
                                                                
УКРАЇНА 

ЛИПОВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА 

ЛИПОВЕЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ   КОМІТЕТ 

                                            ПРОЕКТ РІШЕННЯ 
 

Від   червня 2018 року                             № 

 

Про взяття на квартирний облік Гаврилова  М.О. 

Заслухавши та обговоривши інформацію Карбівської Н.В., заступника 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів, щодо взяття на 

квартирний облік при виконкомі міської ради Гаврилова Миколи Олексійовича, 

учасника бойових дій в зоні АТО, враховуючи рекомендацію житлово-

побутової комісії при виконкомі міської ради, протокол від 04.06.2018р. № 1, 

виконавчий комітет міської ради 

В И Р І Ш И В: 

1. Відповідно до ст. ст. 31, 34, 39, 46  Житлового Кодексу Українській РСР, 

підпункту 2 частини а статті 30 Закону України "Про місцеве самоврядування в 

Україні",  пункту 11 частини 2 ст. 7, пункту 14 частини 1 ст.12 Закону України 

«Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» та підпунктів 5-1, 

5-2  пункту 46 Правил обліку громадян, які потребують поліпшення житлових 

умов, і надання їм жилих приміщень в Українській РСР, що затверджені 

Постановою Ради Міністрів Української РСР і Української республіканської 

Ради профспілок від 11 грудня 1984 року № 470, взяти на позачерговий 

квартирний облік  при виконкомі міської ради Гаврилова Миколу 

Олексійовича, 21.01.1978року народження, учасника бойових дій,  який 

зареєстрований за адресою: м. Липовець, вул. (інф. з обмеженим доступом). 

Склад сім»ї -3 особи. 

2. Заступнику міського голови з питань діяльності виконавчих органів 

Карбівській Н.В.  внести відповідні дані у державний реєстр осіб, які 

перебувають на квартирному обліку, відповідно до прийнятого рішення. 

          

 Міський голова                                                                    Микола  ГРУШКО    
      

Печолат О.В. 

Назаренко О.О. 

Карбівська  Н.В.    

 

 



                                                                
УКРАЇНА 

ЛИПОВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА 

ЛИПОВЕЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ   КОМІТЕТ 

                                                    Проект РІШЕННЯ 

Від    червня 2018 року                                                                          №  

Про надання дозволу на розміщення  

тимчасової споруди для здійснення  

підприємницької діяльності  

           
Розглянувши заяву гр. Підлубної Оксани Василівни, керуючись ст.40 

Законом України ”Про місцеве самоврядування в Україні”, наказу Міністерства 

регіонального розвитку, будівництва та житлово – комунального господарства 

України від 21.10.2011 року № 244 «Про затвердження Порядку розміщення 

тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності», виконавчий 

комітет міської ради   

 

                                                   В  И  Р  І  Ш  И  В  : 

 

          1. Надати дозвіл Підлубній Оксані Василівні (місце проживання: по вул. 

(інф. з обмеженим доступом), м. Липовець, Липовецький р-н, Вінницька обл.) 

на розміщення  тимчасової споруди  орієнтовною площею 24,00 м
2
 на земельній 

ділянці, яка належить гр. Підлубній О.В. на праві приватної власності 

(правовстановлюючий документ: Державний акт на право власності на 

земельну ділянку, зареєстрований в реєстрі за № 49 від 03.11.2003 року, 

кадастровий № 05222101010015002) по вул. В.Липківського, 63  (колишня вул. 

Леніна, 57а), м. Липовець, Липовецький р-н, Вінницька обл. терміном на 

двадцять років з моменту прийняття даного рішення. 

 

2. Зобов’язати заявника: 

- провести благоустрій прилеглої території, утримувати її в належному 

санітарному стані, укласти договір на прибирання та вивіз сміття з 

організацією, яка обслуговує дану територію;  

- тимчасову споруду утримувати в належному естетичному вигляді. 

 

 

 

Міський голова                                    Микола ГРУШКО 

 
            Назаренко О.О.    

 

Печолат О.В. 

 



                                                                
УКРАЇНА 

ЛИПОВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА 

ЛИПОВЕЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ   КОМІТЕТ 

Проект РІШЕННЯ 

 

Від   червня  2018 року                                                                    №  

 

Про присвоєння  адрес  будівлям 

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

самоврядування в України», розглянувши звернення директора СО 

«Липовецькі електричні мережі» Козачишина О.І., гр. Невмержицької І.Ю. 

щодо присвоєння адрес  будівлям по вул. Некрасова та Виноградна в місті 

Липовець, виконавчий  комітет міської ради 

                                                            В И Р І Ш И В: 

1. Внести зміни до рішення виконавчого комітету Липовецької селищної  

ради від 16.12.1986 року № 170 «Про впорядкування назв вулиць та 

зміну нумерації будинковолодінь в селищі Липовець» та читати 

нумерацію  будівлі в новій редакції:   

1.1.по вулиці (інф. з обмеженим доступом). 

№ 

п/п 

 

Назва об»єкта 

 

Існуючий 

номер 

 

Присвоє-

ний номер 

 

Примітка 

 

 Частина адмінбудівлі 

СО «Липовецькі ЕМ» 

(приміщення 

№№14,16,17) 

       10      10а  

  1.2. по вулиці (інф. з обмеженим доступом). 

№ 

п/п 

 

Прізвище 

користувача 

 

Існуючий 

номер 

 

Присвоєний 

номер 

 

Примітка 

 

10 Невмержицька Інна 

Юріївна 

(інф. з 

обмеженим 

доступом).  

(інф. з 

обмеженим 

доступом).  

 

 Гончарук 

Олександр  

(інф. з 

обмеженим 

доступом).  

(інф. з 

обмеженим 

доступом).  

 

2. Контроль за виконанням рішення  покласти на керуючого справами 

(секретаря) виконкому Печолата О.В. 

 

Міський голова                                                   Микола ГРУШКО                
                 Назаренко О.О. 

                 Печолат О.В.  


