
 
ЛИПОВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА 

ВІННИЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

вул. Василя Липківського, 30, м. Липовець, Вінницький район, Вінницька область, 22500; 2-34-50, 2-19-66;  
 е-mail: lypovetsmr@gmail.com, код ЄДРПОУ 04325957 

 

РІШЕННЯ № 203 
 

25 лютого 2021 року м. Липовець 10 сесія 8 скликання 

 

Про передачу мереж зовнішнього (вуличного) освітлення, що знаходяться 

у комунальній власності Липовецької територіальної громади,  

в господарське відання комунальному підприємству «Комунсервіс»  

Липовецької міської ради Вінницького району Вінницької області 

 

Відповідно до пункту 30 частини 1 статті 26, статей 59, 60 Закону України 

"Про місцеве самоврядування в Україні", статей 57, 78, 136 Господарського 

кодексу України, пункту 197.1.16 статті 197 Податкового кодексу України, 

рішення 2 сесії Липовецької міської ради 8 скликання від 09 грудня 2020 року 

№32 «Про початок реорганізації сільських рад шляхом приєднання до 

Липовецької міської ради», з метою впорядкування зовнішніх мереж вуличного 

освітлення, враховуючи клопотання відділу містобудування, архітектури та 

житлово-комунального господарства Липовецької міської ради від 23 лютого 

2021 року №01-41/45, висновок постійної комісії міської ради з питань 

комунальної власності, житлово-комунального господарства, енергозбереження 

та транспорту міська рада ВИРІШИЛА:  

 

1. Передати комунальному підприємству «Комунсервіс» Липовецької 

міської ради в господарське відання мережі зовнішнього (вуличного) 

освітлення згідно з додатком 1. 

2. Утворити комісію з передачі та проведення інвентаризації мереж 

зовнішнього (вуличного) освітлення, що знаходяться у комунальній власності 

Липовецької територіальної громади в господарське відання комунальному 

підприємству «Комунсервіс» та затвердити її склад (далі – Комісія) згідно з 

додатком 2. 

3. Комісії: 

3.1. Провести інвентаризацію мереж зовнішнього (вуличного) 

освітлення, зазначених у пункті 1 цього рішення. 

3.2. Затвердити акти приймання - передачі мереж зовнішнього 

(вуличного) освітлення. 

3.3. Передати в господарське відання комунальному підприємству 

«Комунсервіс», згідно з актами приймання-передачі, мережі зовнішнього 

(вуличного) освітлення Липовецької територіальної громади. 
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4. Комунальному підприємству «Комунсервіс» Липовецької міської 

ради: 

4.1. Прийняти в господарське відання від Комісії, згідно з актами 

приймання-передачі, мережі зовнішнього (вуличного) освітлення Липовецької 

територіальної громади. 

4.2. Забезпечити належне технічне обслуговування та утримання мереж 

зовнішнього (вуличного) освітлення  Липовецької територіальної громади. 

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну 

комісію міської ради з питань комунальної власності, житлово-комунального 

господарства, енергозбереження та транспорту (голова комісії Юрій ЮКАЛО). 

 

 

 

 

В.о. міського голови Олеся НАЗАРЕНКО 
 



Додаток 1 

до рішення 10 сесії міської ради 

8 скликання  

25 лютого 2021 року № 203 

 

 

Перелік 

мереж зовнішнього (вуличного) освітлення   

 

 

 

 

Секретар міської ради Олеся НАЗАРЕНКО 

№ 

п/п 

 

Населений 

пункт 

Вулиця Одиниці 

виміру 

Загальна 

протяжність мереж 

зовнішнього 

освітлення 

населених пунктів 

Залишкова 

вартість 

відтворення, 

грн. без 

ПДВ 

1 Війтівці  км 18 8000 

2 Вербівка  км 2 85398 

3 Зозів вул Соборна   74178 

4 Зозів вул Яркіна   42266 

5 Зозівка    9999 

6 Іванька    121199 

7 Лукашова вул. Л.Українки   10055 

8 Лукашова вул. Першотравнева   2332 

9 Лукашова вул. Польова   11580 

10 Ясенки    7500 

11 Нарцизівка    4400 

12 Берестівка вул. Феліксіївська   120203 

13 Берестівка вул. Л.Українка   139130 

14 Лозувата     

15 Попівка     

16 Нападівка     

17 Славна    53000 

18 Ульянівка    35560 

19 Ганівка    39090 

20 Скитка     

21 Теклинівка     

22 Хороша     

23 Струтинка     

24 Щаслива  км 11,9 31950 

25 Троща     

26 Гордіївка     



Додаток 2 

до рішення 10 сесії міської ради 

8 скликання  

25 лютого 2021 року № 203 

 

 

СКЛАД 

комісії з передачі та проведення інвентаризації мереж зовнішнього 

(вуличного) освітлення, що знаходяться у комунальній власності 

Липовецької територіальної громади в господарське відання 

комунальному підприємству «Комунсервіс»  Липовецької міської ради 

 

Голова комісії:    

КРОПИВНИЦЬКИЙ  

Сергій Станіславович   

- заступник міського голови з питань 

виконавчих органів ради 

 

Заступник голови комісії: 

КОЛОДІЙ  

Костянтин 

Володимирович 

- начальник відділу містобудування, архітектури 

та житлово-комунального підприємства 

Липовецької міської ради 

 

Секретар комісії: 

  

СЛОБОДЯНЮК  

Таїсія Петрівна  

 

- головний бухгалтер КП «Комунсервіс» 

Липовецької міської ради 

 

Члени комісії: 

  

БОНДАРЕНКО  

Микола Валентинович 

 

- директор КП «Комунсервіс» Липовецької 

міської ради 

КУКУРУЗА  

Володимир Іванович 

- електрик КП «Комунсервіс» Липовецької 

міської ради 

 

ШЕВЧУК  

Петро Петрович 

 

- інспектор з благоустрою КП «Комунсервіс» 

Липовецької міської ради 

 - Староста села, сіл, селища Липовецької 

територіальної громади 

 

 

 

 

Секретар міської ради Олеся НАЗАРЕНКО 


