
















































































































У К Р А Ї Н А
ЛИПОВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА 

ЛИПОВЕЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

22500, м. Липовець, вул.Василя Литовського, ЗО 2-34-50, 2-19-66; Е-шаіІ: Іууоуе1$ іпг(алп іш і1 .сот
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Р І Ш Е Н Н Я  №  7 3 7

Від 19 травня 2020 року 71 сесія 7 скликання

Про внесення змін до рішення 67 сесії 
Липовецької міської ради 7 скликання 
№ 705 «Про надання дозволу на відчуження 
комунального майна та затвердження 
переліку об’єктів, що підлягають приватизації

Керуючись ст.ст. 26, 59, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
Закону України «Про приватизацію державного та комунального майна», відповідно до 
Тимчасового Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності для 
проведення незалежної оцінки комунального майна територіальної громади м. Липовець, 
міська рада

ВИРІШИЛА:

1.Рішення 67 сесії Липовецької міської ради 7 скликання № 705 «Про надання 
дозволу на відчуження комунального майната затвердження переліку об'єктів, що 
підлягають приватизації» викласти в новій редакції:
« 1. Надати дозвіл на відчуження комунального нерухомого майна, що підлягає продажу на 
конкурентних засадах:

- гідровузла, розміщеного на земельній ділянці площею 560 м2, за адресою: Вінницька 
область, м. Липовець, урочище «Будківка» (територія Липовецької міської ради);
- нежитлову будівлю котельні (літ. А) загальною площею 112,4 кв.м, що розташована 

за адресою: Вінницька область, Липовецький район, м. Липовець, вул. 40 років Перемоги, 
5 б.

- будівлі «Профілакторій», площею 299,3 м2, що знаходиться за адресою: м. 
Липовець, вул. Шевченка, 63.
2. Затвердити перелік об’єктів комунальної власності, що підлягають приватизації:

- гідровузла, розміщеного на земельній ділянці площею 560 м2, за адресою: Вінницька 
область, м. Липовець, урочище «Будківка» (територія Липовецької міської ради);
- нежитлову будівлю котельні (літ. А) загальною площею 112,4 кв.м, що розташована 
за адресою: Вінницька область, Липовецький район, м. Липовець, вул. 40 років 
Перемоги, 5 б.
- будівлю «Профілакторій», площею 299,3 м2, що знаходиться за адресою: м. 
Липовець, вул. Шевченка, 63.

3. Виконавчому комітету Липовецької міської ради провести конкурсний відбір суб’єктів 
оціночної діяльності для проведення незалежної оцінки вищеперерахованого комунального 
майна територіальної громади м. Липовець.



4. Надати дозвіл виконавчому комітету Липовецької міської ради на розроблення:
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею до 

0,1000га, для обслуговування гідровузла що належать територіальній громаді м.Липовець 
на праві комунальної власності, яка розташована в м. Липовець. урочище «Будківка» із 
земель комунальної власності Липовецької міської ради за межами населеного пункту м. 
Липовець.
- проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, орієнтовною площею до 
0,1500га, із земель житлової-та громадської забудови комунальної власності Липовецької 
міської ради, яка розташована в м. Липовець по вул. Шевченка, 63 для іншого громадського 
використання.
- технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості) земельної ділянки, орієнтовною площею до 0,05 га, із 
земель житлової та громадської забудови комунальної власності Липовецької міської ради, 
яка розташована в м. Липовець по вул. 40 років Перемоги, 5 б для іншого громадського 
використання.
5.Опублікувати оголошення щодо проведення конкурсу^а викуп у газеті «Липовецькі 
вісті» та на офіційному вебсайті Липовецької міської радг
6. Контроль за виконанням даного рішення поклавши і постійну комісію з питань 
соціально-економічного розвитку, бюджету та зал^уїпня естицій.

міський голова грушко м.т.
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Секретар міської ради 
Зав. відділом правової та 
кадрової роботи 
Спеціаліст відділу правової та
кадрової роботи ]ҐГГт_^

Лебідь А.М. 

Назаренко О.О. 

Бабич А.І.






















































