
 
УКРАЇНА 

ЛИПОВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА 

ЛИПОВЕЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ   КОМІТЕТ 

 РІШЕННЯ 

         

Від   29 травня 2019 року                      № 52 
 

Про затвердження умов продажу  

об'єкта приватизації, розроблених 

аукціонною комісією з продажу 

об'єктів комунальної власності 

територіальної громади міста Липовець, 

які підлягають приватизації 

 

 Відповідно до статті 10 Закону України «Про приватизацію державного і 

комунального майна», пункту 22 Порядку проведення електронних аукціонів 

для продажу об'єктів малої приватизації затвердженого постановою Кабінету 

Міністрів України від 10 травня 2018 року № 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 №1 засідання аукціонної комісії з продажу 

об'єктів комунальної власності територіальної громади міста Липовець, які 

підлягають приватизації від 16 жовтня 2018 року, з метою подальшого 

опублікування інформації про умови продажу, в тому числі стартової ціни 

об'єкта приватизації та проведення аукціону для подальшої приватизації 

комунального майна, виконавчий комітет міської ради,  

 

ВИРІШИВ: 

1. Затвердити : 

1.1.Протокол аукціонної комісії №6 від 29.05.2019; 

1.2.Умови продажу об’єкта приватизації - будівлі 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, стартова ціна 

продажу 544 347,00 грн., без урахування ПДВ, з визначенням 

способу продажу «аукціон без умов» (спосіб продажу об'єкта 

приватизації, за яким власником об'єкта приватизації стає 

покупцем, що в ході торгів запропонував за нього найвищу ціну 

без додаткових умов продажу об'єкта приватизації). 

1.3.Інформаційне повідомлення про продаж на електронному 

аукціоні  нежитлової будівлі (будівля парокотельні) в смт. 

Турбів по вул. Миру 147/А (додається). 



 

2. Встановити розмір реєстраційного внеску в сумі коштів у розмірі 0,2 

мінімальної заробітної плати станом на 1 січня поточного року, а також розмір 

гарантійного  внеску в розмірі 10 відсотків стартової ціни кожного 

вищезазначеного об'єкта приватизації. 

 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови 

з питань діяльності виконавчих органів Кропивницького С.С. 

 

 

 

Міський голова                                    Микола ГРУШКО 

 
 

Кропивницький С.С. 

 

Печолат О.В. 

 

Назаренко О.О. 

 

Лебідь А.М. 

 

Бабич А.І. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 



 
УКРАЇНА 

ЛИПОВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА 

ЛИПОВЕЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ   КОМІТЕТ 

                                                      РІШЕННЯ 
 

Від  29 травня  2019 року                                                                          № 53 

 

Про впорядкування поштової адреси будівель 

 Відповідно до статей підпункту 10 пункту б ст.30, ст.ст.37, 40, 52 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в України», розглянувши звернення   

головного лікаря Липовецької обласної лікарні відновного лікування Стецюк 

Л.М. щодо впорядкування поштової адреси будівель по вул. Пирогова, 

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:   

      по вул. Пирогова 

№ 

п/п 

 

Назва об»єкта 

 

Існуючий 

номер 

 

Присвоєний 

номер 

 

Примітка 

 

39 Липовецька 

обласна лікарня 

відновного 

лікування дітей 

9, 6, 12, 36 36  

    

 

            3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на керуючого 

справами (секретаря) виконкому міської ради  Печолата О.В. 

  

 

Міський голова                                                      Микола ГРУШКО 
            

              

Назаренко О.О. 

 

Блага Т.О. 

              

 Печолат О.В.  
 


