УКРАЇНА
ЛИПОВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА
ЛИПОВЕЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
22500, м. Липовець, вул.Василя Липківського, 30

 2-34-50, 2-19-66;

E-mail: lypovetsmr@gmail.com

проект РІШЕННЯ №

Від

листопада 2018 року

50 сесія 7 скликання

Про внесення змін до рішення 39 сесії міської ради 7
скликання від 22.12.2017 року № 365 «Про
затвердження міського бюджету на 2018 рік»
Відповідно до пункту 23 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», пунктів 7,8 статті 23 та статті 78, статті 91 Бюджетного кодексу
України, за погодженням із постійною комісією з питань соціально-економічного розвитку,
бюджету та залучення інвестицій, міська рада
в и р і ш и л а :
1. Внести до рішення 39 сесії 7 скликання міської ради від 22.12.2017 року № 365
«Про затвердження міського бюджету на 2018 рік» наступні зміни:
1.1 Збільшити обсяг доходів загального фонду міського бюджету на 72026,00 грн.
по коду 18010400 «Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними
особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості »
(додаток 1).

1.2. Збільшити обсяг видатків загального фонду міського бюджету
на 72026,00 грн. в т.ч.
20000,00 грн. по КТПКВКМБ 0111010 «Надання дошкільної освіти»
КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних) »
(в зв’язку із підвищенням цін на послуги в т.ч.: телекомпослуг та інтернета ,чистки котлів,
вивіз ТПВ,водовідведення для ДНЗ№1 «Сонечко», ДНЗ№2 "Малятко" в м.Липовець)

37026,00 грн. по КТПКВКМБ 0119770 «Інші субвенції з місцевого бюджету»
КЕКВ 2620 «Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів»
(На оплату праці працівникам ФАПу мк.р-ну Кам’янка )

10000,00 грн. по КТПКВКМБ 0119800 «Субвенція з місцевого бюджету державному
бюджету на виконання програм соціальноекономічного розвитку регіонів»
КЕКВ 2620 «Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів»
(Поточні видатки для поточного ремонту ДПРЧ 21 м.Липовець)
(додаток 2,3).

1.3. Зменшити обсяг видатків спеціального фонду міського бюджету в сумі
520104,00 грн. по КТПКВКМБ 0117330 «Будівництво інших об'єктів соціальної та
виробничої інфраструктури комунальної власності »

КЕКВ 3210 «Капітальні трансферти підприємствам (установам , рганізаціям)»
ДП «Липовецьводоканал» (по об’єкту «Будівництво мережі каналізації по 40 років
Перемоги,2,4,5,10 вул.В.Липківського,30 та вул..Шевченка м.Липовець)

(додаток 2,3,4).

1.4. Збільшити обсяг видатків спеціального фонду міського бюджету в сумі
520104,00 грн.по КТПКВКМБ 0118330 «Інша діяльність у сфері екології та охорони
природних ресурсів»
КЕКВ 3210 «Капітальні трансферти підприємствам (установам , рганізаціям)»
ДП «Липовецьводоканал» (по об’єкту «Будівництво мережі каналізації по 40 років
Перемоги,2,4,5,10 вул.В.Липківського,30 та вул..Шевченка м.Липовець.
(додаток 2,3,4).

1.5. Перенести проведені касові видатки спеціального фонду міського бюджету в сумі
520104,00 грн
з КТПКВКМБ 0117330 «Будівництво інших об'єктів соціальної та виробничої
інфраструктури комунальної власності »
КЕКВ 3210 «Капітальні трансферти підприємствам (установам , рганізаціям)»

на КТПКВКМБ 0118330 «Інша діяльність у сфері екології та охорони
природних ресурсів»
КЕКВ 3210 «Капітальні трансферти підприємствам (установам , рганізаціям)»

2. Фінансово-господарському відділу виконавчого комітету міської ради ( Баранчук Л.І.)
внести зміни до бюджетного розпису міської ради згідно з пунктами даного рішення.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань соціально економічного розвитку, бюджету та залучення інвестицій (Ревацька Л. М.)

МІСЬКИЙ ГОЛОВА
Заст. міського голови
Заст. міського голови
Секретар міської ради
Зав. відділом правової та
кадрової роботи
Виконавець

МИКОЛА

ГРУШКО

Кропивницький С. С.
Фоміна О.В.
Лебідь А.М.
Назаренко О.О.
Баранчук Л.І.

УКРАЇНА

ЛИПОВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА
ЛИПОВЕЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
22500, м. Липовець, вул.Василя Липківського, 30

 2-34-50, 2-19-66;

ПРОЕКТ РІШЕННЯ
Від 15 листопада 2018 року
Про внесення змін до Програми

E-mail: lypovetsmr@gmail.com

№
50 сесія 7 скликання

соціально-економічного розвитку
м. Липовець на 2018 р.

Відповідно до ст. 25- 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», у зв’язку з необхідністю коригування видатків міського бюджету,
заслухавши інформацію з даного питання заступника міського голови
Кропивницького С. С. міська рада
В И РІШ И Л А :
1. Внести зміни до п.1.14; 1.17; 1.24; 3.2; 7.5 Основних заходів «Програми
соціально-економічного розвитку м. Липовець на 2018р.» виклавши їх у
наступній редакції:

№
з/п

Назва заходів, програм і проектів

1

2

Відповідальні за
виконання

3

Термін
Обсяг
Джерело
викона- фінансуван
фінансуння
ня,
вання
тис. грн..
4

5

6

63,532

Бюджет
розвитку

1. Житлово-комунальне господарство
Будівництво мереж каналізації по вул.
1.14 Героїв Майдану в м. Липовець
Вінницької обл.
Забезпечення функціонування
водопровідно-каналізаційного
1.17
господарства
Будівництво мереж каналізації по вул.
40-річчя Перемоги 2, 4, 5, 10, вул.
1.24
Липківського, 30 та вул. Шевченка в м.
Липовець Вінницької області.

Виконавчий комітет

Протягом 2018
року

Виконавчий комітет

Протягом 2018
року

Виконавчий комітет

Протягом 2018
року

(-64,581)

299,2
(+25,0)

481,6

89,985
(+64,581)

Загальний
фонд
Бюджет
розвитку
Бюджет
розвитку

3. Освіта
3.2

Фінансування дошкільних закладів
освіти м. Липовець

Виконав-чий
комітет

Протягом 2018
року

1264,81
(+80,0)

Загальний.
Фонд

5.Соціальна підтримка незахищених жителів міста
5.1

Надання матеріальної допомоги та
допомоги на поховання

Виконавчий комітет

7. Різне

Протягом 2018
року

145,0
(+15,0)

Загал.
Фонд

7.5

Реалізація програми поліпшення
техногеннї та пожежної безпеки на
території Липовецької міської ради

Виконавчий комітет

Протягом 2018
року

25,0
(+5.0)

Понадпланові

2. Доповнити
Основні заходи «Програми соціально-економічного
розвитку м. Липовець на 2018 р.» пунктом наступного змісту:
Обсяг

№
з/п

Назва заходів, програм і проектів

1

2

Відповідальні Термін фінансуван Джерело
виконаза
ня,
фінансуння
виконання
тис.
грн...

вання

3

4

5

6

Виконав-чий
комітет

Протягом 2018
року

37,026

Загальний
фонд

7. Різне
Реалізація програми підтримки
первинної медицини в місті Липовець
7.10
(ФАП – мікрорайон Кам’янка) у 2018
році,

3.Контроль за виконанням цього рішення доручити постійній комісії з питань
соціально-економічного розвитку, бюджету та залучення інвестицій (Ревацька
Л. М.), а організацію його виконання – заступнику міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради Кропивницькому С.С.
МІСЬКИЙ ГОЛОВА
В.о.зав. фін.-госп. відділом
Зав. відділом правової та
кадрової роботи
Виконавець

Баранчук Л.І.
Назаренко О.О.
Кропивницький С.С.

МИКОЛА ГРУШКО

УКРАЇНА
ЛИПОВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА
ЛИПОВЕЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
22500, м. Липовець, вул. В. Липківського, 30  2-34-50, 2-19-66; E-mail: E-mail: lypovetsmr@gmail.com
ПРОЕКТ РІШЕННЯ №
Від __листопада 2018 р.

50 сесія 7 скликання

Про затвердження Положення
про присвоєння звання «Почесний
громадянин міста Липовець»
Від імені та в інтересах територіальної громади, керуючись статтями 25, 59
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 2.2.4. Статуту
територіальної громади міста Липовець, з метою відзначення мешканців міста Липовця,
громадян України та інших держав, що досягли особливих успіхів у будь-якій галузі
суспільного розвитку (політика, економіка, бізнес, торгівля, облаштування міста,
благодійництво, меценатство, наука, культура, мистецтво, література, журналістика,
краєзнавство, релігія, спорт), за виключно значущий і результативний внесок у розвиток
господарської та соціальної інфраструктури міста, за героїчні дії по збереженню життя
людей або матеріальних і духовних цінностей; тим, хто прославив місто своїми науковими,
творчими, трудовими здобутками або бойовими подвигами, Липовецька міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити Положення про присвоєння звання «Почесний громадянин міста
Липовець» (додається).
2. Фінансово-господарському відділу міської ради передбачати в міському бюджеті
кошти на виготовлення відповідних атрибутів для відзначення Почесних громадян міста
Липовець.
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань
людини, законності, депутатської діяльності та етики.
МІСЬКИЙ ГОЛОВА
Секретар міської ради
Заст. міського голови
Зав. відділом правової та
кадрової роботи
В.о.зав.фін.-госп.відділом
Виконавець

М.Т. ГРУШКО
Лебідь А.М.
Кропивницький С.С.
Назаренко О.О.
Баранчук Л.І.
Фоміна О.В.

(додаток 1)
ПОЛОЖЕННЯ
про присвоєння звання «Почесний громадянин міста Липовць»
1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1 Це Положення визначає підстави для присвоєння звання «Почесний громадянин
міста Липовець» та встановлює порядок присвоєння звання, вручення відзнак і порядок його
позбавлення.
1.2 Звання «Почесний громадянин міста Липовець» (далі – Звання) є найвищою
нагородою Липовецькоі міської ради. Звання присвоюється громадянам України, які є
уродженцями міста Липовець та проживають або проживали у місті Липовець, за особливі
заслуги перед територіальною громадою міста, та особистий вагомий внесок у соціальний,
економічний та культурний розвиток міста Липовець, досягнення в галузях науки, освіти,
культури, спорту, охорони здоров’я, охорони громадського порядку, будівництва та
житлово-комунального господарства, підприємництва, за активну громадську та
благодійницьку, волонтерську та журналістську діяльність, мужність і відвагу проявлені під
час виконання службового та громадського обов’язку на благо міста, інші заслуги перед
містом що сприяли підвищенню авторитету міста на регіональному, державному та
міжнародному рівнях.
1.3. Рішення про присвоєння звання “Почесний громадянин міста Липовець”
приймається Липовецькою міською радою.
Звання “Почесний громадянин міста Липовець” присвоюється щороку, напередодні
Дня міста або Дня Незалежності України.
Звання “Почесний громадянин міста Липовець ” присвоюється лише один раз за життя
і є довічним.
2.
ПОРЯДОК
ВИСУВАННЯ
КАНДИДАТУР
ПРЕТЕНДЕНТІВ
НА
ПРИСВОЄННЯ ЗВАННЯ „ПОЧЕСНИЙ ГРОМАДЯНИН МІСТА ЛИПОВЕЦЬ”
2.1. Право висування кандидатур на присвоєння звання “Почесний громадянин міста
Липовець” мають :
- міський голова;
- постійні комісії Липовецької міської ради;
- депутатські фракції Липовецькоїміської ради;
- трудові колективи підприємств, установ та організацій міста усіх форм
власності;
- громадські організації м.Липовець, профспілки, творчі спілки, релігійні конфесії
міста, Липовецькі міські організації політичних партій.
2.2. Самовисування на присвоєння звання «Почесний громадянин міста Липовець» не
розглядаються.
Клопотання щодо присвоєння звання «Почесний громадянин міста Липовець»
подаються до міської ради протягом січня- червня поточного року, на ім’я міського голови.
2.3. При висуванні кандидатури претендента на звання «Почесний громадянин міста
Липовець» суб’єктом ініціативи надаються до міської ради такі документи:
- лист - клопотання від суб’єктів, наведених у п.2.1 цього Положення, з проханням
розглянути подання на претендента на присвоєння звання «Почесний громадянин міста
Липовець»;
- лист - Подання, встановленого зразку (додаток № 1 до положення), що містить
відомості про кандидата з обгрунтуванням вагомого особистого внеску кандидата у розвиток
міста або відомості про досягнення кандидата у сферах діяльності, зазначених у п.п.1.2 цього
Положення.
- докладна біографія претендента з додатком документів, що підтверджують факти
біографії, що мають значення для присвоєння почесного звання;
- опис заслуг і досягнень претендента з додатком підтверджуючих документів про
виробничу, наукову, громадську діяльність кандидата;

- копії документів, що посвідчують нагородження державними, відомчими або іншими
відзнаками.
Можуть також додаватися відгуки – клопотання юридичних, фізичних осіб,
громадських, партійних організацій, трудових колективів, зібрань громадян, які підтримують
висування певної кандидатури (кількість відгуків не обмежується).
2.4. Клопотання без надання заповненого Подання не розглядається та повертається
суб’єкту подання.
2.5. Пакет документів наведених у п.2.3. цього Положення надсилається на ім’я
міського голови до 1 липня поточного року. Подання, що надійшли після вказаного терміну,
у поточному році не розглядаються і з відповідним письмовим роз’ясненням повертаються
суб’єкту подання.
2.6. Робота з визначення відповідності наданих клопотань умовам цього положення та
підготовки їх до розгляду здійснюється постійною комісією з питань людини, законності,
депутатської діяльності та етики (далі - Комісія).
2.7. Засідання Комісії щодо попереднього розгляду кандидатур на присвоєння звання
«Почесний громадянин міста Липовець», проводиться у липні поточного року і вважається
правомірним, якщо на засіданні присутні більше половини членів комісії. Рішення Комісії
щодо попереднього розгляду кандидатур на присвоєння звання «Почесний громадянин міста
Липовець» вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більшість членів комісії від
загального складу. При наявності декілька кандидатур, рішення приймається більшістю
голосів від загального складу Комісії, окремо, щодо кожної кандидатури. Якщо кількість
голосів рівна, то вирішальним є голос голови Комісії.
Секретар Комісії оформляє протокол засідання з наведеними результатами
голосування, який підписують голова та секретар Комісії.
Протокол засідання комісії з рекомендаціями направляються міському голові для
розгляду та прийняття рішення щодо внесення питань про присвоєння звання “Почесний
громадянин міста Липовець” або про позбавлення такого звання на сесію ради та надає
доручення щодо підготовки відповідних проектів рішень міської ради. Проекти рішень з
зазначених питань розробляються та розглядаються відповідно до вимог Регламенту
Липовецькоїміської ради.
2.8. Рішення Комісії щодо попереднього розгляду кандидатур на присвоєння звання
«Почесний громадянин міста Липовець» мають рекомендаційний характер.
2.9. Рішення щодо присвоєння звання «Почесний громадянин міста Липовець»
вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала більшість депутатів від загального
складу.
3. ПОРЯДОК НАГОРОДЖЕННЯ ОСІБ, ЯКИМ ПРИСВОЄНО ЗВАННЯ
«ПОЧЕСНИЙ ГРОМАДЯНИН МІСТА ЛИПОВЕЦЬ».
3.1. Церемонія вручення відзнак «Почесного громадянина міста Липовець»
відбувається щорічно, в умовах урочистості й широкої гласності під час святкування Дня
міста Липовець або Дня Незалежності України. Рішення сесії міської ради «Про присвоєння
звання «Почесний громадянин міста Липовець» набуває чинності з моменту його
оголошення на урочистій церемонії.
3.2. Посвідчення Почесного громадянина міста Липовець та Диплом Почесного
громадянина міста Липовець» вручає міський голова або, за його дорученням, секретар
міської ради чи один з заступників міського голови.
3.3. У разі неможливості нагородженого бути присутнім на урочистій церемонії
особисто, Диплом та посвідчення вручаються його представникові або близьким родичам.
3.4. Рішення міської ради про присвоєння Звання доводиться до відома громадян через
засоби масової інформації та оприлюднюється на офіційному сайті міської ради.
4. ПОРЯДОК ПОЗБАВЛЕННЯ ЗВАННЯ «ПОЧЕСНИЙ ГРОМАДЯНИН МІСТА
ЛИПОВЕЦЬ».
4.1 Рішення про позбавлення звання “Почесний громадянин міста Липовець”
приймається Липовецькою міською радою у разі виникнення відповідних підстав, або у разі

надходження звернення громадських організацій , або інших суб’єктів наведених у п.2.1
цього Положення.
4.2. Почесний громадянин міста Липовець може бути позбавлений цього високого
звання, у наступних випадках:
- громадянин за власним бажанням відмовився від звання «Почесний громадянин
міста Липовець», про що надав письмову заяву на ім’я міського голови;
- якщо своєю поведінкою, вчинками або діями громадянин дискредитує себе
перед територіальною громадою міста Липовець або державою;
- здійснення громадянином, якому було присвоєно звання «Почесний громадянин
міста Липовець», кримінального злочину, за який особу було засуджено і вирок
щодо якої вступив у законну силу;
- здійснення особою, яку було удостоєно звання «Почесний громадянин міста
Липовець», дій або бездіяльності, що сприяли роз’єднанню нації, розколу
територіальної цілісності держави, порушенню суверенітету і незалежності
України та підтримки військової агресії іноземних держав проти України і
ведення у своїх виступах антиукраїнської пропаганди.
4.3. Позбавлення звання “Почесний громадянин міста Липовець” здійснюється у тому
ж порядку що й присвоєння.
4.4. Рішення міської ради про позбавлення звання «Почесний громадянин міста
Липовець», доводиться до відома громадян через засоби масової інформації та
оприлюднюється на офіційному сайті міської ради.
5. ПРАВА І ПІЛЬГИ ПОЧЕСНОГО ГРОМАДЯНИНА МІСТА ЛИПОВЕЦЬ
5.1. Почесному громадянину міста виявляються всі знаки уваги, що відповідають його
високому званню, соціальному статусу відповідно цього Положення. Він персонально
запрошується як почесна особа на заходи, присвячені державним святам і іншим важливим
подіям у житті міста.
5.2. Почесний громадянин має права:
- на позачерговий прийом по особистих і службових питаннях посадовими особами
міської ради, виконавчого комітету, керівниками муніципальних установ, підприємств
і організацій;
- бути присутнім на засіданнях міської ради та виконавчого комітету з правом
дорадчого голосу.
5.3. Ім’ям Почесного громадянина згідно з установленим порядком можуть бути
названі вулиці, підприємства, навчальні заклади та заклади культури міста.
На фасаді будинку, де проживає або останній час проживав Почесний громадянин,
може бути встановлена пам’ятна меморіальна дошка.
Пам’ятна меморіальна дошка може бути також встановлена на об’єктах, названих
ім’ям Почесного громадянина міста Липовець (вулиця, підприємство, заклади культури та
освіти) згідно з затвердженим у місті порядком.
5.4.За рішенням виконавчого комітету Липовецької міської ради можуть відзначатись
ювілеї осіб, удостоєних звання «Почесний громадянин міста Липовець».
6. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ
6.1. Виготовлення посвідчень та дипломів забезпечує загальний відділ Липовецької
міської ради.
6.2. У випадку втрати (псування) нагрудної стрічки, її дублікат не видається, у випадку
втрати посвідчення, за зверненням Почесного громадянина, відділ кадрової роботи міської
ради видає дублікат.
6.3. В разі смерті особи, відзначеної почесним Званням, його посвідчення, стрічка і
Диплом залишаються у спадкоємців без права носіння.
6.4. Присвоєння звання “Почесний громадянин міста Глиняни” зобов’язує громадян, які
удостоєні цього звання, бути прикладом для всіх жителів міста і не допускати вчинків, що
ганьблять честь міста та його самого.

6.5. Дане Положення вступає в силу з моменту його затвердження міською радою і
поширюється на всіх Почесних громадян міста Липовець, в тому числі на тих, кому Звання
присвоєно до прийняття даного Положення.
6.6. Зміни та доповнення до Положення затверджуються на сесії міської ради.

Додаток №1
до Положення
ПОДАННЯ
ДЛЯ ПРЕДСТАВЛЕННЯ ДО ПРИСВОЄННЯ ЗВАННЯ

“ПОЧЕСНИЙ ГРОМАДЯНИН МІСТА ЛИПОВЕЦЬ”
1. Прізвище, ім′я, по батькові

2. Посада і місце роботи, служби

3. Число, місяць, рік і місце народження
4. Стать

5. Громадянство

6. Освіта

(які учбові заклади закінчив (ла), коли, спеціальність за дипломом)
7. Науковий ступінь, вчене звання, спеціальне звання
8. Які має державні нагороди України, дата нагородження

9. Домашня адреса
10. Службова адреса
11. Загальний стаж роботи _______ Стаж роботи у даному колективі
12. Характеристика з зазначенням конкретних особливих заслуг особи

Кандидатура
(П.І.Б.)
рекомендована зборами (правління) колективу
(найменування підприємства,
установи, організації, або іншого суб’єкту, передбаченого п. 2.1. цього Положення, дата
обговорення,
№ протоколу)
Представляється до присвоєння звання “Почесний громадянин міста
Липовець”_______________________________________________________
(П.І.Б.)
Керівник підприємства,
Установи, організації ______________
або іншого суб’єкту,
(підпис)
передбаченого
п. 2.1.
цього Положення
М.П.
“_______”________________20____ року

Голова зборів
колективу ________________
( підпис)

УКРАЇНА
ЛИПОВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА
ЛИПОВЕЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
22500, м. Липовець, вул.Василя Липківського, 30

 2-34-50, 2-19-66;

E-mail: lypovetsmr@gmail.com

проект РІШЕННЯ №
Від __листопада 2018 року

50 сесія 7 скликання

Про припинення права користування
земельними ділянками
Керуючись статтями 12, 140, п. а ч.1 ст. 141 Земельного кодексу України, п. 34, ч. 1
ст. 26, ч.1 ст.59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада
В И Р І Ш И Л А :
1. Припинити право користування земельною ділянкою за згодою користувачів згідно
поданих заяв наступних громадян:
1.1. Крапивні Олені Вікторівні (проживає: інформація з обмеженим доступом) площею 0,08 га, яка була надана для ведення особистого селянського господарства. Земельна
ділянка розташована у м. Липовець, по вулиці Івана Франка.
1.2. Кондратюк Любові Григорівні (проживає: інформація з обмеженим доступом) площею 0,1500 га, яка була надана для ведення особистого селянського господарства.
Земельна ділянка розташована у м. Липовець, поле №2 «Гайсин».
1.3. Ніколюку Віктору Миколайовичу (проживає: інформація з обмеженим доступом)
- площею 0,2215 га, з них для ведення особистого селянського господарства площею 0,1215
га, для будівництва та обслуговування житлового будинку, яка була надана для ведення
особистого селянського господарства площею 0,1000 га.
Земельна ділянка розташована у м. Липовець, по вул. Вишнева, 4.
2. Припинити право користування земельними ділянками згідно із свідоцтвом про
смерть:
2.1. Людві Миколі Михайловичу (проживає: інформація з обмеженим доступом) площею 0,1500 га, яка була надана для ведення особистого селянського господарства
(Земельна ділянка розташована м. Липовець, поле №5 Скакунка) та площею 0,0400 га, яка
була надана для будівництва та обслуговування жилого будинку. Земельна ділянка
розташована м. Липовець, вул. Зелена, 35 , згідно із свідоцтвом про смерть серія І – АМ
№291794 від 24.07.2014 р. Дані земельні ділянки були надані у безоплатну приватну
власність згідно рішення 7 сесії Липовецької міської ради 5 скликання № 133 від 11.01.2007
року.
2.2. Лялюцькому Віктору Васильовичу (проживає: інформація з обмеженим доступом)
- площею 0,04 га, яка була надана для будівництва та обслуговування жилого будинку.
Земельна ділянка розташована м. Липовець, вул. С. Лазо, буд. 18, згідно із свідоцтвом про
смерть серія І – АМ №104352 від 25.03.2008 р. Дана земельна ділянка була надані у
безоплатну приватну власність згідно рішення 17 сесії Липовецької міської ради 5 скликання
№ 289 від 04.04.2008 року.
3. Вилучені земельні ділянки передати до земель запасу Липовецької міської ради.
МІСЬКИЙ ГОЛОВА

МИКОЛА ГРУШКО

УКРАЇНА
ЛИПОВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА
ЛИПОВЕЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
22500, м. Липовець, вул.Василя Липківського, 30

 2-34-50, 2-19-66;

E-mail: lypovetsmr@gmail.com

проект РІШЕННЯ №
Від __листопада 2018 року

50 сесія 7 скликання

Про погодження надання дозволу
на виготовлення технічної документації
із землеустрою щодо встановлення
відновлення меж земельної ділянки
в натурі на місцевості за межами
населеного пункту
Розглянувши заяву громадянина Баранчука Олега Васильовича, керуючись статтями
81, 116, 118, 121, 122 Земельного кодексу України, статтею 26 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні», міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Громадянину Баранчуку Олегу Васильовичу (проживає: інформація з обмеженим
доступом) погодити виготовлення технічної документації із землеустрою щодо
встановлення відновлення меж земельної ділянки площею 0,15 га, (поле №7
«Березівка») для ведення особистого селянського господарства (за межами
населеного пункту).
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань
архітектури, будівництва та регулювання земельних відносин.
МІСЬКИЙ ГОЛОВА

МИКОЛА ГРУШКО

УКРАЇНА
ЛИПОВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА
ЛИПОВЕЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
22500, м. Липовець, вул.Василя Липківського, 30

 2-34-50, 2-19-66;

E-mail: lypovetsmr@gmail.com

проект РІШЕННЯ №
Від __листопада 2018 року

50 сесія 7 скликання

Про погодження припинення права
користування земельною ділянкою
за межами населеного пункту
Розглянувши заяви громадян, керуючись статтями 12 Земельного кодексу України,
статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Погодити припинення права користування земельними ділянками за
межами населеного пункту громадянам:
1.1 Ніколаєвському Віталію Миколайовичу, який проживає: (інформація з обмеженим
доступом), (площа земельної 0,15 га, поле №4 «Березівка» для ведення особистого
селянського господарства);
1.2 Вороліс Наталії Михайлівні, яка проживає: (інформація з обмеженим доступом),
(площа земельної 0,15 га, поле №7 «Березівка» для ведення особистого
селянського господарства).
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань
архітектури, будівництва та регулювання земельних відносин.
МІСЬКИЙ ГОЛОВА

МИКОЛА ГРУШКО

УКРАЇНА
ЛИПОВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА
ЛИПОВЕЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
22500, м. Липовець, вул.Василя Липківського, 30  2-34-50, 2-19-66;
mail: lypovetsmr@gmail.com

E-

проект РІШЕННЯ №
Від листопада 2018 року

50 сесія 7 скликання

Про надання дозволу на розроблення технічної
документації із землеустрою щодо встановлення
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на
місцевості) із земель комунальної власності
безоплатно у приватну власність
Розглянувши заяви громадян про надання дозволу на розроблення технічної
документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в
натурі (на місцевості) з послідуючим оформленням права власності на земельні ділянки для
будівництва та обслуговування житлових будинків, господарських будівель і споруд, для
будівництва індивідуальних гаражів та для ведення особистого селянського господарства,
керуючись статтями 12, 81, 116, 118, 120, 121, 122, 123 Земельного кодексу України, ст. 22,
25, 55 Закону України «Про землеустрій», Прикінцевими та перехідними положеннями
Закону України «Про Державний земельний кадастр», п. 34, ч. 1 ст. 26, ч.1 ст.59 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада
ВИРІШИЛА:
Надати дозвіл на розроблення технічної документації із землеустрою щодо
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) із земель
комунальної власності безоплатно у приватну власність, наступним громадянам:
№п/
п

1

2

Прізвище, ім’я, по
батькові,
адреса проживання,
ідентифікаційний код

Теслюк Катерина
Борисівна
(проживає: інформація
з обмеженим
доступом)
Бабак Віктор
В’ячеславович,
(проживає: інформація
з обмеженим

Місце розташування
земельної ділянки

вул. Івана Франка

вул. Котляревського,
21

орієнтовна площа земельної
ділянки (га)
для будівДля
Гаражн
ництва та
ведення
е
обсл. ж/б
ОСГ
будівни
орієнтовно цтво
ю площею

-

0,0800

-

0,1000

0,0500

-

доступом)

3

4

5

6

7

8

9

10

Людва Галина
Сергіївна, (проживає:
інформація з
обмеженим доступом)
Хоменко Олексій
Васильович,
(проживає: інформація
з обмеженим
доступом)
Олійник Раїса
Іванівна, (проживає:
інформація з
обмеженим доступом)
Лялюцька Тетяна
Вікторівна, (проживає:
інформація з
обмеженим доступом)
Гринюк Єлизавета
Максимівна,
(проживає: інформація
з обмеженим
доступом)
Кондратюк Вадим
Васильович,
(проживає: інформація
з обмеженим
доступом)
Ягнич Ірина
Олександрівна
(проживає: інформація
з обмеженим
доступом)
Теслюк Наталя
Іванівна (проживає:
інформація з
обмеженим доступом)

вул. Зелена, 35
поле №5 «Скакунка»

0,0400
-

0,1500

-

вул. В. Симоненка,
буд. 7

0,1000

0,1800

-

вул. Ломоносова,
буд.81

0,1000

0,0500

-

проїзд Шевченка, 18

0,1000

-

-

вул. Гастелло, 11

-

0,1300

-

поле №2 «Гайсин»

-

0,1500

-

вул. Вишнева, 4

0,1000

0,1215

вул. Поповича,6

0,0800

2. Кондратюк Любові Григорівні (проживає: інформація з обмеженим доступом),
Кондратюку Василю Миколайовичу (проживає: інформація з обмеженим доступом) - надати
дозвіл на розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж
земельної ділянки в натурі (на місцевості), що посвідчує право спільної сумісної власності на
земельну ділянку загальною площею 0,1500 га, в тому числі 0,1000 га для будівництва та
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд та 0,0500 га для
ведення особистого селянського господарства. Земельна ділянка розташована в м. Липовець,
вул. Ломоносова, 76.

3. У зв’язку з тим, що на даний час не проведено геодезичної зйомки земельних ділянок, їх
загальна площа може бути змінена в більшу або меншу сторону на підставі технічних
матеріалів та документів, що підтверджують розмір земельної ділянки.
4. Розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної
ділянки в натурі (на місцевості) є ризиком замовника.
5. Спеціалісту відділу правової та кадрової роботи міської ради, внести зміни до земельнокадастрової документації.
МІСЬКИЙ ГОЛОВА

МИКОЛА ГРУШКО

УКРАЇНА
ЛИПОВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА
ЛИПОВЕЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
22500, м. Липовець, вул.Василя Липківського, 30

 2-34-50, 2-19-66;

E-mail: lypovetsmr@gmail.com

проект РІШЕННЯ №
Від __листопада 2018 року

50 сесія 7 скликання

Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки із земель комунальної
власності у разі зміни цільового призначення
Розглянувши заяву громадянки Гринюк Єлизавети Максимівни про виготовлення
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки із земель комунальної власності
безоплатно у приватну власність, керуючись статтями 12, 81, 116, 118, 120, 121, 122, 123
Земельного кодексу України, ст. 22, 25, 50 Закону України «Про землеустрій», Прикінцевими
та перехідними положеннями Закону України «Про Державний земельний кадастр», п. 34 ст.
26, ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Гринюк Єлизаветі Максимівні (проживає: інформація з обмеженим доступом) – надати
дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки із земель
комунальної власності у разі зміни цільового призначення безоплатно у приватну власність,
орієнтовно площею 0,1000 га, з «для ведення особистого підсобного господарства» на «для
будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна
ділянка)». Земельна ділянка розташована в м. Липовець, вул. Гастело, 11.
2. Виготовлення документації із землеустрою є ризиком замовника.
3. Розроблені проекти із землеустрою щодо відведення земельних ділянок погодити із
службами, які здійснюють контроль за охороною та використанням земель та передати на
затвердження до Липовецької міської ради.
4. Дане рішення дійсне протягом одного року з моменту його прийняття.
МІСЬКИЙ ГОЛОВА

МИКОЛА ГРУШКО

УКРАЇНА
ЛИПОВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА
ЛИПОВЕЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
22500, м. Липовець, вул.Василя Липківського, 30

 2-34-50, 2-19-66;

E-mail: lypovetsmr@gmail.com

проект РІШЕННЯ №
Від __листопада 2018 року

50 сесія 7 скликання

Про надання дозволу на розроблення технічної
документації із землеустрою щодо встановлення
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на
місцевості), які перебувають у користуванні
згідно державного акту на право постійного
користування

Розглянувши клопотання Липовецького районного спортивно-технічного клубу
товариства сприяння обороні України про надання дозволу на розроблення технічної
документації із землеустрою щодо відновлення (встановлення) меж земельної ділянки
в натурі (на місцевості), які перебувають у користуванні відповідно до державного
акту на право постійного користування земельної ділянки для розміщення навчальних
і підсобних приміщень, керуючись статтями 12, 92, 116, 122, 123 Земельного кодексу
України, ст. 22, 25, 55 Закону України «Про землеустрій», п. 34, ч. 1 ст. 26, ч.1 ст.59
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Надати Липовецькому районному спортивно-технічному клубу товариства
сприяння обороні України - дозвіл на розроблення технічної документації із
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на
місцевості), орієнтовною площею 0,2017 га, по вул. першого Травня, буд. 2 для
розміщення навчальних і підсобних приміщень, що перебувають в постійному
користуванні Липовецького районного спортивно-технічного клубу товариства
сприяння обороні України згідно державного акту на право постійного користування
земельною ділянкою серії ВН 0081 від 17.05.1999 р. та зареєстрованого в Книзі
записів державних актів на право постійного користування землею за № 41.
2. Розроблення технічної документації із землеустрою щодо
встановлення
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) є ризиком замовника.
3.Спеціалісту відділу правової та кадрової роботи міської ради, внести зміни до
земельно-кадастрової документації.
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань
архітектури, будівництва та регулювання земельних відносин.

МІСЬКИЙ ГОЛОВА

МИКОЛА ГРУШКО

УКРАЇНА
ЛИПОВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА
ЛИПОВЕЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
22500, м. Липовець, вул.Василя Липківського, 30

 2-34-50, 2-19-66;

E-mail: lypovetsmr@gmail.com

проект РІШЕННЯ №
Від __ листопада 2018 року

50 сесія 7 скликання

Про затвердження технічної документації
із землеустрою щодо встановлення (відновлення)
меж земельних ділянок в натурі (на місцевості)
та передачу земельних ділянок у власність
Розглянувши заяви громадян про затвердження технічних документацій із землеустрою та
передачу безкоштовно у власність земельних ділянок, в зв’язку з встановленням та
уточненням площ земельних ділянок в натурі (на місцевості) на території міста, враховуючи
погодження суміжних меж землевласниками та землекористувачами, керуючись статтями 22,
25, 55 Закону України «Про землеустрій», статтями 12, 39, 81, 116, 118, 121, 122, 186
Земельного кодексу України, Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих
актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності», п. 34, ч. 1 ст.
26, ч.1 ст.59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада
В И Р І Ш И Л А:
Затвердити технічні документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення)
меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) та передати безкоштовно у власність
земельні ділянки для будівництва і обслуговування жилих будинків, господарських будівель
і споруд (присадибні ділянки), гаражного будівництва та ведення особистого селянського
господарства із земель комунальної власності, які розташовані в межах населеного пункту,
наступним громадянам :
№
п/
п

Прізвище, ім’я
по батькові

1.

Герасименко
Світлана
Костянтинівна
(проживає:
інформація з

Розташуван Загаль
ня земельної на
ділянки
площа
земель
ної
ділянк
и, га

вул.
Леонтовича,
16

0,1628

В тому числі
Для
Для
будівн ОСГ
ицтва
та
обслуг
овуван
ня
житлов
ого
будинк
у

0,1000

Для
інди
віду
альн
ого
гара
жно
го
буді
вни
цтва

0,0628

Кадастровий номер
земельної ділянки

0522210100:01:003:1745
0522210100:01:003:1746

обмеженим
доступом)
2. Мороз Василь
Олексійович
(проживає:
Новоселів,
0522210100:01:003:1747
0,2311 0,0811
інформація з
буд. 11
0,1500
0522210100:01:004:1220
обмеженим
доступом)
3. Щавінський
Костянтин
Станіславович пров.
0522210100:01:004:1218
(проживає:
Коцюбинськ 0,1442 0,1000
0,0442
0522210100:01:004:1219
інформація з
ого,2
обмеженим
доступом)
4. Хоменко
Михайло
Васильович,
вул.Черниш
0522210100:01:001:2764
(проживає:
0,0944 0,0944 евського,1
інформація з
обмеженим
доступом)
5. Назаренко
Віра
Володимирівн
а
вул.
0522210100:01:001:2765
0,1500 0,1000
(проживає:
Мітарова, 15
0,0500
0522210100:01:001:2766
інформація з
обмеженим
доступом)
6. Бурдега
Володимир
Петрович
вул.
0522210100:01:004:1214
(проживає:
Ломоносова, 0,1100 0,1000
0,0100
0522210100:01:004:1213
інформація з
56
обмеженим
доступом)
7. Гоголь
Микола
Вадимович
вул.
0522210100:01:003:1750
(проживає:
0,1511 0,1000
Родинна, 14
0,0511
0522210100:01:003:1751
інформація з
обмеженим
доступом)
2. Зобов’язати заявників:
2.1. дотримуватися обов’язків власників земельних ділянок відповідно до статті 91
Земельного кодексу України;
2.2. оформити право власності на одержану у власність земельну ділянку відповідно до
статей 125, 126 Земельного кодексу України.
3. Спеціалісту відділу правової та кадрової роботи виконавчого комітету міської ради внести
зміни до земельно-кадастрової документації.
МІСЬКИЙ ГОЛОВА

МИКОЛА ГРУШКО

УКРАЇНА
ЛИПОВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА
ЛИПОВЕЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
22500, м. Липовець, вул.Василя Липківського, 30

 2-34-50, 2-19-66;

E-mail: lypovetsmr@gmail.com

проект РІШЕННЯ
Від листопада 2018 року

50 сесія 7 скликання

Про погодження графічних матеріалів
місця розміщення та площі земельних
ділянок особам, які брали (беруть) участь
в антитерористичній операції
у східних областях України
Розглянувши клопотання громадянів та учасників бойових дій, осіб, що брали (беруть) участь в
антитерористичній операції, забезпечені її проведення і захисті незалежності, суверенітету та
територіальної цілісності України щодо погодження графічних матеріалів місця розміщення та площі
земельних ділянок для ведення особистого селянського господарства та для ведення садівництва, із
земель державної власності, керуючись ст. 12 Земельного кодексу, ст. 26, ст. 59 Закону України
«Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада
ВИРІШИЛА:

1.Не заперечувати щодо місця розміщення та площі земельних ділянок державної власності,
які пропонується для передачі у власність для ведення садівництва, згідно поданих
графічних матеріалів (за межами міста) наступним громадянам:
1.1.Надворецькому Олексію Станіславовичу (адреса проживання: інформація з обмеженим
доступом) – земельну ділянку площею 0,1200 га для ведення садівництва.
1.2.Кукурудзі Сергію Сергійовичу (адреса проживання: інформація з обмеженим доступом)
– земельну ділянку площею 0,1200 га для ведення садівництва.
1.3.Бабуркін Вячеслав Олегович (адреса проживання: інформація з обмеженим доступом) –
земельну ділянку площею 0,1200 га для ведення садівництва.
2.Рекомендувати заявникам надати у міську раду інформацію про отримання (відмову в отримані) у
власність земельних ділянок (із земель державної власності) для ведення садівництва.

МІСЬКИЙ ГОЛОВА

МИКОЛА ГРУШКО

УКРАЇНА
ЛИПОВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА
ЛИПОВЕЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
22500, м. Липовець, вул.Василя Липківського, 30  2-34-50, 2-19-66; E-mail: lypovetsmr@gmail.com
проект РІШЕННЯ №
Від __листопада 2018 року

50 сесія 7 скликання

Про припинення договору
оренди землі шляхом його
розірвання за згодою сторін
Розглянувши клопотання директора ТОВ «ЛАВІН» Бурка Романа Володимировича,
відповідно до ст. 12, 141 Земельного кодексу України, ст. 31, 34 Закону України «Про оренду
землі», ст. 26, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Припинити користування у ТОВ «ЛАВІН» в особі керівника Бурка Романа
Володимировича земельною ділянкою, площею 1,0160 га, з кадастровим номером
0522210100:01:001:2168, з цільовим призначенням 11.02 для розміщення та експлуатації
основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної
машинобудівної та іншої промисловості (вид використання: для обслуговування об'єктів
нерухомого майна), яка розташована за адресою: м. Липовець, вул. Героїв Майдану, 79, у
зв’язку з продажем об'єкта нерухомого майна, який знаходиться на орендованій земельній
ділянці іншій особі згідно договору купівлі-продажу № 1126 від 31.08.2018.
2. Припинити дію договору оренди землі № 87/03-04 від 01.06.2011 шляхом його
розірвання за згодою сторін з дати державної реєстрації припинення права користування
(оренди) на земельну ділянку.
3. Рекомендувати ТОВ «ЛАВІН» в особі керівника Бурка Романа Володимировича:
3.1 у 15-денний строк, після прийняття цього рішення, укласти з Липовецькою
міською радою в особі міського голови Грушка Миколи Терентійовича, угоду про
припинення договору оренди землі № 87/03-04 від 01.06.2011;
3.2 у 5-денний строк, після укладення угоди про припинення договору оренди землі №
87/03-04 від 01.06.2011, провести державну реєстрацію припинення права користування
(оренди) на земельну ділянку площею 1,0160 га, кадастровий номер 0522210100:01:001:2168,
з цільовим призначенням 11.02 для розміщення та експлуатації основних, підсобних і
допоміжних будівель та споруд підприємств переробної машинобудівної та іншої
промисловості (вид використання: для обслуговування об'єктів нерухомого майна), яка
розташована за адресою: м. Липовець, вул. Героїв Майдану, 79;
3.3 копію укладеної угоди про припинення договору оренди землі № 87/03-04 від
01.06.2011, в 5-денний строк після державної реєстрації, подати до Липовецького відділення
Немирівської ОДПІ у Вінницькій обл.
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань
архітектури, будівництва та регулювання земельних відносин.
МІСЬКИЙ ГОЛОВА

МИКОЛА ГРУШКО

УКРАЇНА
ЛИПОВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА
ЛИПОВЕЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
22500, м. Липовець, вул.Василя Липківського, 30  2-34-50, 2-19-66; E-mail: lypovetsmr@gmail.com
проект РІШЕННЯ №
Від __листопада 2018 року

50 сесія 7 скликання

Про припинення договору
оренди землі шляхом його
розірвання за згодою сторін
Розглянувши заяву громадян Кармельщика Миколи Анатолійовича та Кармельщика
Геннадія Анатолійовича, відповідно до ст. 12, 141 Земельного кодексу України, ст. 31, 34
Закону України «Про оренду землі», ст. 26, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування
в Україні», міська рада
В И Р І Ш И Л А :
1. Припинити користування громадянами Кармельщиком Миколою Анатолійовичем
(адреса проживання: інформація з обмеженим доступом) та Кармельщиком Геннадієм
Анатолійовичем (адреса проживання: інформація з обмеженим доступом) земельними
ділянками: площею 0,1000 га, з цільовим призначенням 02.01 для будівництва і
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (кадастровий номер
0522210100:01:001:2676) та площею 0,1132 га, з цільовим призначенням 01.03 для ведення
особистого селянського господарства, (кадастровий номер 0522210100:01:001:2675), які
розташовані за адресою: м. Липовець, вул. Подільська, 37, у зв’язку з продажем об'єкта
нерухомого майна, який знаходиться на орендованій земельній ділянці, іншій особі згідно
договору купівлі-продажу № 1177 від 18.10.2017.
2. Припинити дію договору оренди землі № 97/03-04 від 25.07.2017 шляхом його
розірвання за згодою сторін з дати державної реєстрації припинення права користування
(оренди) на земельні ділянки.
3. Рекомендувати громадянам Кармельщику Миколі Анатолійовичу та Кармельщику
Геннадію Анатолійовичу:
3.1 у 15-денний строк, після прийняття цього рішення, укласти з Липовецькою
міською радою в особі міського голови Грушка Миколи Терентійовича, угоду про
припинення договору оренди землі № 97/03-04 від 25.07.2017;
3.2 у 5-денний строк, після укладення додаткової угоди про припинення договору
оренди землі № 97/03-04 від 25.07.2017, провести державну реєстрацію припинення права
користування (оренди) на земельні ділянки: площею 0,1000 га, з цільовим призначенням
02.01 для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд
(кадастровий номер 0522210100:01:001:2676) та площею 0,1132 га, з цільовим призначенням
01.03 для ведення особистого селянського господарства, (кадастровий номер
0522210100:01:001:2675), які розташовані за адресою: м. Липовець, вул. Подільська, 37;
3.3 копію укладеної угоди про припинення договору оренди землі № 97/03-04 від
25.07.2017, в 5-денний строк після державної реєстрації, подати до Липовецького відділення
Немирівської ОДПІ у Вінницькій обл.
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань
архітектури, будівництва та регулювання земельних відносин.

МІСЬКИЙ ГОЛОВА

МИКОЛА ГРУШКО

УКРАЇНА
ЛИПОВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА
ЛИПОВЕЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
22500, м. Липовець, вул.Василя Липківського, 30  2-34-50, 2-19-66; E-mail: lypovetsmr@gmail.com
проект РІШЕННЯ №
Від __листопада 2018 року

50 сесія 7 скликання

Про припинення договору
оренди землі шляхом його
розірвання за згодою сторін
Розглянувши заяву громадянина Кравчука Анатолія Віталійовича, відповідно до ст. 12,
141 Земельного кодексу України, ст. 31, 34 Закону України «Про оренду землі», ст. 26, 59
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада
В И Р І Ш И Л А :
1. Припинити користування громадянином Кравчуком Анатолієм Віталійовичем
(адреса проживання: інформація з обмеженим доступом) земельною ділянкою, площею
0,0325 га, з цільовим призначенням 02.01 для будівництва і обслуговування житлового
будинку, господарських будівель і споруд, площею 0,0325 га, (кадастровий номер
0522210100:01:001:2721), яка розташована за адресою: м. Липовець, вул. Шевченка, 10, у
зв’язку з продажем об'єкта нерухомого майна, який знаходиться на орендованій земельній
ділянці, іншій особі згідно договору купівлі-продажу № 1112 від 18.10.2018.
2. Припинити дію договору оренди землі № 105/03-04 від 01.02.2018 шляхом його
розірвання за згодою сторін з дати державної реєстрації припинення права користування
(оренди) на земельну ділянку.
3. Рекомендувати громадянину Кравчуку Анатолію Віталійовичу:
3.1 у 15-денний строк, після прийняття цього рішення, укласти з Липовецькою
міською радою в особі міського голови Грушка Миколи Терентійовича, угоду про
припинення договору оренди землі № 105/03-04 від 01.02.2018;
3.2 у 5-денний строк, після укладення угоди про припинення договору оренди землі №
105/03-04 від 01.02.2018, провести державну реєстрацію припинення права користування
(оренди) на земельну ділянку площею 0,0325 га, з цільовим призначенням 02.01 для
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, площею
0,0325 га, (кадастровий номер 0522210100:01:001:2721), яка розташована за адресою: м.
Липовець, вул. Шевченка, 10;
3.3 копію укладеної угоди про припинення договору оренди землі № 105/03-04 від
01.02.2018, в 5-денний строк після державної реєстрації, подати до Липовецького відділення
Немирівської ОДПІ у Вінницькій обл.
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань
архітектури, будівництва та регулювання земельних відносин.

МІСЬКИЙ ГОЛОВА

МИКОЛА ГРУШКО

УКРАЇНА
ЛИПОВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА
ЛИПОВЕЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
22500, м. Липовець, вул.Василя Липківського, 30  2-34-50, 2-19-66; E-mail: lypovetsmr@gmail.com
проект РІШЕННЯ №
Від __листопада 2018 року

50 сесія 7 скликання

Про передачу в оренду
земельної ділянки
Розглянувши звернення заявників, відповідно до ст. 93, 96, 120, 123, 124, 125, 126
Земельного кодексу України, Законів України «Про оренду землі», «Про землеустрій», «Про
державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», п. 34 ч.1 ст. 26, ч.1
ст.59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада
В И Р І Ш И Л А :
1. Громадянину Голубу Миколі Петровичу, (адреса проживання: інформація з
обмеженим доступом) передати в оренду, земельну ділянку площею 1,0160 га, з кадастровим
номером 0522210100:01:001:2168, з цільовим призначенням 11.02 для розміщення та
експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної
машинобудівної та іншої промисловості (вид використання: для розміщення та експлуатації
основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств), ІІ економікопланувальна зона 19 оціночний район, яка розташована за адресою: м. Липовець, вул. Героїв
Майдану, 79, в зв’язку з переходом права власності на об’єкт нерухомого майна, який
розташований на вказаній земельній ділянці, відповідно договору купівлі-продажу № 1126
від 31.08.2018.
1.1. Встановити строк дії договору оренди землі, з моменту набрання його чинності, 5
років.
1.2. Встановити розмір орендної плати за земельну ділянку відповідно до ст. 288
Податкового кодексу України у грошовій формі в розмірі 3 % від нормативної грошової
оцінки земельної ділянки, що на 2018 рік складає 64754,50 грн. (н.г.о 1м2 – 212.45 грн.) з
подальшим урахуванням щорічної індексації. Орендна плата повинна вноситися щомісячно
1/12 частини її розміру, з моменту набрання чинності цього рішення, та переглядається
щорічно у разі зміни умов господарювання, зміни граничних розмірів орендної плати,
визначених Податковим кодексом України, підвищення цін і тарифів, зміни коефіцієнтів
індексації, визначених законодавством, погіршення стану орендованої земельної ділянки не з
вини орендаря, що підтверджено документами, зміни нормативної грошової оцінки
земельних ділянок комунальної власності та в інших випадках, передбачених законом. У разі
невнесення орендної плати у визначені строки, стягується пеня у розмірі 0,3 відсотка
несплаченої суми за кожний день прострочення.
2. Громадянам Стасюку Сергію Миколайовичу, (адреса проживання: інформація з
обмеженим доступом) та Дмитрук Ларисі Василівні, (адреса проживання: інформація з
обмеженим доступом) передати в оренду, земельну ділянку площею 0,0325 га, (кадастровий

номер 0522210100:01:001:2721), з цільовим призначенням 02.01 для будівництва і
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, вид використання: для
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, І
економіко-планувальна зона 17 оціночний район, яка розташована за адресою: м. Липовець,
вул. Шевченка, 10, в зв’язку з переходом права власності на об’єкт нерухомого майна, який
розташований на вказаній земельній ділянці, відповідно договору купівлі-продажу № 1112
від 18.10.2018.
2.1 Встановити строк дії договору оренди землі, з моменту набрання його чинності, 5
років.
2.2. Встановити розмір орендної плати за земельну ділянку відповідно до ст. 288
Податкового кодексу України у грошовій формі в розмірі 3 % від нормативної грошової
оцінки земельної ділянки, що на 2018 рік складає 2577,60 грн. (н.г.о 1м2 - 264,37 грн.) з
подальшим урахуванням щорічної індексації. Орендна плата повинна вноситися щомісячно
1/12 частини її розміру, з моменту набрання чинності цього рішення, та переглядається
щорічно у разі зміни умов господарювання, зміни граничних розмірів орендної плати,
визначених Податковим кодексом України, підвищення цін і тарифів, зміни коефіцієнтів
індексації, визначених законодавством, погіршення стану орендованої земельної ділянки не з
вини орендаря, що підтверджено документами, зміни нормативної грошової оцінки
земельних ділянок комунальної власності та в інших випадках, передбачених законом. У разі
невнесення орендної плати у визначені строки, стягується пеня у розмірі 0,3 відсотка
несплаченої суми за кожний день прострочення.
3. Зобов’язати вищезазначених громадян:
3.1. у 15-денний строк, після прийняття цього рішення, укласти з Липовецькою
міською радою в особі міського голови Грушка Миколи Терентійовича договори оренди
землі;
3.2. у 5-денний строк, після укладення договорів оренди землі, провести державну
реєстрацію права користування (оренди) на земельні ділянки;
3.3. копії укладених договорів оренди землі, в 5-денний строк після державної
реєстрації, подати до Липовецького відділення Немирівської ОДПІ у Вінницькій обл.
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань
архітектури, будівництва та регулювання земельних відносин.
МІСЬКИЙ ГОЛОВА

МИКОЛА ГРУШКО

УКРАЇНА
ЛИПОВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА
ЛИПОВЕЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
22500, м. Липовець, вул.Василя Липківського, 30

 2-34-50, 2-19-66;

E-mail: lypovetsmr@gmail.com

проект РІШЕННЯ №
Від __листопада 2018 року

50 сесія 7 скликання

Про поновлення договору
оренди земельної ділянки
Розглянувши звернення громадянки Цивилюк Світлани Іванівни та фізичної особипідприємця Скоцької Людмили Михайлівни про поновлення договору оренди, відповідно до

ст. 33 Закону України «Про оренду землі», ст. 288, 289 Податкового кодексу України, ст. 124,
125, 126 Земельного кодексу України, ст. 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в
Україні”, міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Поновити дію договору оренди землі № 157/03-08 від 20.11.2008 на земельну
ділянку площею 0,4313 га, з кадастровим номером 0522210100:01:005:0387, з цільовим
призначенням 10.07 для рибогосподарських потреб, вид використання: для риборозведення
та рибальства, ІІІ економіко-планувальна зона 27 оціночний район, яка знаходиться в м.
Липовець (Кам'янка), який укладений між Липовецькою міською радою та громадянкою
Цивилюк Світланою Іванівною, (адреса проживання: інформація з обмеженим доступом),
шляхом укладання додаткової угоди про поновлення договору оренди землі.
1.1. Встановити, що з моменту набрання чинності додаткової угоди про поновлення
договору оренди землі, строк дії договору становить 5 років.
1.2. Встановити розмір орендної плати за земельну ділянку відповідно до ст. 288
Податкового кодексу України у грошовій формі в розмірі 3 % від нормативної грошової
оцінки земельної ділянки, що на 2018 рік складає 18543,40 грн. (н.г.о 1м2 – 143,31 грн.) з
подальшим урахуванням щорічної індексації. Орендна плата повинна вноситися щомісячно
1/12 частини її розміру, з моменту набрання чинності цього рішення, та переглядається один
раз у три роки у разі зміни умов господарювання, зміни граничних розмірів орендної плати,
визначених Податковим кодексом України, підвищення цін і тарифів, зміни коефіцієнтів
індексації, визначених законодавством, погіршення стану орендованої земельної ділянки не з
вини орендаря, що підтверджено документами, зміни нормативної грошової оцінки
земельних ділянок комунальної власності та в інших випадках, передбачених законом. У разі
невнесення орендної плати у визначені строки, стягується пеня у розмірі 0,2 відсотка
несплаченої суми за кожний день прострочення.
2. Поновити дію договору оренди землі № 103/03-04 від 03.10.2017 на земельну
ділянку площею 0,0060 га, з кадастровим номером 0522210100:01:001:1010, з цільовим
призначенням 03.07 для будівництва та обслуговування будівель торгівлі, вид використання:
для комерційного використання, І економіко-планувальна зона 10 оціночний район, яка
знаходиться в м. Липовець, вул. В.Липківського, 24а, який укладений між Липовецькою
міською радою та фізичною особою-підприємцем Скоцькою Людмилою Михайлівною,
(адреса проживання: інформація з обмеженим доступом), шляхом укладання додаткової
угоди про поновлення договору оренди землі.
2.1. Встановити, що з моменту набрання чинності додаткової угоди про поновлення
договору оренди землі, строк дії договору становить 1 рік.
2.2. Встановити розмір орендної плати за земельну ділянку відповідно до ст. 288
Податкового кодексу України у грошовій формі в розмірі 7 % від нормативної грошової
оцінки земельної ділянки, що на 2018 рік складає 2770,74 грн. (н.г.о 1м2 – 659,70 грн.) з
подальшим урахуванням щорічної індексації. Орендна плата повинна вноситися щомісячно
1/12 частини її розміру, з моменту набрання чинності цього рішення, та переглядається
щорічно у разі зміни умов господарювання, зміни граничних розмірів орендної плати,
визначених Податковим кодексом України, підвищення цін і тарифів, зміни коефіцієнтів
індексації, визначених законодавством, погіршення стану орендованої земельної ділянки не з
вини орендаря, що підтверджено документами, зміни нормативної грошової оцінки
земельних ділянок комунальної власності та в інших випадках, передбачених законом. У разі
невнесення орендної плати у визначені строки, стягується пеня у розмірі 0,3 відсотка
несплаченої суми за кожний день прострочення.
3. Зобов’язати вищезазначених заявників:
3.1 у 15-денний строк, після прийняття цього рішення, укласти з Липовецькою
міською радою в особі міського голови Грушка Миколи Терентійовича додаткові угоди про
поновлення договорів оренди землі;

3.2 у 5-денний строк, після укладення угод про поновлення договору оренди землі,
провести державну реєстрацію поновленого права користування земельними ділянками;
3.3 копії укладених угод про поновлення договорів оренди землі, в 5-денний строк
після державної реєстрації, подати до Липовецького відділення Немирівської ОДПІ у
Вінницькій обл.
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань
архітектури, будівництва та регулювання земельних відносин.
МІСЬКИЙ ГОЛОВА

МИКОЛА ГРУШКО

УКРАЇНА
ЛИПОВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА
ЛИПОВЕЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
22500, м. Липовець, вул.Василя Липківського, 30

 2-34-50, 2-19-66;

E-mail: lypovetsmr@gmail.com

проект РІШЕННЯ №
Від __листопада 2018 року

50 сесія 7 скликання

Про надання дозволу на проведення експертної
грошової оцінки земельних ділянок
для подальшого продажу у власність
Розглянувши клопотання директора ТОВ «Бривар» Варфоломеєва Михайла
Дмитровича та директора ПП «ПВКП «Богдан» Чернієнко Світлани Олексіївни, як
власників об’єктів нерухомого майна розташованих на орендованих земельних ділянках
комунальної власності міста Липовець, про викуп земельних ділянок, відповідно до ст. 26
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законами України «Про оцінку
земель», «Про державну експертизу землевпорядної документації», ст. 12, 127, 128, ч.2
ст.134 Земельного кодексу України, ст. 377 Цивільного кодексу України, Положення «Про
комісію з питань визначення переможця для проведення експертної грошової оцінки
земельної ділянки», затвердженого рішенням 14 сесії 6 скликання Липовецької міської ради
від 05.07.2011р. № 156, міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Включити земельні ділянки на яких розташовані об’єкти нерухомого майна, що
перебувають у власності ТОВ «Бривар» у перелік земельних ділянок, які не підлягають
продажу на конкурентних засадах (земельних торгах), а саме:
1.1 земельну ділянку, що знаходиться у користуванні на підставі договору оренди
землі № 95/03-04 від 25.05.2017, загальною площею 0,0500 га, з кадастровим номером
0522210100:01:001:2227, з цільовим призначенням 11.02 для розміщення та експлуатації
основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної,
машинобудівної та іншої промисловості, яка розташована за адресою: м. Липовець, вул. 40
років Перемоги, 14.

1.2 земельну ділянку, що знаходиться у користуванні на підставі договору оренди
землі № 120/03-04 від 20.07.2018, загальною площею 0,0657 га, з кадастровим номером
0522210100:01:001:2739, з цільовим призначенням 03.07 для будівництва та обслуговування
будівель торгівлі, яка розташована за адресою: м. Липовець, вул. 40 років Перемоги, 14 б.
2. Включити земельну ділянку на якій розташований об’єкт нерухомого майна, що
перебуває у власності ПП «ПВКП «Богдан» у перелік земельних ділянок, які не підлягають
продажу на конкурентних засадах (земельних торгах), а саме:
2.1 земельну ділянку, що знаходиться у користуванні на підставі договору оренди
землі № 109/03-04 від 15.03.2018, загальною площею 0,1171 га, з кадастровим номером
0522210100:01:001:2720, з цільовим призначенням 03.15 для будівництва та обслуговування
інших будівель громадської забудови, яка розташована за адресою: м. Липовець, вул.
В. Липківського, 65.
3. Надати дозвіл виконавчому комітету Липовецької міської ради замовити
проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок, які підлягають продажу, згідно
пунктів 1 та 2 даного рішення.
4. Доручити Комісії з конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності у сфері
оцінки земель, провести конкурсний відбір оцінювачів з експертної грошової оцінки
земельних ділянок, що мають ліцензії на виконання землеоціночних робіт.
5. За результатами конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності, доручити
міському голові (та забов’язати заявників) підписати угоду на виконання робіт з проведення
експертної грошової оцінки земельної ділянки. Фінансування робіт з проведення експертної
грошової оцінки земельних ділянок здійснюється за рахунок внесеного покупцем
(заявником) авансу, що не може бути більшим ніж 20 відсотків вартості земельної ділянки,
визначеної за нормативною грошовою оцінкою земельної ділянки.
6. Встановити суму авансового платежу для фінансування міською радою робіт з
проведення експертної оцінки земельних ділянок, у розмірі 20 % від нормативної грошової
оцінки вищезазначених земельних ділянок.
7. Звіти з експертної грошової оцінки земельних ділянок, після отримання
позитивного висновку державної експертизи, подати на розгляд сесії міської ради для
прийняття остаточного рішення щодо продажу вищезазначених ділянок.
8. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань
архітектури, будівництва та регулювання земельних відносин (Кицюк О.П).
МІСЬКИЙ ГОЛОВА

МИКОЛА ГРУШКО

