
                                                                
УКРАЇНА 

ЛИПОВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА 

ЛИПОВЕЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ   КОМІТЕТ 

  РІШЕННЯ 

Від   27  липня 2018 року                                                                   № 76         

             

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 21 червня 2018 року (оголошення в газеті 

«Липовецькі вісті» № 46 від 22 червня 2018р.), щодо визначення виконавця 

послуг з перевезення твердих побутових відходів на території міста Липовець, 

який відбувся 25 липня 2018 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 рішення 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. 

   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 

 
Кропивницький С. С. 

Печолат О. В. 

 Назаренко О.О.          



                                                               
УКРАЇНА 

ЛИПОВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА 

ЛИПОВЕЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ   КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 

Від  27 липня 2018 року                                                                               № 77 

 

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 головного лікаря Липовецької обласної лікарні відновного 

лікування Стецюк Л.М., керівника ТОВ «Млинпром» Манзенко Н.В., жительки 

міста  Михайлової А.І. 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: 

 

- знесення 1-го дерева породи черешня та 3-х дерев породи береза по 

вулиці Липова, 24; 

         - знесення 1-го дерева породи береза по вулиці Замкова (ТОВ 

«Млинпром»); 

          - знесення 2-х дерев породи ясен та 4-ох дерев породи береза по 

вул.Пирогова, 36( обласна лікарня відновного лікування).  

 

2. Роботи по знесенню  дерев та вивезенню деревини провести протягом    

липня- серпня 2018 року. 

 

3. Після проведення робіт  із  знесення дерев очистити територію від гілок 

і деревини. 

 

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

зрізанні дерев 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  вересні 

2018 року.  

 

  

  Міський голова                                                   Микола  ГРУШКО 

 

 

 

Назаренко О.О. 

Кропивницький С.С. 

 Печолат О.В.  

 


