
 

 

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  22 грудня  2018 року                                                                       52  сесія  7 скликання   

Про припинення приватизації  

та вчинення будь-яких дій, спрямованих 

на приватизацію (продаж) об’єкту приватизації 

 

Відповідно до пункту 6 статті 12 Закону України «Про приватизацію державного і 

комунального майна», керуючись пунктом 30 статті 26, пунктом 5 статті 60 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», приймаючи до уваги інформаційне повідомлення на 

сайті електронної торгової системи https://prozorro.sale , (за посиланнями:  UA-PS-2018-12-10-

000021-1) та рекомендації аукціонної комісії з продажу об'єктів комунальної власності 

територіальної громади міста Липовець, які підлягають приватизації,  міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Припинити приватизацію та вчинення будь-яких дій, спрямованих на приватизацію 

(продаж) об’єкту приватизації: парокотельні «Б» з прибудовами «Б1», «Б2», «Б3», «Б4», «Б5», 

загальною площею 752,9 м², що розташована за адресою: Вінницька область, Липовецький 

район, смт Турбів, вул. Миру 147/А. 

2. Виключити із пункту 1 рішення 40 сесії Липовецької міської ради 7 скликання №382 

«Про надання дозволу на відчуження комунального майна»  від 23.01.2018 року, із змінами 

внесеними рішенням 42 сесії  Липовецької міської ради 7 скликання від 12 березня 2018 року 

№ 414 «Про внесення змін до рішення № 382 «Про надання дозволу на відчуження 

комунального майна» 40 сесії 7 скликання від 23 січня 2018 року» наступні об’єкти : 

парокотельня  (літ. Б, Б1, Б2, Б3, Б4, Б5),  загальною площею 752,9 м², що розташована за 

адресою: Вінницька область, Липовецький район, смт Турбів, вул. Миру 147/А. 

3. Залишити всі інші положення рішення  №382 «Про надання дозволу на відчуження 

комунального майна»   40 сесії Липовецької міської ради 7 скликання від 23.01.2018 року, із 

змінами внесеними рішенням 42 сесії  Липовецької міської ради 7 скликання від 12 березня 

2018 року № 414 «Про внесення змін до рішення № 382 «Про надання дозволу на відчуження 

комунального майна» 40 сесії 7 скликання від 23 січня 2018 року», без змін.   

4. Сплачені реєстраційний внесок за реєстрацію покупців для участі в аукціоні та 

гарантійний внесок повертаються всім потенційним покупцям вищезазначеного об’єкту. 

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на  постійну комісію з питань 

соціальноекономічного розвитку, бюджету та залучення інвестицій, а організацію його 

виконання на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради. 

 

МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                                                                   МИКОЛА ГРУШКО 
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У К Р А Ї Н А  

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  22 грудня 2018 року                                                                       52  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 : 
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2. Зобов’язати  заявника: 

2.1. дотримуватися обов’язків власників земельних ділянок відповідно до статті 91 Земельного 

кодексу України; 

mailto:lypovetsmr@gmail.com


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  __грудня  2018 року                                                                       52  сесія  7 скликання   

Про надання дозволу на розроблення  

нормативної грошової оцінки земель м. Липовець 

 

З метою забезпечення економічного регулювання земельних відносин, визначення 
розмірів плати за землю у місті Липовець, враховуючи строки діючої нормативної 

грошової оцінки земель міста, яка була розроблена у 2012 році, відповідно статей 6, 11, 13, 

15, 18, 23, 24 Закону України «Про оцінку земель», ст. 12 Земельного Кодексу України, п. 34 

ч.1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Надати дозвіл на виконання робіт щодо розроблення технічної документації з 

нормативної грошової оцінки земель у межах території міста Липовець. 

2. Доручити виконавчому комітету Липовецької міської ради замовити у суб’єкта 

оціночної діяльності у сфері оцінки земель виконання робіт щодо розроблення технічної 

документації з нормативної грошової оцінки земель у межах території міста Липовець. 

3. Фінансування робіт здійснити за рахунок коштів місцевого бюджету та інших 

джерел, не заборонених законом. 

4. Виготовлену і погоджену у встановленому законодавством порядку технічну 

документацію з нормативної грошової оцінки земель міста Липовець, після проведення 

державної експертизи, подати на розгляд Липовецькій міській раді та прийняття рішення. 

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на  постійну комісію з питань 

архітектури, будівництва та регулювання земельних відносин.   

 

МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                                                       МИКОЛА ГРУШКО 

 

                                          


