
 

 

У К Р А Ї Н А 

ЛИПОВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА 

  ЛИПОВЕЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ  

22500, м. Липовець, вул.ВасиляЛипківського, 30  2-34-50, 2-19-66; E-mail: lypovetsmr@gmail.com 

  

 

Проєкт РІШЕННЯ № 

Від 10 серпня 2020 року 74 сесія 7 скликання 

Про внесення змін до рішення 65 сесії міської ради 

7 скликання від 17.12.2019 року №665 «Про 

Місцевий бюджету міста Липовець на 2020 рік» 
 

 

 

Відповідно до ст. 17, ч. 19, 20 ст. 42 Закону Украіни «Про місцеве самоврядування в 

Україні», статей 52, 54, 78 Бюджетного кодексу України, за погодженням із постійною комісією з 

питань соціально-економічного розвитку, бюджету та залучення інвестицій, міська рада 

 

В И Р I Ш И Л А: 

1. Внести зміни до річного розпису видатків загального фонду міського бюджету (додаток 

2,3,4): 

- зменшити видатки по: 

КТПКВКМБ 0110180 «Інша діяльність у сфері державного управління» КЕКВ 2282 - 

10000,00; 

КТПКВКМБ 0113210 «Організація та проведення громадських робіт» KEKB 2111 - 25000, 

00; KEKB 2120 - 5000,00; 

КТПКВКМБ 0113242 «Інша діяльність у сфері соціального захисту i соціального 

забезпечення» KEKB 2730 — 15000, 00; 

КТПКВКМБ 0111010 «Надання дошкільної освіти» KEKB 2230 -30000, 00; 

- збільшити видатки по 

КТПКВКМБ 0111010 «Надання дошкільної освіти» KEKB 2240 -30000, 00; 

КТПКВКМБ 0116013 «Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства» 

KEKB 2610- 55000,00. 

2. Збільшити обсяг доходів спеціального фонду (бюджет розвитку) в сумі l0000,00грн., 

код доходів 50110000 «Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, 

органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади» (додаток 1) i 

направити дані кошти по КТПКВКМБ 0117691 «Виконання заходів за рахунок цільових фондів, 

утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування i 

місцевими органами виконавчої влади i фондів, утворених Верховною Радою Автономної 

Республіки Крим, органами місцевого самоврядування i місцевими органами виконавчої влади» 

KEKB 2210 - 10000,00 на реалізацію обласного конкурсу проекту «Використання альтернативних 

джерел енергії для освітлення вулиць міста». 

3. Відповідно до пункту 1,2  даного рішення внести зміни у  додатки 1,3,4,6 рішення 65 ceciї 

міської ради 7 скликання від 17.12.2019 року № 665 «Про місцевий бюджет міста Липовець на 

2020 рік» згідно з додатками 1,2,3,4 даного рішення. 

4. Фінансово-господарському відділу виконавчого комітету міської ради (Дзіпетрук І.В.) 

внести зміни до бюджетного розпису міської ради згідно з пунктами даного рішення. 

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

економічного розвитку, бюджету та залучення інвестицій (Ревацька Л. М.)
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МІСЬКИЙ ГОЛОВА МИКОЛА ГРУШКО 

Заст. міського голови Кропивницький С.С. 

Заст. міського голови Фоміна О.В. 

Нач. відділу правової та 
кадрової роботи Назаренко О.О. 
Начальник фінансово-господарського  

Відділу – головний бухгалтер                       Дзіпетрук І.В. 

 

 

 

 

У К Р А Ї Н А 

ЛИПОВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА 

  ЛИПОВЕЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ  

22500, м. Липовець, вул.ВасиляЛипківського, 30  2-34-50, 2-19-66; E-mail: lypovetsmr@gmail.com 

  

Проєкт РІШЕННЯ № 

Від 10 серпня 2020 року 74 сесія 7 скликання 

Про внесення змін до міських програм 

 
Відповідно до ст. 25-26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Украіні», у зв’язку із 

необхідністю коригування видатків міського бюджету, заслухавши інформацію заступника міського голови 

з питань виконавчик органів ради Фоміної О.В., міська рада 

 

ВИРІІІІИЛА: 

 

1. Зменшити фінансування заходів міської Програми профілактики та боротьби з африканською 

чумою свиней у м. Липовець на 2020 рік, затвердженої рішенням 65 cecii Липовецької міської 

ради 7 скликання від 17.12.2020 р. № 672 “Про затвердження міських програм” на 15 тис. грн. 

2. Зменшити фінансування заходів міської Програми розвитку міжнародного співробітництва та 

європейської інтеграції м. Липовець на 2020 р., затвердженої рішенням 65 cecії Липовецької 

міської ради 7 скликання від 17.12.2019 р. № 672 “Про затвердження міських програм”, на 10 тис. 

грн. 

3. Зменшити фінансування заходів міської Програми зайнятості населення територіальної громади 

м. Липовець Липовецького району Вінницької області на 2020 рік., затвердженої рішенням 65 

cecії Липовецької міської ради 7 склякання від 17.12.2020 р. № 672 “Пpo затвердження міських 

програм” на 30 тис. грн.. 

4. Контроль за виконання цього рішення доручити комісії з питань соціально-економічного 

розвитку бюджету фінансів та залучення інвестицій (Ревацька Л. М.), а організацію виконання - 

заступникам міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Кропивницькому С.С. 

та Фоміній О.В. 

 

МІСЬКИЙ ГОЛОВА МИКОЛА ГРУШКО 

Зав. фін.-госп. відділом Дзіпетрук І.В. 

Зав. відділом правової та 
кадрової роботи Назаренко О.О. 

 

Виконавець Фоміна О.В. 
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У К Р А Ї Н А 

ЛИПОВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА 
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Проєкт РІШЕННЯ № 

Від 10 серпня 2020 року 74 сесія 7 скликання 

Про внесення змін до Інноваційної програми 

Поліпшення водопостачання міста на 2016-  

2020 роки. 
Відповідно до ст. 25- 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Украіні», у зв’язку з 

необхідністю коригування видатків міського бюджету, заслухавши інформацію з даного питания 

заступника міського голови Кропивницького С. С. 

 

В И Р ІШ И Л А : 

 

1. Внести зміни до п.11 Плану заходів виконання Інноваційної програми поліпшення 

водопостачання міста на 2016-2020 роки та викласти у наступній редакціі: 

 

 

 

   

11. Забезпечення функціонування 

водопровідно - каналізаційного 

господарства 

2017  2018 2019 2020 

      

  350  200 435,4 

 

11.1. 

в    т.ч. забезпечення  контролю 

якості  води   водозабірних 

свердловин. 

 

47,3 

 

50,4 

 

50,4 

 

11.2.  

в т.ч. придбання предметів, 

матеріалів та обладнания 

 

207,6 

 

100 

 

100 

 

435,448 

 

11.3 

 

в т.ч. оплата послуг для 

забезпечения функціонування 

водопровідного-каналізаційного 

 

 

 

75, 4 

  

 

 

49,6 

 

 

12. 

Забезпечення стабілізації фінансово-

господарської діяльності 

комунальних підприсмств 

  665,98  
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2. 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 

 

 

Зав. фін.-госп. відділом  

Зав. відділом правової та кадрової роботи 

Виконавець 

 

                                  МИКОЛА ГРУШКО 

 

 

            Дзіпетрук І.В. 

            Назаренко О.О 

            Кропивницький С.С. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У К Р А Ї Н А 

ЛИПОВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА 
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Проєкт РІШЕННЯ № 

Від 10 серпня 2020 року 74 сесія 7 скликання 

Про внесення змін до Програми  

соціально-економічного розвитку 

м.Липовець на 2020 р. 
 

Відповідно до ст. 25- 26 Закону Украіни «Про місцеве самоврядуванпя 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 Р I Ш И Л А : 

 

1. Внести  зміни  до  п.  1.3;  1.11; 7.2; 7.7 Основних заходів «Програми соціально- 

економічного розвитку м. Липовець на 2020p.» виклавши їx у наступній редакції: 
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№ 

з/п 

 

 

 

Назва заходів, програм i проектів 

 

 

Відповідальні 

за виконання 

Термін 

виконання 

Обсяг 

фінансува

ння, 

тис. грн.. 

 

Джерело 

фінансу- 

вання 

 2 3 4 5 6 

1. Житлово-комунальне господарство 

 

1.3 
Організація та проведення 

громадських робіт 

Виконав- 

чий комітет 

Протя- 

гом 2020 

року 

 

 

(-30,0) 

 

 

фонд 

 

1.11 
Забезпечення функціонування 

водопровідно-каналізаційного 

господарства 

Виконавчий 

комітет 

Протя- 

гом 2020 

року 

435,448 

(+55,0) 

 

 
фонд 

7. Різне. 

 

7.2 
Реалізація програми міжнародного 

співробітництва та свропейської 

інтеграцїї 

Виконав- 

чий комітет 

Протя- 

гом 2020 

року 

 

(-10,0) 

 

 

 

 

7.7 
Реалізація програми профілактики 

та боротьби з африканською чумою 

свиней у м. Липовець на 2020 рік 

Виконав- 

чий комітет 

Протя- 

гом 2020 

року 

5,0 

(-15,0) 

 

 
фонд 

 

2. Контроль за виконанням цього рішення доручити постійній комісіі 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 

 

 

 

Зав. фін.-госп. відділом  

Зав. відділом правової та кадрової роботи         

Виконавець 

                            МИКОЈІА ГРVШКО 

 

 

 

                   Дзіпетрук І.В. 

                  Назаренко О.О. 

                  Кропивницькяй С.С. 

 



 

 

 

У К Р А Ї Н А 

ЛИПОВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА 

  ЛИПОВЕЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ  

22500, м. Липовець, вул.ВасиляЛипківського, 30  2-34-50, 2-19-66; E-mail: lypovetsmr@gmail.com 

 

Проєкт РІШЕННЯ № 

Від 10 серпня 2020 року 74 сесія 7 скликання 

Про порушення клопотання 

про присвоєння почесного 

Звання України «Мати-героїня» 

Відповідно до статей 25, 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні“, 

Закону України „Про державні нагороди України“, Указом Президента України від 29 червня 

2001 року № 476/2001 „Про почесні звання Украіни“ (з доповненням № 963/2004 від 21.08.2004 

року), міська рада 

 

В И Р I Ш И Л А: 

 

1. За значний внесок у вихованні дітей в сім’ї, створення відповідних умов для 

здобуття дітьми освіти, розвитку їx творчих здібностей, формування високих духовних i 

моральних якостей висунути кандидатуру Левчук Людмили Іванівни, багатодітної матері, яка 

народила i виховала шестеро дітей (п’ятеро з яких досягли 8-ми річного віку) для присвоєння 

почесного звання «Мати-героїня». 

2. Порушити клопотання перед Липовецькою райдержадміністрацісю щодо 

представлення багатодітної матері Левчук Л.І. на присвосния почесного звання Украіни 

«Мати-героїня». 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови 

з питань діяльності виконавчих органів ради Фоміна О.В. 

 

                               МІСЬКИЙ ГОЛОВА                     МИКОЛА ГРУШКО 
 

 

Начальник відділлу правової та 

кадрової роботи  Назаренко О.О. 

Виконавець Фоміна О.О. 
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У К Р А Ї Н А 

ЛИПОВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА 

  ЛИПОВЕЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ  
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ПРОЄКТ РІШЕННЯ № 

Від  2020 року 74 сесія 7 скликання 

Про затвердження звіту суб’єкта 

оціночної діяльності про експертну грошову 

оцінку земельної ділянки, яка не підлягає 

продажу на конкурентних засадах (земельних торгах), 

затвердження документацій із землеустрою 

(землевпорядної документації), надання розстрочення платежу, 

та продажу земельної ділянки 

 
Керуючись статтями 25, 26, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

статтями 12, 127, 128, 134 Земельного кодексу України, статтями 22, 25, 50 Закону України «Про 

землеустрій», Законом України «Про оцінку земель», пунктом 3 Розділу ІІ Закону України «Про 

внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та 

комунальної власності», рішенням 61 сесії 7 скликання Липовецької міської ради від 03.09.2019 № 

628, рішенням 64 сесії 7 скликання Липовецької міської ради від 28.11.2019 №662, враховуючи 

Постанову Кабінету Міністрів України від 11.10.2002 №1531 «Про експертну грошову оцінку 

земельних ділянок», Постанову Кабінету Міністрів України від 22.04.2009 № 381 «Про 

затвердження Порядку здійснення розрахунків з розстроченням платежу за придбання земельної 

ділянки державної та комунальної власності», розглянувши заяву про надання розстрочки платежу 

за придбання земельної ділянки, звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки, виконаний 

суб’єктом оціночної діяльності ФОП Пустовєтовою Світланою Василівною, з метою продажу 

земельної ділянки, яка не підлягає продажу на конкурентних засадах (земельних торгах) та 

забезпечення надходження коштів до бюджету розвитку міста, Липовецька міська рада 

 

В И Р І Ш И ЛА: 

1. Погодити звіт суб’єкта оціночної діяльності фізичної особи-підприємця 

Пустовєтової Світлани Василівни про експертну грошову оцінку земельної ділянки, яка не 

підлягає продажу на конкурентних засадах, з кадастровим номером 0522210100:01:001:1014, 

площею 0,4390 га, що розташована за адресою: м. Липовець, вул. Столярського, 11; цільове 

використання – для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та 

споруд будівельних організацій та підприємств. 

1.1. Затвердити вартість земельної ділянки згідно звіту суб’єкта оціночної діяльності 

про експертну грошову оцінку земельної ділянки, яка не підлягає продажу на конкурентних 

засадах, з кадастровим номером 0522210100:01:001:1014, для розміщення та експлуатації 

основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд будівельних організацій та підприємств, 

площею 0,4390 га, що знаходиться в користуванні у приватного підприємства 
«Липовецьсільсервіс» (договір оренди землі №147/03-04 від 23.07.2019 (далі - Договір), за 

адресою: Вінницька обл., Липовецький р-н., м. Липовець, вул. Столярського, 11, яка становить 222 

963,00 грн. (двісті двадцять дві тисячі дев’ятсот шістдесят три грн., 00 коп.). 

1.2. Передати у власність шляхом продажу на неконкурентних засадах приватному 

підприємству «Липовецьсільсервіс» (22500, Вінницька обл., м. Липовець, вул. Столярського, 

11; ЄДРПОУ 32025969) земельну ділянку з кадастровим номером 0522210100:01:001:1014, 

mailto:lypovetsmr@gmail.com


площею 0,4390 га, що розташована за адресою: м. Липовець, вул. Столярського, 11; цільове 

використання – для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та 

споруд будівельних організацій та підприємств за 222 963,00 грн. (двісті двадцять дві тисячі 

дев’ятсот шістдесят три грн., 00 коп.). 

1.3. Доручити міському голові укласти від імені міської ради договір купівлі-продажу 

земельної ділянки, яка не підлягає продажу на конкурентних засадах, з кадастровим номером 

0522210100:01:001:1014, площею 0,4390 га, що розташована за адресою: м. Липовець, вул. 

Столярського, 11; цільове використання – для розміщення та експлуатації основних, 

підсобних і допоміжних будівель та споруд будівельних організацій та підприємств з 

приватним підприємством «Липовецьсільсервіс», в особі директора Ладана І.А. 

1.4. Зобов'язати приватне підприємство «Липовецьсільсервіс», в особі директора 

Ладана І.А., протягом 90 календарних днів з дня прийняття відповідного рішення, укласти 

договір купівлі-продажу земельної ділянки, яка не підлягає продажу на конкурентних засадах, 

з кадастровим номером 0522210100:01:001:1014, площею 0,4390 га, що розташована за 

адресою: м. Липовець, вул. Столярського, 11; цільове використання – для розміщення та 

експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд будівельних організацій, із 

Липовецькою міською радою та посвідчити його в нотаріальному порядку. 

1.5. Надати приватному підприємству «Липовецьсільсервіс», в особі директора Ладана 

І.А., розстрочення платежу за придбання земельної ділянки з кадастровим номером 

0522210100:01:001:1014, площею 0,4390 га, що розташована за адресою: м. Липовець, вул. 

Столярського, 11; цільове використання – для розміщення та експлуатації основних, 

підсобних і допоміжних будівель та споруд будівельних організацій, в термін на 2 роки. 

1.6. Умови оплати вартості земельної ділянки: 
Термін оплати вартості земельної ділянки у розмірі 51% від загальної вартості, яка 

затверджена пунктом 1.1. даного рішення, є день підписання договору купівлі-продажу земельної 

ділянки та його нотаріального посвідчення, але не пізніше 30 календарних дні після нотаріального 

посвідчення договору купівлі-продажу земельної ділянки. 

1.6.1. Залишок коштів у розмірі 49% від загальної вартості земельної ділянки 

сплачувати з розстроченням платежу рівними частинами не рідше ніж один раз у три місяці 

згідно з графіком, який є невід’ємною частиною договору купівлі – продажу, або одноразово 

у повному обсязі у строк, який не перевищує трьох місяців після внесення першого або 

чергового платежу, з врахуванням індексу інфляції, встановленим Держкомстатом за період з 

місяця, що настає за тим, в якому внесено перший платіж, по місяць, що передує місяцю 

внесення платежу. 

1.7. Припинити право користування приватному підприємству «Липовецьсільсервіс» 

(22500, Вінницька обл., м. Липовець, вул. Столярського, 11; ЄДРПОУ 32025969) на земельну 

ділянку з кадастровим номером 0522210100:01:001:1014, площею 0,4390 га, що розташована 

за адресою: м. Липовець, вул. Столярського, 11; цільове використання – для розміщення та 

експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд будівельних організацій. 

1.8. Припинити дію договору оренди землі №147/03-04 від 23.07.2019, укладеного між 

Липовецькою міською радою та приватним підприємством «Липовецьсільсервіс», в особі 

директора Ладана І.А., відповідно до ст.31 Закону України «Про оренду землі» від 06.10.1998 
№ 161-ХІV, Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх 

обтяжень» від 01.01.2004 № 1952-IV та пункту 35 Договору. 

2. Витрати пов'язані з нотаріальним посвідченням договору купівлі-продажу покласти 

на покупця земельної ділянки. 

3. Зарахувати до суми, яку покупець має сплатити за земельну ділянку авансовий 

внесок, який сплачений відповідно до укладеного договору. 

4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань соціально - 

економічного розвитку, бюджету та залучення інвестицій. 

 

 

МІСЬКИЙ ГОЛОВА МИКОЛА ГРУШКО 



Секретар міської ради Лебідь А.М. 

Зав. відділом правової та 

кадрової роботи Назаренко О.О. 

Спеціаліст правової та 
кадрової роботи Бабич А.І. 

 

 

 

 
 

У К Р А Ї Н А 

ЛИПОВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА 

  ЛИПОВЕЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ  

22500, м. Липовець, вул.ВасиляЛипківського, 30  2-34-50, 2-19-66; E-mail: lypovetsmr@gmail.com 

 
ПРОЄКТ  РІШЕННЯ № 

 

Від  2020 року 74 сесія 7 скликання 

 

Про встановлення особистого 

земельного сервітуту 

 

Розглянувши заяву фізичної особи – підприємця Слободянюка Анатолія Анатолійовича, 

відповідно до ст.ст. 99, 123 Земельного кодексу України, Законів України, 

«Про землеустрій», п. 34 ч.1 ст. 26, ч.1 ст.59 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», тимчасового порядку встановлення особистих строкових сервітутів під розміщення 

тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності на земельних ділянках 

комунальної власності Липовецької міської ради, затвердженого рішенням 7 сесії 7 скликання 

№61 від 17.02.2016, міська рада, 

ВИРІШИЛА: 

1. Встановити особистий земельний сервітут ФОП Слободянюку Анатолію 

Анатолійовичу (РНОКПП; місце проживання (Конфіденційна інформація) на земельну 

ділянку площею 0,0052 га, для встановлення тимчасових споруд для комерційного 

використання, розташованих за адресою: м. Липовець, вул. Соборності, у зв’язку із 

закінченням терміну дії договору (особистого земельного сервітуту). 

1.1. Встановити строк дії договору особистого земельного сервітуту на 3 роки, з 

моменту його укладення терміном до 12 вересня 2023 року. 

1.2. Встановити розмір плати за земельний сервітут на земельну ділянку площею 0,0052 
га по вул. Соборності, у розмірі 12% від нормативної грошової оцінки земельної ділянки, що 

на 2020 рік складає 2 881,94 грн. (н.г.о. 1м2 – 461,85 грн.) з подальшим урахуванням щорічної 
індексації. 

2. Зобов’язати ФОП Слободянюка Анатолія Анатолійовича: 

2.1. У 15-денний строк, після прийняття цього рішення, укласти з Липовецькою 

міською радою в особі міського голови Грушка Миколи Терентійовича договір про 

встановлення особистого земельного сервітуту; 

2.2. Копію укладеного договору, в 5-денний строк з моменту підписання, подати до 

Липовецького відділення Немирівської ОДПІ у Вінницькій обл. 

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

архітектури, будівництва та регулювання земельних відносин. 

 
 

МІСЬКИЙ ГОЛОВА МИКОЛА ГРУШКО 
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Секретар міської ради Лебідь А.М.  

Зав. Відділом правової та 

Кадрової роботи Назаренко О.О. 

Спеціаліст відділу правової та 

Кадрової роботи Бабич А.І. 

 

 
 

У К Р А Ї Н А 

ЛИПОВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА 

  ЛИПОВЕЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ  

22500, м. Липовець, вул.ВасиляЛипківського, 30  2-34-50, 2-19-66; E-mail: lypovetsmr@gmail.com 

 
Проєкт  РІШЕННЯ № 

 

Від 10 серпня 2020 року 74 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, господарсьхих будівель i споруд, для будівництва індивідуальних гаражів та для 

ведення особистого селянського господарства, керуючись ст.ст. 12, 81, 116, 118, 120, 121, 122, Земельного 

ходексу Ухраїни, 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 Українi», міська paдa 

 

ВИРІШИЛА: 

 

 

 

1. Надати дозвіл на розроблення технічної дохументації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) із земель комунальної власності безоплатно у 

приватну власність, наступним громадянам
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2. У зв’язку з тим, що на даний час не проведено геодезичної зйомки земельних ділянок, їx 

загальна площа може бути змінена в більшу a6o меншу сторону на підставі технічних матеріалів та 

документів, що підтверджують розмір земеяьної ділянки. 

3. Розроблення технічної документаціі із землеустрою щодо встановпення меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) є ризиком замовниха. 

4. Спеціалісту відділу правової та кадрової роботи міської ради, внести зміни до земельно-

кадастрової документації. 

 

 
МІСЬКИЙ ГОЛОВА МИКОЛА ГРУШКО 

 
 
  

У К Р А Ї Н А 

ЛИПОВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА 

  ЛИПОВЕЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ  

22500, м. Липовець, вул.ВасиляЛипківського, 30  2-34-50, 2-19-66; E-mail: lypovetsmr@gmail.com 

 
Проєкт  РІШЕННЯ № 

№п  

 

Прізвище,ім'я,побатъкові, 

адреса проживання, 

ідентифікаційний кoд 

 

 

Місце розташування 

земельної ділянки 

орієнтовна площа земельної 

ділянки (га) 

для будів- 

ництва та 

обсл. ж/б 

для ведення 

ОСГ 

оріентовно 

гapaжнe 

будівни 

-цтво 

 

 

 

 

 

1 

Западинський Олександр 

Васильович 

 

 

 

 

вул. Декабристів, 21 

 

 

 

 

 

0,1000 

 

 

 

 

 

0,1200 

 
 
 
 
 

- 

 

 

 

 

 

 

2 

Немиш Едуард Васильович 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

вул. В. Вруцького 

  

 

 

 

 

 

 

0,1500 
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Від 10 серпня 2020 року 74 сесія 7 скликання 
Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

ведення садівництва 

 

Розглянувши заяву rp. Осадчої Людчили Миколаївни та додані до неї графічні 

матеріали,  відповідно  до  статей   12,  40,  116,  118,  121,  122,  186-1  Земельного  кодексу 

України, cтатті 50 Закону України «Про землеустрій», Закону України «Про Державний 

земельний  кадастр»,  керуючись  ст.  26 3aкoну України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», міська рада 

ВИРІШИЈІА: 

1. Надати дозвіл rp. Осадчій Людмилі Миколаївні (проживає: 

) на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею до 0,0600 га у 

власність для ведення садівництва, яка розташована в м. Липовець, по вул. Чорновола із 

земель житлової та громадської забудови комунальної власності. 

2. Громадянці Осадчій Людмилі Миколаївні: 

2.1. звернутися до розробників документації із землеустрою з метою замовлення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки; 

2.2. подати до міської ради на затвердження відповідно до вимог чинного 

законодавства проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки. 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію міської ради 

з питань архітектури, будівництва та регулювання земельних відносин. 

 

 

                             МІСЬКИЙ ГОЛОВА                       МИКОЛА ГРУШКО 

 

 

 
 
  

У К Р А Ї Н А 

ЛИПОВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА 

  ЛИПОВЕЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ  

22500, м. Липовець, вул.ВасиляЛипківського, 30  2-34-50, 2-19-66; E-mail: lypovetsmr@gmail.com 

 
Проєкт  РІШЕННЯ № 

 

Від 10 серпня 2020 року 74 сесія 7 скликання 
Про погодження графічних  

матеріалів місця розташування 

та площі земельних ділянок 

учасникам бойових дій, які брали 

участь в антитеростичні й операції 

на сході України. 

 

Розглянувши клопотання громадян та учасників бойових дій, осіб, що брали (беруть) 

участь в антитерористичній операції, забезпечені її проведення i захисті незалежності, 

суверенітету та територіальної цілісності України щодо погодження графічних матеріалів 
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місця розміщення та площі земельних ділянок для ведения садівництва, із земель державної 

власності, керуючись ст. 12 Земельного кодексу, ст. 26, ст. 59 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», міська рада 

В И Р I Ш И Л А : 

1. He 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: 

l.l. Сахненко Сергію Миколайовичу (адреса проживання: 

) - земельну ділянку площею 0,1200 га 
для ведення садівництва. 

2. Рекомендувати заявнику 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 
 

 

 
 

У К Р А Ї Н А 

ЛИПОВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА 

  ЛИПОВЕЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ  

22500, м. Липовець, вул.ВасиляЛипківського, 30  2-34-50, 2-19-66; E-mail: lypovetsmr@gmail.com 

 
Проєкт  РІШЕННЯ № 

 

Від 10 серпня 2020 року 74 сесія 7 скликання 
Про надання дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок для будівництва 

індивідуальних гаражів у власність. 
 

Розглянувши заяви громадян та додані до них графічні матеріали, відповідно до статей 

12, 40, 116, 118, 121, 122, 186-1 Земельного кодексу України, статті 50 Закону України «Про 

землеустрій», Закону України «Про Державний земельний кадастр», керуючись ст. 26 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Надати дозвіл гp. Підіпригорі Василю Васильовичу (проживає: 

) на розроблення проекту землеустрою щодо

відведення земельної ділянки орієнтовною площею до 0,01 га у власність для будівництва 

індивідуального гаража, яка розташована в м. Липовець, по вул. Подільська із земель житлової 

та громадської забудови комунальної власності. 

2. Надати дозвіл rp. Кузьмичу Сергію Олексійовичу (проживає: 

) на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною 

площею до 0,01 га у власність для будівництва індивідуального гаража, яка розташована в м. 

Липовець, по вул. 40 років Перемоги із земель житлової та громадської забудови комунальної 

власності. 

mailto:lypovetsmr@gmail.com


2. Громадянам Підіпригорі Василю Василювичу, Кузьмичу Сергію Олексійовичу: 

2.1. звернутися до розробників документації із землеустрою з метою замовлення 

проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок; 

2.2. подати до міської ради на затвердження відповідно до вимог чинного 

законодавства проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок. 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію міської ради 

з питань архітектури, будівництва та регулювання земельних відносин. 

 
 
 

 

                             МІСЬКИЙ ГОЛОВА                       МИКОЛА ГРУШКО 
 

 

 
 

У К Р А Ї Н А 

ЛИПОВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА 

  ЛИПОВЕЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ  

22500, м. Липовець, вул.ВасиляЛипківського, 30  2-34-50, 2-19-66; E-mail: lypovetsmr@gmail.com 

 
Проєкт  РІШЕННЯ № 

 

Від 10 серпня 2020 року 74 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 з 

передачі безкоштовно у власність земельних ділянок, в зв’язку з встановленням та уточненням 

площ земельних ділянок в натурі (иа 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 деякик 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 

 

ВИРІШИЛА: 

 

 
1. Затвердити технічні документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості), передати безкоштовно у 

власність земельні ділянки для будівництва i обслуговування жилих будинків, 

господарських будівель i споруд (присадибні ділянки), гаражного будівництва та ведення 

особистого селянсвкого господарства із земель комунальної власності, які розташовані в 

межах населеного пyнхтy, наступним громадянам: 

 
№ п/ Прізвище, ім’я по Розташув Загальна В тому числі 
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п батькові, місце 

реєстрацїі 

ання 

земельної 

ділянки 

площа 

земельної 

ділянки, га 

Дяя 

будівн 

ицтва та 

обслуг 

овування 

житлового 

будинку 

Для 

веден. 

ОСГ 

Для 

індив 

ідуал 

ьного 

гapa 

жного 

будівни

цтва 

Кадастровий номер 

земельної ділянки 

1 Хворостенко 

Віктор Івановиs 

      

   

 

вул. 

Новоселів,9 

 

 

0,0721 

 

 

0,721 

 

0522210100:01:003: 

1824 

      

2 Коновальчук       

 Віктор      

 Володимирович      

  вул. Зелена, 1 0,1000 0,1000 - 0522210100:01:002: 

1473 

3 Херовимчук       

 Володимир      

 Іванович      

  вул.    0522210100:01:002: 

  Л.УКраін 

ки, 5 

0,1500 0,1000 0,0500 1471 

0522210100:01:002: 

      1472 



4 Ковбасюк 

Свгенія Максимівна 

 

 

 

вул. 

Гастелло 

 

 

 

 

0,1600 

 

 

 

 

0,1600 

   

 

 

0522210100:01:005: 

0624 

5 Степанюк  

 

вул. 

Поповича 

,5 

 

поле № 1 

«Ьерезівк 

а» 

     

 Галина      

 Григорівна      

  0,0613  

0,0613 

  

- 

 

0522210100:01:001: 

28470522210100:01: 

  0,1500 - 0,1500  001:2848 

 

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 внасність 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 

 

 
 

У К Р А Ї Н А 

ЛИПОВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА 

  ЛИПОВЕЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ  

22500, м. Липовець, вул.ВасиляЛипківського, 30  2-34-50, 2-19-66; E-mail: lypovetsmr@gmail.com 

 
Проєкт  РІШЕННЯ № 

 

Від 10 серпня 2020 року 74 сесія 7 скликання 
Про присвоєння звання 

 

«Почесний громадянин м.Липовець» 

 

Відповідно до Закону України „Про місцеве самоврядування в Украіні“, розглянувши подання 
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міського голови, керуючись Положенням про присвоєння звання «Почесний громадянин міста Липовець», 

затвердженого рішенням 50 cecії 7 скликання від 15. 11.2018 року № 505, міська рада 

 

В И Р I Ш И Л А: 

1. Присвоїти звання «Почесний громадянин міста Липовець»: 

- Грабчах Олені Віталіївній — матері загиблого в зоні ATO Грабчака Олега Вікторовича; 

- Грушко Наталі Миколаївні — матері загиблого в зоні ATO Грушка Романа 

Миколайовича; 

- Грушко Марті Григорівні — дружині загиблого в зоні ATO Грушка Романа Миколайовича; 

- Полупановій Олені Петрівні — дружині загиблого в зоні ATO Полупанова Володимира Івановича; 

- Оніщук Наталі Вікторівні — дружині загиблого в зоні ATO Оніщука Віталія Віталійовича 

Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань прав людини, 

законності, депутатської діяльності та етики (Проскуровський В.Ф.). 

 

МІСЬКИЙ ГОЛОВА МИКОЛА ГРУШКО 

 

 

Начальник відділлу правової та Назаренко О.О. 

 кадрової роботн 

 

Виконавець Фоміна О.В.

  



 

 

 

 
 

 
 

 


