
  
ЛИПОВЕЦЬКА  МІСЬКА  РАДА 

        ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
                                                               

 

 
Позачергове засідання виконавчого комітету  

Липовецької міської ради від  04 листопада   2016 р. 

 

засідання розпочато    о  09  год. 00 хв. 

засідання закінчилось о 09  год. 40 хв.  

 

В ЗАСІДАННІ ВЗЯЛИ УЧАСТЬ: 

 

Міський голова                                             Грушко М.Т.     

Секретар виконкому міської ради               Печолат О.В.                   

         

       Члени виконкому:  Лебідь А.М.                   Бондар В.М.                  

                                        Кропивницький С.С.      Бабич В.В. 

                                         Русецька О.М.                Фальківський С.В. 

                                         Петрівський С.Р.           Підлубний В.О. 

                                         Дзіпетрук І.В.                Скоцький С.В. 

                                         Сарафонов В.М.            Лавриненко О.В. 

 

Порядок денний: 

 

1. Про внесення змін до рішення виконкому міської ради №4 від 

29.01.2013р. «Про затвердження рішення конкурсного комітету щодо 

визнання автомобільного перевізника - переможцем конкурсу з 

перевезення пасажирів міського маршруту в місті Липовець». 

Інформує:Печолат О.В –керуючий справами (секретар)виконкому міської 

ради. 

 

2. Про приватизацію житла. 

Інформує:  Печолат О.В.- керуючий справами (секретар)виконкому 

міської ради. 

 

3. Про затвердження проекту регуляторного акту «Про затвердження 

тарифу на послугу з вивезення рідких побутових відходів дочірнім 

підприємством «Липовецьводоканал» КП «Вінницяоблводоканал». 

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

 



4. Про погодження та підтримання клопотання щодо нагородження орденом 

княгині Ольги ІІІ ступеня  Стецюк Л.М. 
Інформує: Грушко М.Т.- міський голова 

 
5. Про надання матеріальної допомоги. 

Інформує: Грушко М.Т.- міський голова. 

 

6. Про надання дозволу на    зрізання  дерев. 

Інформує:Печолат О.В –керуючий справами (секретар)виконкому міської 

ради. 

 

7. Про впорядкування    адреси   будівлі.                                                

Інформує:Печолат О.В –керуючий справами (секретар)виконкому міської 

ради. 

 

 
УКРАЇНА 

ЛИПОВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА 

ЛИПОВЕЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ   КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 
Від   04  листопада 2016 року                                                             № 127 
 

Про внесення змін до рішення виконкому 

 міської ради №4 від29.01.2013р. «Про 

затвердження рішення конкурсного  

комітету щодо визнання автомобільного 

 перевізника - переможцем конкурсу з  

перевезення пасажирів міського маршруту 

 в місті Липовець». 
 

      Керуючись підпунктом 2 пункту «а» ст. 28, ч. 1 ст. 52, ч. 6 ст. 59 Закону  

України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 10 Закону України  

«Про автомобільний транспорт»,  наказом Міністерства транспорту та зв’язку 

України від 17.11.2009 No1175 «Про затвердження Методики розрахунку 

тарифів на послуги пасажирського автомобільного транспорту»,  враховуючи 

звернення  ФОП Хлівного  М.І., зростання вартості паливно-мастильних 

матеріалів, інших матеріальних ресурсів, з метою задоволення  підприєм-

ницького інтересу, виконавчий комітет міської ради 

 

ВИРІШИВ: 

1. Пункт 3 викласти в новій редакції: Встановити  для ФОП Хлівний М.І. тариф 

на перевезення одного пасажира на міському маршруті: 



«Кафе-бар «Прем’єр» - мікрорайон Кам’янка» - 5грн. 00коп. (П»ять гривень 

нуль копійок); 

«Кафе-бар «Прем’єр» - лікарня» - 4 грн. 00коп. (Чотири гривні нуль копійок). 

2. Доручити міському голові Грушку М.Т.. підписати додаткову угоду до 

договору на перевезення пасажирів на міському автобусному маршруті 

загального користування №1/13 від 30.01.2013р. 

3.Дане рішення набирає чинності з 15 листопада 2016р. 

4.Завідувачу загальним відділом Благій Т.О. оприлюднити дане рішення в 

засобах масової інформації. 

5. 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  04 листопада 2016 року                                                             № 132 
 

Про затвердження проекту регуляторного акту  

«Про затвердження тарифу на послугу з  

вивезення рідких побутових відходів дочірнім підприємством 

«Липовецьводоканал» КП «Вінницяоблводоканал» 

   Відповідно до  ст. 28 Закону України “Про місцеве самоврядування в 

Україні”, ст. 31 Закону України «Про житлово - комунальні послуги»,   

керуючись ст. 9 Закону України «Про засади державної регуляторної політики 

у сфері господарської діяльності», на підставі звернення  дочірнього 

підприємства  «Липовецьводоканал» КП «Вінницяоблводоканал», щодо 

застосування тарифу на послугу з вивезення рідких побутових відходів та з 

метою підвищення якості надання послуг, стабілізації фінансово-економічного 

стану підприємства та враховуючи зростання мінімальної заробітної плати, 

вартості енергоносіїв, матеріальних ресурсів, паливно-мастильних матеріалів та 

інших витрат, виконавчий комітет міської ради вирішив: 

1. Затвердити проект регуляторного акту «Про затвердження тарифу на 

послугу з вивезення рідких побутових відходів дочірнім підприємством 

«Липовецьводоканал» КП «Вінницяоблводоканал» для його оприлюднення з 



метою одержання зауважень і пропозицій від фізичних та юридичних осіб, їх 

об’єднань, (проект додається). 

 

2. Даний проект регуляторного акту  затвердити в остаточній редакції на 

засіданні виконавчого Липовецької міської ради 2016 року в строк визначений 

законом. 

 

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.  

 

 

Аналіз регуляторного впливу 

(затверджено рішенням виконавчого комітету Липовецької  міської ради  

№ 132 від 04 листопада 2016 року) 

  

«Про встановлення тарифів на послуги з вивезення та очистки рідких відходів 

для населення, бюджетних установ та інших споживачів», яку буде надавати ДП 

«Липовецьводоканал» 

 

 Цей аналіз регуляторного впливу (надалі - Аналіз) розроблено на виконання та з 

дотриманням вимог Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 

року №280/97-ВР (із змінами та доповненнями), Закону України «Про житлово-комунальні 

послуги» від 24.06.2004 року № 1875-IV (із змінами та доповненнями), Закону України "Про 

засади державної регуляторної політики в сфері господарської діяльності" від 11.09.03 р. , 

Постанови Кабінету Міністрів України від 26.07.2006 року № 1010 “ Про затвердження 

порядку формування тарифів на послуги по вивозу побутових відходів ”, тощо. 

 Аналіз визначає правові та організаційні засади реалізації проекту рішення  

виконкому Липовецької  міської ради «Про встановлення тарифів на послуги з вивезення та 

очистки рідких відходів ». 

 1.Опис проблеми. Діючі тарифи на вивіз рідких відходів були затверджені рішенням 

виконкому Липовецької  міської ради №82 від 08.07.2011 року згідно висновків Державної  

інспекції по контролю за цінами №81 від 26.05.2011 року. На даний  час  діючі  тарифи  на  

вивезення  рідких  побутових  відходів   не  забезпечують  покриття  повної  собівартості  

послуг. За 9 міс. 2016р відповідно  до  статистичних  показників  підприємство  отримало 

збиток – 13.9тис. грн.. Зростання  фактичної  собівартості  послуг  вивезення  рідких  

побутових  відходів  відбувається  по  незалежних  від  діяльності  підприємства  причинах,  

а  саме: 



 - за період 2011р – 9 місяців 2016року значно змінились вартісні показники 

собівартості, а саме: мінімальна заробітна плата підвищилась з 985 грн. до 1450 грн. (ріст 

47.2%), виросли ціни на ПММ з 9.50 грн/л до 20.99 грн/л. (ріст 121%). 

Проблема рідких побутових відходів  в першу чергу проблема приватних житлових 

домоволодінь, підприємств, установ та організацій, які не мають зв’язку з каналізаційними 

системами міста. 

Впровадження та виконання даного проекту рішення, в першу чергу, надасть 

можливість стабілізувати роботу по санітарній очистці м. Липовця та як наслідок, дозволить 

створити умови для комфортного проживання мешканців міста, поліпшити санітарно-

епідеміологічний стан у м. Липовець. 

Отже, ДП «Липовецьводоканал» пропонуються для розгляду та затвердження 

виконкомом Липовецької міської ради слідуючи тарифи на послуги по вивезенню та 

очистки  РПВ  за  1м.куб. 

№

 з/п Статті витрат 

 
Населення, 

       грн. 

 Бюджетні 

організації, 

грн. 

 

Інші 

споживачі, 

грн.. 

  Прямі витрати             

- матеріальні витрати   8,87   8,87   8,87 

2 оплата праці   12,25   12,25   12,25 

 інші прямі витрати   0,43   0,43   0,43 

І 
Вартість  за збір та перевезення 

рідких побутових відходів 

  
21,56 

  
21,56   21,56 

І

І 

Вартість очистки стоків   
19,93 

  
19,93   19,93 

І

ІІ 

Повна планова вартість  за збір 

та перевезення рідких 

побутових відходів з 

врахуванням очистки стоків 

  

41,48 

  

41,48   41,48 

  
Рентабельність 1

0% 
4,15 

1

5% 
6,22 

5

0% 
20,74 

  Всього   45,63   47,70   62,22 

  ПДВ   20%   9,12   9,54   12,44 

  Плановий тариф  за 1 м.куб.   54,75   57,24   74,66 

 2.Способи регулювання проблеми. Відповідно до Законів України "Про житлово- 

комунальні послуги" ,"Про місцеве самоврядування в Україні" проблеми житлово-

комунальних підприємств відносяться до органів місцевого самоврядування і підлягають 

державному регулюванню. 

 3.Визначення альтернативних способів досягнення цілей. Шляхом застосування 

корегованих тарифів підприємство отримає достатню суму надходжень для забезпечення 

паливно-мастильними матеріалами, придбання матеріалів для ремонту машин, вчасну 

виплату заробітної плату обслуговуючому персоналу, своєчасну сплату податків до 

бюджету,а також якісне та своєчасне обслуговування всіх споживачів даних послуг. 



 4.Очікувані результати прийняття регуляторного акту . 

  ВИГОДИ ВИТРАТИ 

Орган місцевого 

самоврядування 

Забезпечення вивозу  та очистки  

рідких побутових відходів 

Відсутні 

ДП»Липовецьводоканал» Виконання замовлень в повному 

обсязі, додаткові доходи 

Відсутні 

Споживачі Забезпечення обслуговування на 

вивіз та очистку рідких відходів, 

підвищення якості надання 

послуг 

Збільшення витрат на 

житлово-комунальні 

послуги 

 5.Обґрунтування строку чинності регуляторного акта. Термін дії запропонованого 

рішення триває до чергового перегляду цін на послуги підприємства по вивезенню та 

очистці  рідких відходів. 

 6.Показники результативності регуляторного акта. Якісне надання послуг; 

беззбиткова діяльність підприємства; своєчасна виплата заробітної плати; своєчасна сплата 

податків до бюджету. 

  

7.Оцінка розвитку впливу зовнішніх чинників. На запропонований регуляторний акт 

можуть вплинути зміни в чинному законодавстві. 

  8.Заходи з відстеження регуляторного акта Відстеження результативності 

регуляторного акта буде проведено у разі потреби та будуть підтверджені актами перевірки 

діяльності підприємства контролюючими органами. 

 9.Зауваження та пропозиції приймаються за адресою: м. Липовець, вул. 

В.Липківського 30, міська рада, тел.2-32-55; м. Липовець, вул. Шевченка 59а, ДП 

"Липовецьводоканал" тел. 2-14-89 ( протягом 30 днів з моменту публікації) 

   

Заступник міського голови                                    С.С.Кропивницький                   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
УКРАЇНА 

ЛИПОВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА 

ЛИПОВЕЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ   КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 
Від   04 листопада 2016 року                                                                      № 135 

Про надання дозволу  

на    зрізання  дерев 

 Відповідно до статті 59 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», Порядку видалення дерев, кущів, газонів, квітників 

у населених пунктах, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України 

від 01.08.2006 року №1045, Правил утримання зелених насаджень у населених 

пунктах України, затверджених  наказом Міністерства будівництва, архітектури 

та житлово-комунального господарства від 10.04.2006 р. №105, розглянувши  

клопотання директора КП «Комунсервіс» Бондаренка М.В., щодо надання 

дозволу на зрізання дерев, які сухостійні та аварійні, виконавчий  комітет 

міської ради 

                                          В  И  Р  І  Ш  И  В  : 

1. Надати дозвіл  КП „Комунсервіс” (директор Бондаренко М.В.)  на: 

1.1. знесення 14-ти дерев породи береза по вул. Столярського; 

1.2. знесення 1-го  дерева породи горіх по вул.. Столярського; 

1.3. формування крон дерев по вулицях Замковій, Свято-Покровській, 

Пирогова. 

2. Роботи по знесенню дерев та формуванню крон дерев та вивезенню 

деревини провести протягом    листопада-грудня 2016 року. 

3. Після проведення робіт  із  знесення дерева очистити територію від 

гілок і деревини. 



4.  КП «Комунсервіс» ( директор Бондаренко М.В.) знесену деревину при 

зрізанні дерева оприбуткувати і відобразити необхідні операції у 

бухгалтерському обліку.  

      5.   Контроль за виконанням рішення  покласти на заступника міського 

голови Кропивницького С.С.. та про хід його виконання  доповісти у  лютому 

2017 року.  
   

  

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   04  листопада 2016 року                                                             № 133 
 

Про погодження та 

підтримання клопотання щодо 

нагородження орденом княгині 

Ольги ІІІ ступеня  Стецюк Л.М. 
 

      Відповідно до Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні» 

(ст.39), «Про державні нагороди України», указу Президента України від 

15.08.1997 №827/97 «Про встановлення відзнаки Президента України «Орден 

княгині Ольги», розглянувши клопотання  голови Липовецької районної 

організації ветеранів праці, війни та Збройних сил України про нагородження 

орденом княгині Ольги ІІІ ступеня СТЕЦЮК Людмили Миколаївни, головного 

лікаря Липовецької обласної лікарні відновного лікування дітей з органічним 

ураженням центральної нервової системи, порушенням психіки і опорно-

рухового апарату за особистий внесок у розвиток та функціонування 

лікувального закладу, високий професіоналізм, багаторічну сумлінну працю та 

активну громадську діяльність,     виконавчий комітет міської ради  

 

ВИРІШИВ: 

  



 1. Погодити та підтримати клопотання голови Липовецької районної 

організації ветеранів праці, війни та Збройних сил України про нагородження 

орденом княгині Ольги ІІІ ступеня СТЕЦЮК Людмили Миколаївни, головного 

лікаря Липовецької обласної лікарні відновного лікування дітей з органічним 

ураженням центральної нервової системи, порушенням психіки і опорно-

рухового апарату перед Вінницькою обласною державною адміністрацією. 

 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   04 листопада  2016 року                                                                         №134 

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. Гидзулі Галині Олексіївні- вул.Василя Симоненка, 10 

На лікування 

             Паспорт АВ 284819, вид. Липовецьким РВУМВС    26.11.20016р.                                                                                       

       Ідентифікаційний номер: 1951409007                     - 1000 грн. 

 

1.2.   Давискибі Емілії Михайлівні– вул. Чернишевського, 12а 

      На лікування. 

      Паспорт АВ 164148, вид. Липовецьким РВУМВС 18.01.2001р.                                                                                           

Ідентифікаційний номер: 2484404889                      -1000 грн. 



  

1.3. Крижанівській Галині Михайлівні –вул. Стельмаха, 11 

  На лікування доньки 

 Паспорт АА 115910, вид. Липовецьким РВУМВС  14.12.1995р.                                                                                               

Іденти фікаційний номер:     2467004863                      - 500   грн.  

 

1.4.  Рихліцькій Емілії Миколаївні–вул. Родинна, 11 

  На лікування внучки. 

        Паспорт АА 570394, вид. Липовецьким РВУМВС 25.12.1997р. 

Ідентифікаційний номер:  1413311483                          -500   грн. 

 

Міський голова                                               Микола ГРУШКО 
 

Назаренко О.О. 

Печолат О.В. 

     

 

 

                                                                
УКРАЇНА 

ЛИПОВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА 

ЛИПОВЕЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ   КОМІТЕТ 

 РІШЕННЯ 

 

Від  04 листопада  2016 року                                                                    № 136 

 

Про впорядкування        

адреси   будівлі 

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

самоврядування в України», розглянувши звернення громадянина Горегляда 

В.С. щодо впорядкування адреси житлового будинку по вулиці Януша 

Острозького місті Липовець, виконавчий комітет міської ради 

  

                                                  В И Р І Ш И В: 

1. Внести зміни до  рішення виконавчого комітету селищної  ради від 

16.12.1986 року № 170 «Про впорядкування назв вулиць та зміну нумерації 

будинковолодінь в селищі Липовець», читати нумерацію  житлового  будинку  

в новій редакції: 

1.1.по вул. Януша Острозького 

№ 

п/п 

 

Прізвище 

користувача 

 

Існуючий 

номер 

 

Присвоєний 

номер 

 

Примітка 

 



 

 36 

Горегляд  

Степан 

Афанасійович 

14, 18 30  

                                         

    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  04 листопада  2016 року                                                                    № 128 

 
Про передачу у власність (приватизацію) 

квартири №6 по вулиці В.Липківського, 29 

 

      Розглянувши пакет документів та заяву від 14.09.2016 громадян Дячука Василя 

Васильовича та Дячук Світлани Миколаївни, які діють від свого імені та імені своєї 

малолітньої доньки Дячук Анни Василівни, 25.04.2005 року народження, відповідно до 

частин 1, 3, 5 статті 8 Закону України «Про приватизацію державного житлового фонду», 

Положення про порядок передачі квартир (будинків), жилих приміщень у гуртожитках у 

власність громадян, затвердженого відповідним наказом Міністерства з питань житлово-

комунального господарства України від 16.12.2009 № 396, статті 40 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні» виконавчий комітет міської ради ВИРІШИВ: 

1. Передати громадянам Дячуку Василю Васильовичу, Дячук Світлані Миколаївні та Дячук 

Анні Василівні, у приватну спільну часткову власність у рівних частках кожному 

двокімнатну квартиру №6  жилою площею 28,7 кв. м, загальною площею 52,4 кв. м по вулиці 

Василя Липківського,29 у місті Липовець. 

2. Відповідно до пп.1 п.1 ст.3 Закону України «Про приватизацію державного житлового 

фонду»  квартиру у власність передати безоплатно. 

3. Загальному відділу міської ради у десятиденний термін оформити свідоцтво про право 

власності на нерухоме майно. 



4. Зобов»язати власників квартири здійснити державну реєстрацію житла згідно вимог 

чинного законодавства. 

5. Контроль за виконанням цього 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  04 листопада  2016 року                                                                    № 129 

 
Про передачу у власність (приватизацію) 

квартири №5 по вулиці В.Липківського, 29 

 

      Розглянувши пакет документів та заяву від 09.09.2016 громадян Добровольської Тетяни 

Василівни, яка діє від свого імені та імені свого неповнолітнього сина Добровольського 

Владислава Степановича, 07.02.1999 року народження, Добровольського Вячеслава 

Степановича,  відповідно до частин 1, 3, 5 статті 8 Закону України «Про приватизацію 

державного житлового фонду», Положення про порядок передачі квартир (будинків), жилих 

приміщень у гуртожитках у власність громадян, затвердженого відповідним наказом 

Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 16.12.2009 № 396, 

статті 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» виконавчий комітет 

міської ради ВИРІШИВ: 

1. Передати громадянам Добровольській Тетяні Василівні, Добровольському Владиславу 

Степановичу та Добровольському Вячеславу Степановичу  у приватну спільну часткову 

власність у рівних частках кожному однокімнатну квартиру №5  жилою площею 16,4 кв. м, 

загальною площею 29,5 кв. м по вулиці Василя Липківського,29 у місті Липовець. 

2. Відповідно до пп.1 п.1 ст.3, пп.1п1 ст. 6 Закону України «Про приватизацію державного 

житлового фонду»  квартиру у власність передати безоплатно. 



3. Загальному відділу міської ради у десятиденний термін оформити свідоцтво про право 

власності на нерухоме майно. 

4. Зобов»язати власників квартири здійснити державну реєстрацію житла згідно вимог 

чинного законодавства. 

5. Контроль за виконанням цього 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  04 листопада  2016 року                                                                    № 130 

 
Про передачу у власність (приватизацію) 

квартири №4 по вулиці В.Липківського, 29 

 

      Розглянувши пакет документів та заяву від 09.09.2016р. громадянина Євича Василя 

Васильовича, відповідно до частин 1, 3, 5 статті 8 Закону України «Про приватизацію 

державного житлового фонду», Положення про порядок передачі квартир (будинків), жилих 

приміщень у гуртожитках у власність громадян, затвердженого відповідним наказом 

Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 16.12.2009 № 396, 

статті 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» виконавчий комітет 

міської ради ВИРІШИВ: 

1. Передати громадянину Євичу Василю Васильовичу у приватну  власність однокімнатну 

квартиру №4  жилою площею 17,8 кв. м, загальною площею 35,8 кв. м по вулиці Василя 

Липківського,29 у місті Липовець. 

2. Відповідно до пп.1 п.1 ст.6 Закону України «Про приватизацію державного житлового 

фонду»  квартиру у власність передати безоплатно. 

3. Загальному відділу міської ради у десятиденний термін оформити свідоцтво про право 

власності на нерухоме майно. 

4. Зобов»язати власників квартири здійснити реєстрацію житла в державного реєстратора. 



5. Контроль за виконанням цього 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  04 листопада  2016 року                                                                    № 131 

 
Про передачу у власність (приватизацію) 

квартири №10 по вулиці В.Липківського, 29 

 

      Розглянувши пакет документів та заяву від 19.09.2016 року громадян Кравчук Ганни 

Миколаївни, Шеремети Сергія Петровича та Бондарчук Ірини Юріївни, яка діє від свого 

імені та імені свого малолітнього сина Бондарчука Максима Володимировича, 27.02.2015 

року народження, відповідно до частин 1, 3, 5 статті 8 Закону України «Про приватизацію 

державного житлового фонду», Положення про порядок передачі квартир (будинків), жилих 

приміщень у гуртожитках у власність громадян, затвердженого відповідним наказом 

Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 16.12.2009 № 396, 

статті 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» виконавчий комітет 

міської ради ВИРІШИВ: 

1. Передати громадянам Кравчук Ганні Миколаївні, Шереметі Сергію Петровичу, Бондарчук 

Ірині Юріївні, Бондарчуку Максиму Володимировичу, у приватну спільну часткову 

власність у рівних частках кожному двокімнатну квартиру №10  жилою площею 33,4 кв. м, 

загальною площею 53,6 кв. м по вулиці Василя Липківського,29 у місті Липовець. 

2. Відповідно до пп.1 п.1 ст.3 Закону України «Про приватизацію державного житлового 

фонду»  квартиру у власність передати безоплатно. 

3. Загальному відділу міської ради у десятиденний термін оформити свідоцтво про право 

власності на нерухоме майно. 



4. Зобов»язати власників квартири здійснити державну реєстрацію житла згідно вимог 

чинного законодавства. 

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на керуючого справами (секретаря) 

виконкому міської ради Печолата О.В. 

 

  Міський голова                                             Микола ГРУШКО 
 

 

Назаренко О.О. 

 

                      Печолат О.В. 

 

                                                              


