
                                                             
УКРАЇНА 

ЛИПОВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА 

ЛИПОВЕЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ   КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 
 

Від  05 березня  2018 року                                                             № 21 
 

Про виготовлення та перерахунок  

проектно-кошторисних   

документацій 

 

  Заслухавши інформацію заступника міського голови Кропивницького 

С.С., розглянувши проектно-кошторисні документації щодо будівництва 

дорожніх покриттів  та мережі вуличного освітлення в місті Липовець, 

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

виконавчий комітет міської ради 

 

В   И   Р  І   Ш   И   В  : 

1. Надати дозвіл на виготовлення  проектно-кошторисні документації 

«Капітальний ремонт (модернізація) мережі вуличного освітлення по 

вул. В.Липківського та Героїв Майдану в м.Липовець Вінницької 

області». 

 

2. Надати дозвіл на перерахунок проектно-кошторисних документацій: 

- «Капітальний ремонт дорожнього покриття вул. Пирогова в м. 

Липовець Вінницької області»;       

- «Капітальний ремонт покриття дороги вулиць Шевченка, Ілліча, 

Суворова м. Липовець Вінницької обл. (капітальний ремонт вул. 

Шевченка від ж/б №38 до МТФ). 

 

3. Контроль   за   виконанням   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   05 березня 2018 року                                                                          № 22 

 

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 звернення гр.Побережця 

В.О. та Дмитрук С.Ю. про надання дозволу на зрізання  та формування крони 

дерев, виконавчий  комітет міської ради 

                                          В  И  Р  І  Ш  И  В : 

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

 1.1.знесення  5-ти  дерев породи верба по вул. Толстого, 26, які є 

аварійними та затіняють город. 

1.2.формування крони 5-ти дерев породи липа по вул.Шевченка,28, які 

затіняють домоволодіння. 

2. Роботи по знесенню дерев та вивезенню деревини провести протягом   

березня-квітня  2018 р. 

3. Після проведення робіт  із  знесення дерева очистити території 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  травні 

2018 року.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

Міський голова                                                   Микола ГРУШКО     
 

 Кропивницький С.С.   

 Назаренко О.О.       

             Печолат О.В. 
 


