
0,1000 0,0500 под. 

8. 

Марценюк Руслану 

Васильовичу 

 (проживає: 

інформація з 

обмеженим доступом) 

 

вул. Тарасівська, 6 
0,1000 0,0500 под 

9. 

Березовській Альоні 

Миколаївні 

 (проживає: 

інформація з 

 

вул. 

А.Володимирського

0,1000 0,0500 под 



обмеженим доступом) , 7 

10. 

Кобзар Світлані 

Віталіївні 

(проживає: інформація 

з обмеженим 

доступом) 

 

вул. Яблунева, 20 
0,1000 0,0500  

11 

Свящук Людмилі 

Анатоліївній 

(проживає: інформація 

з обмеженим 

доступом) 

 

Поле № 2 Гайсин  
 0,1500 под 

 

2. Римар Наталії Михайлівні  (проживає: інформація з обмеженим доступом)  

Дубенець Ларисі Михайлівні (проживає: інформація з обмеженим доступом)  

Давискибі Емілії Михайлівні(проживає: інформація з обмеженим доступом)) 

- надати дозвіл на розроблення технічної  документації із землеустрою щодо  встановлення  

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), що посвідчує право спільної сумісної 

власності на земельну ділянку загальною площею 0,2200га, в тому числі 0,1000 га  для  

будівництва  та обслуговування  житлового будинку, господарських будівель і споруд, та 

0,1200 га. для ведення особистого селянського господарства. Земельна ділянка розташована 

в м. Липовець, вул. Набережна, 49. 

3.У зв’язку з тим, що на даний час не проведено геодезичної зйомки земельних ділянок, їх 

загальна площа може бути змінена в більшу або меншу сторону на підставі технічних 

матеріалів та документів, що підтверджують розмір земельної ділянки. 

4. Розроблення технічної  документації із землеустрою щодо  встановлення меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) є ризиком замовника. 

5.Спеціалісту відділу правової та кадрової роботи міської ради,  внести  зміни до земельно-

кадастрової документації.  

 

 

МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                      МИКОЛА  ГРУШКО 

 

 

  

             

 

                                                               

 



 

У К Р А Ї Н А  

ЛИПОВЕЦЬКА  МІСЬКА РАДА 

ЛИПОВЕЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

22500, м. Липовець, вул.Василя Липківського, 30      2-34-50, 2-19-66;     E-mail: lypovetsmr@gmail.com 

проект  РІШЕННЯ  №
 

 

Від    травня    2017  року                                                                 сесія  7 скликання   

 

 

Про надання дозволу на розроблення технічної 

документації із землеустрою щодо  встановлення 

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

із земель комунальної власності 

в користування  на умовах оренди   

 Розглянувши заяви громадянів про надання дозволу на розроблення  технічної  

документації із землеустрою щодо  встановлення  меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) та передачу у користування на умовах оренди, внаслідок переходу права 

власності на нерухоме майно (житловий будинок)  керуючись статтями 12, 93, 123    

Земельного кодексу України, статтями 22, 25, 55 Закону України «Про землеустрій», 

Прикінцевими та перехідними положеннями Закону України «Про Державний земельний 

кадастр»,  п. 34 ст. 26,  стаття 59 Закону  України  «Про місцеве самоврядування в Україні», 

міська рада 

В  И  Р  І  Ш  И  Л  А  : 

1. Кравчуку Анатолію Віталійовичу  (проживає: інформація з обмеженим доступом) – 

надати дозвіл на розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) із земель комунальної власності в 

користування  на умовах оренди,  на земельну ділянку загальною площею 0,0481 га, для  

будівництва  та обслуговування  житлового будинку, господарських будівель і споруд. 

Земельна ділянка розташована в м. Липовець, вул. Шевченка, 10. 

2. Гайваку Юрію Андрійовичу (проживає: інформація з обмеженим доступом) – надати 

дозвіл на розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) із земель комунальної власності в користування  

на умовах оренди,  на земельну ділянку загальною площею 0,09 га, для  будівництва  та 

обслуговування  житлового будинку, господарських будівель і споруд. Земельна ділянка 

розташована в м. Липовець, вул. Павлова, 11. 

3. Кармельщику Миколі Анатолійовичу (проживає: інформація з обмеженим доступом),  

Кармельщику Геннадію Анатолійовичу (проживає: інформація з обмеженим доступом) – 

надати дозвіл на розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) із земель комунальної власності в 

користування, на умовах оренди,  на земельну ділянку загальною площею 0,20 га, в тому 
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числі 0,1000 га  для  будівництва  та обслуговування  житлового будинку, господарських 

будівель і споруд та 0,1000 га. для ведення особистого селянського господарства. Земельна 

ділянка розташована в м. Липовець, вул. Комсомольська, 37. 

4. Зобов’язати заявників  в двохмісячний термін з моменту прийняття даного рішення, 

укласти з відповідними ліцензованими землевпорядними організаціями, договір на 

розроблення відповідної документації із землеустрою. Розроблення  документації із 

землеустрою є ризиком замовника. 

4. Розроблену документацію із землеустрою погодити із службами, які здійснюють 

контроль за охороною та використанням земель та передати  на  затвердження до 

Липовецької  міської ради. 

5. Спеціалісту відділу правової та кадрової роботи виконавчого комітету міської ради  

внести зміни до земельно-кадастрової   документації. 

МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                                                              МИКОЛА  ГРУШКО 

  

 

                                                                      

У К Р А Ї Н А  

ЛИПОВЕЦЬКА  МІСЬКА РАДА 

ЛИПОВЕЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

22500, м. Липовець, вул.Василя Липківського, 30      2-34-50, 2-19-66;     E-mail: lypovetsmr@gmail.com 

проект  РІШЕННЯ  №
 

 

Від   травня   2017 року                                                                 сесія  7 скликання   

                                                             

Про надання дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки в користування  на 

 умовах оренди   

 

       Розглянувши  заяву про виготовлення проекту  землеустрою щодо відведення земельної  

ділянки  в користування на умовах оренди, внаслідок переходу права власності на нерухоме 

майно (будівлі, споруди), керуючись статтями 12, 20, 79-1, 93, 120, 122, 123, 124, частиною 

2 статті 134   Земельного кодексу України, статтями 22, 25, 50 Закону України «Про 

землеустрій», статтею 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, міська 

рада 

    

                                                         В И Р І Ш И Л А : 

1. Марченку Сергію Володимировичу (проживає: інформація з обмеженим доступом)  – 

надати дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
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орієнтовно площею 0,0047 га, для будівництва та обслуговування будівель торгівлі. 

Земельна ділянка розташована в м. Липовець, вул. Героїв Майдану, буд. 60. 

2. Зобов’язати заявника  в двохмісячний термін з моменту прийняття даного рішення, 

укласти з відповідними ліцензованими землевпорядними організаціями, договір на 

виготовлення проекту  землеустрою щодо відведення земельної  ділянки. 

3. Виготовлення документації із землеустрою є ризиком замовника. 

4. Розроблені проекти із землеустрою щодо відведення земельних ділянок погодити із 

службами, які здійснюють контроль за охороною та використанням земель та передати  на  

затвердження до Липовецької  міської ради. 

5.  Дане рішення дійсне протягом одного року з моменту його прийняття. 

 

МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                      МИКОЛА  ГРУШКО 

 

 

 

У К Р А Ї Н А  

ЛИПОВЕЦЬКА  МІСЬКА РАДА 

ЛИПОВЕЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

22500, м. Липовець, вул.Василя Липківського, 30      2-34-50, 2-19-66;     E-mail: lypovetsmr@gmail.com 

проект  РІШЕННЯ  №
 

 

Від   травня   2017 року                                                                 сесія  7 скликання   

              

Про   припинення дії земельного сервітуту    

           Розглянувши заяву громадянина про припинення особистого земельного сервітуту,   

враховючи відсутність заборгованості з плати за землю, керуючись ст.12, 141 Земельного 

кодексу України, ст. 31, 34 Закону України «Про оренду землі», ст.26, 59 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада 

             В  И  Р  І  Ш  И  Л  А  : 

1. Припинити дію договору про встановлення особистого земельного сервітуту, № 11/03-04 

від 02.03.2015 року укладеного між Липовецькою міською радою та фізичною особою 

підприємцем Бартош Вікторем Олександровичем, (проживає: інформація з обмеженим 

доступом) шляхом його розірвання, на земельну ділянку площею 0,0120га, для 

встановлення групи розташованих поряд тимчасових споруд, комерційного використання,  

за адресою м. Липовець вул.Столярського, в зв’язку з добровільною відмовою, на підставі 

листа від 15.05.2017 року. 

2. Спеціалісту міської ради внести  зміни до земельно-кадастрової документації. 

                                                  

МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                                                 МИКОЛА  ГРУШКО 
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У К Р А Ї Н А  

ЛИПОВЕЦЬКА  МІСЬКА РАДА 

ЛИПОВЕЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

22500, м. Липовець, вул.Василя Липківського, 30      2-34-50, 2-19-66;     E-mail: lypovetsmr@gmail.com 

проект  РІШЕННЯ  №
 

 
Від    травня  2017  року                                                                         сесія  7 скликання   

                                      

Про   припинення  договору оренди землі 
 

Розглянувши клопотання громадян про припинення Договору оренди землі,   

враховючи відсутність заборгованості з орендної плати за землю, керуючись ст.12, 141 

Земельного кодексу України, ст. 31, 34 Закону України «Про оренду землі», ст.26, 59 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада 

 

В  И  Р  І  Ш  И  Л  А  : 

 

1. Припинити дію Договору оренди № 49/03-04 від 10 жовтня 2015 року, укладеного між 

Липовецькою міською радою та громадянином Романюк Віталієм Анатолійовичем, шляхом 

його розірвання,  на земельну ділянку площею 0,0500 га кадастровий номер 

0522210100:01:001:2227, земельна ділянка для розміщення та експлуатації основних, 

підсобних та допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та 

іншої промисловості, за адресою м.Липовець, вул. 40 років Перемоги, 14.,   у зв’язку з 

відчуженням будівель, згідно договору купівлі продажу  № 604 від 15.05.2017 р. 

 

2. Спеціалісту міської ради внести  зміни до земельно-кадастрової документації 

                                                  

МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                                                      МИКОЛА  ГРУШКО 

 

 

                                                          

 

 

 

 

 

 



 

 

 

У К Р А Ї Н А  

ЛИПОВЕЦЬКА  МІСЬКА РАДА 

ЛИПОВЕЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

22500, м. Липовець, вул.Василя Липківського, 30      2-34-50, 2-19-66;     E-mail: lypovetsmr@gmail.com 

проект  РІШЕННЯ  №
 

 

    Від  травня 2017 року                                                                         сесія  7 скликання   

Про погодження графічних матеріалів  

місця розміщення та площі земельних  

ділянок особам, які брали (беруть) участь 

 в антитерористичній операції  

у східних областях України 
 

Розглянувши клопотання учасників бойових дій, осіб, що брали (беруть) участь в 

антитерористичній операції, забезпечені її проведення і захисті незалежності, суверенітету 

та територіальної цілісності України щодо погодження графічних матеріалів місця 

розміщення та площі земельних ділянок для ведення особистого селянського господарства, 

із земель державної власності, керуючись ст. 12 Земельного кодексу, ст.26, ст. 59 Закону  

України  «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада 

 

     В И Р І Ш И Л А : 

1. Не заперечувати щодо місця розміщення та площі земельних ділянок державної 

власності, які пропонуються для передачі у власність для ведення особистого 

селянського господарства, згідно поданих графічних матеріалів (за межами міста) 

наступним громадянам: 

1.1. Бондару Олександру Миколайовичу (проживає: інформація з обмеженим 

доступом)  – площею 2,0 га (рілля). 

1.2. Бондару Андрію Олександровичу (проживає: інформація з обмеженим 

доступом) – площею 2,0 га (рілля). 

1.3. Осадчому Олександру Олександровичу (проживає: інформація з обмеженим 

доступом)-  площею 2,0 га (рілля). 

2. Рекомендувати заявникам надати у міську раду інформацію про отримання (відмову 

в отримані) у власність земельних ділянок (із земель державної власності) для 

ведення особистого селянського господарства. 

 



    Міський голова                                                                       Микола  Грушко 

 

 

 

 

 

У К Р А Ї Н А  

ЛИПОВЕЦЬКА  МІСЬКА РАДА 

ЛИПОВЕЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

22500, м. Липовець, вул.Василя Липківського, 30      2-34-50, 2-19-66;     E-mail: lypovetsmr@gmail.com 

проект  РІШЕННЯ  №
 

 

  Від    травня 2017 року                                                                         сесія  7 скликання   

 

Про погодження графічних матеріалів 

місця розміщення, площі та планів 

розташування земельних ділянок  

Розглянувши  заяву, клопотання щодо погодження графічних матеріалів місця 

розміщення та площі земельних  ділянок сільськогосподарського призначення, державної 

власності, для надання користування власність, керуючись ст. 12, ст. 122, ст. 123 

Земельного кодексу, ст.26, ст. 59 Закону  України  «Про місцеве самоврядування в Україні», 

міська рада 

 

     В И Р І Ш И Л А : 

1.   Не заперечувати щодо місця розміщення та площі земельних ділянок, 

сільськогосподарського призначення, державної власності, згідно поданих графічних 

матеріалів  : 

2. Липовецькому колегіумі ім. Василя Липківського ( юридична адреса: Вінницька обл., м. 

Липовець, вул. Шкільна, буд. 2,) площею 9,8032 га (рілля), кадастровий номер 

0522210100:03:000:3095. Земельна ділянка розташована за межами  м. Липовець. 

2.1. Стародубу Віталію Сергійовичу (проживає: інформація з обмеженим доступом),  

Стародубу Роману Сергійовичу (проживає: інформація з обмеженим доступом) площею 

0,80 га у спільну сумісну власність для ведення особистого селянського господарства. 

Земельна ділянка розташована за межами  м. Липовець. 

3.Погодити план розташування та площу земельної ділянки що відводиться у сервітутне 

користування для прокладання підвідного коллектора до полів фільтрації згідно поданих 

графічних матеріалів  : 



3.1.ТОВ Яблуневий Дар ( юридична адреса: Вінницька обл., м. Липовець, вул. В.Копитка 

буд. 62 а,) площею 0,1032 га Земельна ділянка розташована  м. Липовець.по вул. 

Оплаканського, та вул. В . Копитка. 

4.Рекомендувати заявникові надати у міську раду інформацію про отримання (відмову в 

отримані) в постійне користування земельної  ділянки (із земель державної власності)  

    Міський голова                                                                       Микола  Грушко 

 

                                                 

                                                                       

У К Р А Ї Н А  

ЛИПОВЕЦЬКА  МІСЬКА РАДА 

ЛИПОВЕЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

22500, м. Липовець, вул.Василя Липківського, 30      2-34-50, 2-19-66;     E-mail: lypovetsmr@gmail.com 

проект  РІШЕННЯ  №    
 

Від  травня 2017 року                                                                сесія  7 скликання   

 

Про  затвердження   технічної   документації 

із землеустрою щодо  встановлення  меж 

земельних ділянок  в натурі (на місцевості) 

та передачу земельних ділянок у власність 

 

 

   Розглянувши заяви громадян про затвердження документацій із землеустрою  та передачу 

безкоштовно  у власність земельних ділянок, в зв’язку з встановленням та уточненням площ 

земельних ділянок в натурі (на місцевості) на території міста, враховуючи погодження 

суміжних меж землевласниками та землекористувачами, керуючись статтями 22, 25, 55 

Закону України «Про землеустрій», статтями 12, 39, 81, 116, 118, 121, 122, 186 Земельного 

кодексу України, п.34 ст. 26, ч.1 ст.59 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», міська рада 

 

В И Р І Ш И Л А 

1. Затвердити технічні документації із землеустрою щодо  встановлення меж 

земельних ділянок в натурі (на місцевості) та передати безкоштовно у власність земельні 

ділянки для будівництва та обслуговування жилих будинків, господарських будівель і 

споруд, гаражного будівництва та ведення особистого селянського господарства із земель 

комунальної власності, які розташовані в межах населеного  пункту, наступним громадянам 

:  
№ Прізвище, ім’я, по 

батькові 

Розташування 

земельної 

Загаль

на  

В тому числі: 

mailto:lypovetsmr@gmail.com


п/

п 
ділянки площа 

земель 

ної 

ділян 

ки, га 

Для 

будів. 

та 

обслу-

говува

ння 

ж/б 

 Для  

ОСГ 

Для  

Індиві

д.гара

жно-го 

будівн

ицтва 

Кадастровий номер  

земельної ділянки  

1 Коренюку  Юрію 

Анатолійовичу 

 (проживає: 

інформація з 

обмеженим 

доступом) 

 

вул. Садова, 10 

 
0, 1327 

0,1000 

 

 

0,0327  
- 

 

 

 

0522210100:01:003:1656 

0522210100:01:003:1657 

 

 

 

 

2 Каспрук Тетяні 

Миколаївні 

(проживає: 

інформація з 

обмеженим 

доступом) 

провул. Яровий 

, 1 
0,2100 

0,1000 

 

 

0,1100 

 

- 

 

 

 

 

0522210100:01:003:1664 

0522210100:01:003:1663 

 

 

 

 

3 Трофіловій 

Наталії Іванівні 

(проживає: 

інформація з 

обмеженим 

доступом) 

вул. Пушкіна,  

43 

Поле Березівка 

Поле Скакунка 

 

0,3980  
0,0936 

 

 

 

0,1495 

0,1549 

 

- 

 

 

 

   

 

0522210100:01:001:2666 

0522210100:01:001:2667 

0522210100:01:003:1662 

 

 

 

 

 

4 Овчаренко Аллі 

Володимирівні 

(проживає: 

інформація з 

обмеженим 

доступом) 

вул.  

Молодіжна,  12 

Поле №1, 

Березівка 

 

 

0,3387 

 

0,1000 

 

 

0,0919 

0,1468 

 

 

 

 

0522210100:01:001:2665 

0522210100:01:001:2664 

0522210100:01:001:2663 

 

 

5 Бубелі Петру 

Миколайовичу  

(проживає: 

інформація з 

обмеженим 

доступом) 

вул. Соборності,  

59 
0,1672 0,1000 

 

 

0,0672 

- 

 

 

 

0522210100:01:003:1665 

0522210100:01:003:1666 

 

 

6 Вовк Людмилі 

Іванівні 

вул. Поповича,  

8 
0,0377 0,0377 

 

 
- 

 

 



(проживає: 

інформація з 

обмеженим 

доступом) 

 0522210100:01:001:2669 

 

 

7 Гапонюк Галині 

Миколаївні 

(проживає: 

інформація з 

обмеженим 

доступом) 

вул. Суворова,  

20 
0,2800 0,1000 

 

 

0,1800 

- 

 

 

0522210100:01:005:0547 

0522210100:01:005:0548 

 

 

8 Чередніченку 

Василю 

Дмитровичу 

(проживає: 

інформація з 

обмеженим 

доступом) 

вул. 

Лермонтова,  4  
0,3600 0,1000 

 

 

0,2600 

- 

 

 

0522210100:01:004:1179 

0522210100:01:004:1178 

 

9 Рижому Сергію 

Олександровичу  

(проживає: 

інформація з 

обмеженим 

доступом) 

вул. Вінницька,  

11 
0,1507 0,1000 

 

 

0,0507 

- 

 

 

0522210100:01:002:1216 

0522210100:01:002:1215 

 

10 Ходаківській 

Галині 

Олександрівні 

(проживає: 

інформація з 

обмеженим 

доступом) 

вул. 

Дорошенка, 15 
0,1500 0,1000 

 

 

0,0500 

- 

 

 

0522210100:01:002:1226 

0522210100:01:002:1225 

 

11 Хоменку Михайлу 

Петровичу 

(проживає: 

інформація з 

обмеженим 

доступом) 

вул. Весняна, 2 0,1658 0,1000 
 

0,0658 
- 

 

0522210100:01:002:1221 

0522210100:01:002:1222 

 

12 Баранчуку Сергію 

Васильовичу 

(проживає: 

інформація з 

обмеженим 

доступом) 

вул. Павлова, 

18  
0,0100 - - 

 

0,0100 
0522210100:01:001:2661 

13 Ратушному 

Анатолію 

Дмитровичу 

(проживає: 

інформація з 

обмеженим 

доступом) 

вул. 1-го 

Травня, 4 
0,0028 - - 

 

0,0028 
0522210100:01:003:1670 

14 Кухарчуку Юрію 

Максимовичу 

(проживає: 

інформація з 

обмеженим 

доступом) 

вул. Набережна 

24,   

Поле №2 

Гайсин 

 

0,3417 
0,1000 

 

 

 

0,0797 

0,1620 

 

- 

 

 

 

  

0522210100:01:004:1177 

0522210100:01:004:1176 



0522210100:01:003:1661 

 

 

2. Затвердити технічну документацію із  землеустрою  щодо встановлення меж  земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) загальною площею 0,3094 га,. , та передати у спільну 

сумісну  власність -  Квашуку Сергію Петровичу (проживає: інформація з обмеженим 

доступом), Квашуку Миколі Петровичу (проживає: інформація з обмеженим доступом)   – 

земельну ділянку по вул. Тутківського, 12., площею 0,1000 га  для будівництва та 

обслуговування жилого будинку та господарських споруд  ( кадастровий номер земельної 

ділянки  - 0522210100:01:005:0545) та земельну ділянку площею 0,2094 га,  для ведення 

особистого селянського господарства (кадастровий номер земельної ділянки  - 

0522210100:01:001:2402) 

 3.  Зобов’язати заявників: 

3.1. дотримуватися обов’язків власників земельних ділянок відповідно до статті 91 

Земельного кодексу України; 

3.2. оформити право власності на одержану у власність земельну ділянку відповідно до 

статей 125, 126  Земельного кодексу України. 

4.Спеціалісту відділу правової та кадрової роботи міської ради,  внести  зміни до земельно-

кадастрової документації. 

 

МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                                              МИКОЛА ГРУШКО 

 

 

 

 

 

 

У К Р А Ї Н А  

ЛИПОВЕЦЬКА  МІСЬКА РАДА 

ЛИПОВЕЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

22500, м. Липовець, вул.Василя Липківського, 30      2-34-50, 2-19-66;     E-mail: lypovetsmr@gmail.com 

проект  РІШЕННЯ  №
 

 
Від    травня      2017 року                                                                 сесія  7 скликання   

Про затвердження  технічної   документації 

із землеустрою щодо складання документів, 

що посвідчують право  користування  

 земельною  ділянкою ( сервітутне користування) 

 

         Розглянувши технічні документації із землеустрою щодо складання документів, що 

посвідчують право  користування земельними ділянками  ( сервітутне користування) для 

обслуговування малої архітектурної форми,  на території Липовецької міської ради  



враховуючи погодження   відділу містобудування та архітектури Липовецької районної 

держадміністрації  та  погодження суміжних меж  землевласниками і землекористувачами,  

керуючись статтями  8, 102  Земельного кодексу України,  статтею 26 Закону України „Про 

місцеве самоврядування в Україні”, міська  рада 

 

                                                     В  И  Р  І  Ш  И  Л  А  :. 

1. Дмитрук Ларисі Анатоліївні (проживає: інформація з обмеженим доступом) , затвердити 

технічну документацію із землеустрою щодо  складання документів, що посвідчують право  

користування  земельною ділянкою ( сервітутне користування ), для встановлення 

тимчасової споруди  загальною  площею 0,0030 га , земельна ділянка  розташована в місті 

Липовець по вул. Можайського, терміном   на 3 років,  шляхом укладання  з міською радою 

договору особистого строкового сервітуту строком   до  2020 року. 

1.1 Встановити розмір плати за земельну ділянку площею 30 м
2 

по вул. Можайського у 

розмірі 12% нормативної грошової оцінки землі (2/22 – н.г.о. 1м
2 

– 351,15 грн. з 

урахуванням коефіцієнта індексації нормативної грошової оцінки  2017р. – 1,06), що на рік 

складає 1264,14 грн (одна тисяча двісті шістдесят чотири гривні, чотирнадцять копійок) . 

1.2. Припинити дію договору про встановлення особистого земельного сервітуту, № 7/03-08 

від 23.01.2017 року укладеного між Липовецькою міською радою та фізичною особою 

підприємцем Дмитрук Ларисою Анатоліївною, (проживає: інформація з обмеженим 

доступом) шляхом його розірвання, на земельну ділянку площею 0,020га, для встановлення 

тимчасової споруди, комерційного використання,  за адресою м. Липовець 

вул.Можайського.  

1.3.Рішення Липовецької міської ради 23 сесії 7 скликання від 19.12.2016 р. вважати таким 

що втратило чинність. 

2. Юрченко Світлані Василівні (проживає: інформація з обмеженим доступом),   затвердити 

технічну документацію із землеустрою щодо  складання документів, що посвідчують право  

користування  земельною ділянкою ( сервітутне користування ), для встановлення групи 

тимчасових споруд загальною  площею 0,0060 га , земельна ділянка  розташована в місті 

Липовець по вул. В. Липківсткого, терміном   на 3 років,  шляхом укладання  з міською 

радою договору особистого строкового сервітуту строком   до  2020 року. 

2.1 Встановити розмір плати за земельну ділянку площею 60 м
2 

по вул. В. Липківського у 

розмірі 12% нормативної грошової оцінки землі (1/10 – н.г.о. 1м
2 

– 659,70 грн. з 

урахуванням коефіцієнта індексації нормативної грошової оцінки  2017р. – 1,06), що на рік 

складає 4749,84 грн  (чотири тисячі сімсот сорок дев’ять гривень, вісімдесят чотири 

копійки) . 

4. Внести зміни до пункту 2 рішення Липовецької міської ради 70 сесії 6 скликання від 

24 лмстопада 2014 року № 808 «Про надання дозволу попереднього погодження місця 

розташування тимчасової споруди в м. Липовець» , виклавши його у наступній редакції: 

«2. Зобов’язати  Кравчука В.А. виготовити паспорт прив’язки групи розташованих поряд 

тимчасових споруд та технічних документації щодо встановлення меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості) на умовах особистого строкового сервітуту, та передати зазначену 

документацію для розгляду та затвердження до міської ради не пізніше 24 травня 2017 

року». 



 5.Кравчук В’ячеславу Андрійовичу (проживає: інформація з обмеженим доступом),   

затвердити технічну документацію із землеустрою щодо  складання документів, що 

посвідчують право  користування  земельною ділянкою ( сервітутне користування ), для 

встановлення групи тимчасових споруд загальною  площею 0,0150 га , земельна ділянка  

розташована в місті Липовець по вул. Героїв Майдану, терміном   на 3 років,  шляхом 

укладання  з міською радою договору особистого строкового сервітуту строком   до  2020 

року. 

3.1 Встановити розмір плати за земельну ділянку площею 150 м
2 

по вул. Героїв Майдану у 

розмірі 12% нормативної грошової оцінки землі (2/8 – н.г.о. 1м
2 

– 442,6 грн. з урахуванням 

коефіцієнта індексації нормативної грошової оцінки  2017р. – 1,06), що на рік складає 

7967,16 грн  (сім тисяч дев’ятсот шістдесят сім гривень шістнадцять копійок) . 

 

6.  Зобов’язати заявників: 

- виконувати обов’язки землекористувачів відповідно до ст. 96 Земельного кодексу України 

; 

- у двохмісячний  строк з дня прийняття цього  рішення укласти з міською радою договір 

земельного сервітуту та здійснити його державну реєстрацію у встановленому законом 

порядку. 

7.  Доручити міському голові підписати вище зазначені договора земельного сервітуту. 

8. Спеціалісту відділу правової та кадрової роботи виконавчого комітету міської ради 

внести  зміни до земельно-кадастрової документації.    

 

 

      МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                                       МИКОЛА  ГРУШКО 

 

 

 

 

 

 

 

У К Р А Ї Н А  

ЛИПОВЕЦЬКА  МІСЬКА РАДА 

ЛИПОВЕЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

22500, м. Липовець, вул.Василя Липківського, 30      2-34-50, 2-19-66;     E-mail: lypovetsmr@gmail.com 

проект  РІШЕННЯ  №
 

 

Від  травня 2017 року                                                              сесія  7 скликання   



 

Про передачу земельних ділянок 

у користування на умовах оренди 

 

Розглянувши клопотання власника нерухомого майна про передачу у оренду 

земельної ділянки, керуючись статтями 12, ,122,  124,    Земельного кодексу України, ст. 7 

Закону України про оренду землі п.34 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», міська рада 

  

В И Р І Ш И Л А: 

1. ТОВ «БРИВАР» (юридична адреса : 21030, м. Вінниця, проспект Юності, 81 а.) -   

передати в  користування  на умовах  оренди земельну для розміщення та експлуатації 

основних, підсобних та допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, 

машинобудівної та іншої промисловості (із земель комунальної власності), загальною 

площею 0,0500 га  кадастровий номер 0522210100:01:001:2227, яка  розташована в місті 

Липовець по вул. 40 років Перемоги, 14.  терміном на 10 років. 

1.1  Встановивши розмір орендної плати за земельну ділянку площею 500 м
2 

по вул. 40 років 

Перемоги, 14,  у розмірі 7% нормативної грошової оцінки землі.(1/10 – н.г.о. 1м
2 

– 316,64 

грн. з урахуванням коефіцієнта індексації нормативної грошової оцінки  2017р. – 1,06 , що 

на рік складає 11082,40( одинадцять тисяч вісімдесят дві гривні сорок копійок). 

2.  Зобов’язати заявника: 

- виконувати обов’язки землекористувача відповідно   до ст. 96 Земельного кодексу України 

; 

- у двохмісячний  строк з дня прийняття цього  рішення укласти з міською радою договір 

оренди земельної ділянки та здійснити його державну реєстрацію у встановленому законом 

порядку. 

3.  Доручити міському голові підписати вище зазначений договір оренди земельної           

ділянки.   

4. Спеціалісту відділу правової та кадрової роботи виконавчого комітету міської ради 

внести  зміни до земельно-кадастрової документації.    

 

МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                                                       МИКОЛА  ГРУШКО 

 

 

                                                                       

У К Р А Ї Н А  

ЛИПОВЕЦЬКА  МІСЬКА РАДА 
ЛИПОВЕЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

22500, м. Липовець, вул.Василя Липківського, 30      2-34-50, 2-19-66;     E-mail: lypovetsmr@gmail.com 



РІШЕННЯ  №    

 

Від    травня  2016року                                                                     сесія  7 скликання   

Про продаж земельної ділянки  

несільськогосподарського призначення  

Розглянувши подані звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення, на якій розташовані об’єкти нерухомого майна, з 

метою сприяння соціально-економічному розвитку міста Липовець, керуючись статтями 12, 

91, 124, 127-128, 186 Земельного кодексу України, Законами України «Про внесення змін до 

деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної 

власності», «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», 

«Про державний земельний кадастр»; статтею 26, частиною 1 статті 59 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада  

ВИРІШИЛА: 

 

2. Погодити звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки несільськогосподарського 

призначення, яка пропонується до продажу гр. Чубатюку Роману Захаровичу, що 

знаходиться по вул. 1-го Травня, 7,  у м. Липовець, загальною площею 36035 кв.м, для 

розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд 

підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості гр. Чубатюку Роману 

Захаровичу . 

 2.1. Затвердити вартість земельної ділянки загальною площею 36035 кв.м по вул. 1- го 

Травня 7  у м. Липовець, в розмірі 1156196 грн. (один мільйон сто п’ятдесят шість тисяч сто 

дев’яносто шість гривень), на підставі звіту про експертну грошову оцінку земельної 

ділянки (висновок експерта про оціночну  вартість від „17” березня  2017 р., вартість 1 кв.м 

– 32 грн. 09 коп.) – для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних 

будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості ( код 

цільового призначення КВЦПЗ – 11.02).  

2.2. Передати у власність шляхом продажу  гр. Чубатюку Роману Захаровичу земельну 

ділянку загальною площею 36035 кв.м (відповідно до звіту про експертну грошову оцінку) 

за 1156196 грн. (один мільйон сто п’ятдесят шість тисяч сто дев’яносто шість гривень),, для 

розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд 

підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості  по вул. 1-го Травня, 7 у м. 

Липовець.  

2.3. Затвердити наступні  пропозиції  щодо способів та умов продажу земельної ділянки 

загальною площею 36035 кв.м – для розміщення та експлуатації основних, підсобних і 

допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої 

промисловості, по вул. 1-го Травня 7 у м. Липовець: 

2.3.1. Площа земельної ділянки: 36035 кв. м.;   

2.3.2. Кадастровий номер земельної ділянки – 0522210100:01:001:2439;  

2.4.3. Категорія земель: землі промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та 

іншого призначення;  

2.3.4. Цільове призначення (використання) - для розміщення та експлуатації основних, 

підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та 

іншої промисловості  



2.3.5. Спосіб продажу: продаж земельної ділянки гр. Чубатюку Роману Захаровичу  на 

неконкурентних засадах відповідно до договору купівлі-продажу.  

2.3.6. Вартість земельної ділянки: 1156196 грн. (один мільйон сто п’ятдесят шість тисяч сто 

дев’яносто шість гривень), без ПДВ, на основі звіту про експертну грошову оцінку 

земельної ділянки.  

2.3.7. Умови оплати вартості земельної ділянки: 

 Кінцевий термін оплати вартості земельної ділянки у повному обсязі - день підписання 

договору купівлі-продажу земельної ділянки та його нотаріального посвідчення.  

3. Доручити міському голові протягом місяця укласти від імені Липовецької міської ради 

договір купівлі-продажу, зазначених в пунктах 1-2 цього рішення, земельних ділянок,  а 

також оформити необхідні для вчинення цієї угоди документи. 

4. Після оформлення права власності на землю власниками земельних ділянок, внести зміни 

в земельно-облікові документи.  

5. Покласти контроль за виконанням цього рішення на постійну комісію з питань 

архітектури, будівництва та регулювання земельних відносин   

(Кицюк О.П.). 

 

 

            МІСЬКИЙ  ГОЛОВА                                             МИКОЛА  ГРУШКО 

 


