
 

                                                               
УКРАЇНА 

ЛИПОВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА 

ЛИПОВЕЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ   КОМІТЕТ 

 Проект РІШЕННЯ 
       Від   15 серпня 2017 року                                                                          №  

                     
Про затвердження рішення конкурсної 

комісії з визначення виконавця послуг з 

перевезення твердих побутових 

відходів на території міста Липовець  
 

       За результатами конкурсу, оголошеного виконавчим комітетом 

Липовецької міської ради від 23 червня 2017 року (оголошення в газеті 

«Липовецькі вісті» № 45 від 23 червня 2017р.), щодо визначення виконавця 

послуг з перевезення твердих побутових відходів на території міста Липовець, 

який відбувся 25 липня 2017 року, відповідно до Закону України «Про 

відходи», постанови Кабінету Міністрів України «Питання надання послуг з 

вивезення побутових відходів» від 16 листопада 2011 року № 1173, Положення  

про порядок та умови проведення конкурсу щодо визначення виконавця послуг 

з перевезення твердих побутових відходів на території м.Липовець, 

затвердженого рішенням виконавчого комітету міської ради № 96 від 06 липня 

2013 року, керуючись ст. 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», виконавчий комітет міської ради 

ВИРІШИВ: 

   1. Затвердити протокол №1 від 25.07.2017р. засідання конкурсної комісії з 

визначення виконавця послуг з перевезення твердих побутових відходів на 

території міста Липовець щодо визнання виконавцем вказаних послуг – КП 

«Комунсервіс» Липовецької міської ради, адреса: 22500, Вінницька область, 

Липовецький район, місто Липовець, вул. Героїв Майдану, 41(додається). 

 

   2. Доручити міському голові Грушку М.Т. підписати з КП «Комунсервіс» 

Липовецької міської ради договір на надання у межах території м.Липовець 

послуг з перевезення твердих побутових відходів терміном на 1 рік. 

 

   3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського 

голови Кропивницького С.С. 

Міський голова           Микола ГРУШКО 
Назаренко О.О. 

Печолат О. В. 

 Кропивницький С. С. 

 

 



 
УКРАЇНА 

ЛИПОВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА 

ЛИПОВЕЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ   КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 

Від  15 серпня   2017 року                                                                           №  

 

Про затвердження проектно- 

кошторисної    документації 

 

  Заслухавши інформацію заступника міського голови Кропивницького 

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

Україні», виконавчий комітет міської ради 

В   И   Р  І   Ш   И   В  : 

1. Затвердити проектно-кошторисну документацію у відповідності до 

експертних звітів: 

1.1. «Капітальний ремонт будівлі Липовецької міської ради по вулиці 

В.Липківського, 30 в м.Липовець Вінницької області» (заміна 

віконних та дверних блоків). 

 

2. Контроль   за   виконанням   рішення   покласти   на  заступника     

    міського голови   Кропивницького С.С. 

                         

      Міський голова                                                     Микола ГРУШКО 

 

 
                Печолат О.В. 

 

                 Назаренко О.О. 

 

                 Кропивницький С.С.    

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                               
УКРАЇНА 

ЛИПОВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА 

ЛИПОВЕЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ   КОМІТЕТ 

Проект РІШЕННЯ 
Від 15 серпня 2017 року                                                                         №  

 

Про надання дозволу на  зрізання дерева. 

 

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 заяву 

гр. Твердохліб Т.А. щодо надання дозволу на зрізання дерева, яке  аварійне, 

виконавчий  комітет міської ради 

                                          В  И  Р  І  Ш  И  В  : 

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

 формування крони 1-го дерева породи липа по вул.Героїв Майдану,6, 

гілляки якого  затіннюють земельну ділянку. 

2. Роботи по  формуванню крони дерева та вивезенню деревини провести 

протягом    серпня-вересня 2017 року. 

3. Після проведення робіт  із  знесення дерева очистити територію від 

гілок і деревини. 

     4. Контроль за виконанням рішення  покласти на заступника міського 

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

2017 року.  

 

   Міський голова                                                   Микола  ГРУШКО 

 

Назаренко О.О. 

Кропивницький С.С.. 

Печолат О.В. 

       

 

 

 

                                                

 

 



 
УКРАЇНА 

ЛИПОВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА 

ЛИПОВЕЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ   КОМІТЕТ 

Проект  РІШЕННЯ 

 
Від  15 серпня  2017 року                                                                                 № 

 

 

Про надання дозволу  державному  

підприємству «Молодість»  

на розміщення цирку-шапіто «Чарівний світ». 

 

 Керуючись до статтями 30, 59 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в України» та вимогами Єдиних правил ремонту і утримання 

автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, правил користування ними 

та охорони, затверджених Постановою КМУ від 30.03.1994 року №198, 

розглянувши звернення ДП «Молодість» Головного управління у справах сім»ї   

та молоді Київської міської державної адміністрації, відповідні супровідні 

документи, виконавчий комітет міської ради 

                                                  В И Р І Ш И В: 

1. Погодити державному  підприємству «Молодість» (директор Павлов 

Сергій Володимирович) на розташування цирку-шапіто «Чарівний світ» по 

вул. Липова, 31  в місті Липовець терміном з 21.08.2017 р. по 24.08.2017 р. 

 

2.Зобов’язати державне  підприємство «Молодість», яке надає розважальні 

послуги, дотримуватись на прилеглій території належного санітарного стану 

та Правил благоустрою, забезпечення чистоти і порядку в місті Липовець. 

 

3.Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського 

голови Кропивницького С.С.      

 

 

Міський голова                      Микола  ГРУШКО 

 
 

            Назаренко О.О. 

 

             Кропивницький С.С. 

 

              Печолат О.В.        

           

  

 



 

                                                              
УКРАЇНА 

ЛИПОВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА 

ЛИПОВЕЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ   КОМІТЕТ 

   Проект   РІШЕННЯ 

 

Від  15 серпня  2017 року                                                                    № 

 

Про впорядкування  адреси земельної ділянки     

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

місцеве самоврядування в України», розглянувши звернення громадянина 

Мікаєляна К.Н. щодо впорядкування адреси  земельної ділянки по вулиці 

В.Полупанова  в місті Липовець, виконавчий  комітет міської ради 

 

                                  ВИРІШИВ: 

 
 

     Впорядкувати нумерацію земельної ділянки площею 0,0973 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку та господарських будівель 

(кадастровий номер 0522210100:01:001:1231), що належить Мікаеляну Камсару 

Нагапетовичу, згідно державного акта на право  власності на земельну ділянку 

серія ЯО № 427693 від 02.04.2008 р., а саме: м.Липовець, 

          вул.В.Полупанова 

 
№ 

п/п 

 

Прізвище 

користувача 

 

Існуючий 

номер 

 

Присвоєний 

номер 

 

Примітка 

 

 Мікаелян К.Н №           №  

 
 Міський голова                                Микола ГРУШКО 

 

 

Назаренко О.О. 

                                                       

    Печолат О.В 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


