УКРАЇНА
ЛИПОВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА
ЛИПОВЕЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ
Від 09 листопада 2018 року

№ 107

Про здійснення приватизації об’єкта
малої приватизації шляхом викупу
покупцем, який єдиний подав заяву
на участь в аукціоні за запропонованою
ціною, що є не нижчою стартової ціни
Відповідно до статті 15 Закону України «Про приватизацію державного і
комунального майна», Порядку проведення електронних аукціонів для продажу
об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10.05.2018 № 432,
статті 29 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», на підставі
рішенням 49 сесії 7 скликання Липовецької міської ради № 502 від 6 вересня
2018 року, а також приймаючи до уваги протокол про результати електронного
аукціону № UA-PS-2018-10-21-000003-3 від 07 листопада 2018 року та
протокол №2 засідання аукціонної комісії з продажу об'єктів комунальної
власності територіальної громади міста Липовець, які підлягають приватизації
від 8 листопада 2018 року, виконком міської ради
ВИРІШИВ:
1. Здійснити приватизацію об’єкта малої приватизації - нежитлових
приміщень адмінбудівлі «А», ганки, а саме: приміщення І поверху з 1-1 по 1-10,
ІІ поверху з 1-11 по 1-17, загальною площею 241,5 м², що розташована за
адресою: Вінницька область, Липовецький район, смт Турбів, вул. Миру 147/А,
шляхом викупу покупцем Козяр Інною Миколаївною, яка єдина подала заяву на
участь в аукціоні з продажу вказаного об'єкта за запропонованою нею ціною,
що є не нижчою стартової ціни з урахуванням ПДВ: 686 079 грн. 60 коп. Ціна
продажу лоту з урахуванням ПДВ: 686 079 грн. 60 коп.
2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського
голови з питань діяльності виконавчих органів Кропивницького С.С.
Міський голова
Кропивницький С.С.
Печолат О.В.

Микола ГРУШКО

Назаренко О.О.

УКРАЇНА
ЛИПОВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА
ЛИПОВЕЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ
Від 09 листопада 2018 року

№108

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 жителів міста гр. Калінчука А.І., Губенко О.І., директора ТОВ
«Липовецьке» Повха Л.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:
1.1.
знесення 3-ох дерев породи вільха та 3-ох дерев породи верба
по вулиці Мічуріна, 27;
1.2.
знесення 5-ти дерев породи береза по вулиці І.Франка, 35;
1.3.
знесення 1-го дерева породи клен по вулиці Столярського, 30.
2. Роботи по видаленню дерев та вивезенню деревини провести протягом
листопада-грудня 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 січні 2019
року.
Міський голова
Микола ГРУШКО
Кропивницький С.С.
Назаренко О.О.
Печолат О.В.

