
Проект 

УКРАЇНА  

ВІННИЦЬКА О БЛАСН А РАДА

РІШ ЕННЯ

2023 сесія 8 скликання

Про надання згоди на проведення будівельних робіт та укладання  
договору про встановлення права користування земельною ділянкою для і

забудови (суперфіцію)

Відповідно до частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», статті 102^ Земельного Кодексу України, статті 37 
Закону України «Про регулювання містобудівної д і я л ь і і о с т і », рішення 20 сесії 
обласної Ради З скликання від 27 березня 2001 року №  360 «Про нову редакцію 
рішення 5 сесії обласної Ради З скликання від 29 квітня 1999 року «Про об'єкти 
комунальної власності», звернення Вінницької обласної військової 
адміністрації, враховуючи клопотання управління спільної комунальної 
власності територіальних громад Вінницької області і висновок постійної 
комісії обласної Ради з питань будівництва, комунального майна, іранспорту та 
розвитку інфраструктури, обласна Рада ВИРІШ ИЛА:

1. Надати згоду Вінницькій обласній військовій адміністрації на' 
проведення будівельних робіт по об’єкту «Нове будівництво спеціальної школи 
І-ІІ рівнів Вінницького навчально-реабілітаційного центру «Гніздечко» 
Вінницької обласної Ради (з частковим благоустроєм території та будівництвом 
спортивного майданчика), за адресою: Вінницька обл , Вінницький р-н, м. 
Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, 110».

2. Уповноважити директора Вінницького навчально-реабілітаційного 
центру «Гніздечко» Вінницької обласної Ради Басю ка М.Н. на укладання від 
імені Вінницької обласної Ради договору про встановлення права користування 
земельною ділянкою для забудови (суперфіцію), плогцею 1,1560 га, 
кадастровий номер 0510136600:02:036:0040, розташ ованою за адресою: 
Вінницька область, місто Вінниця, вулиця Хмельницьке шосе, 110, на період 
будівництва, з Вінницькою обласною військовою адміністрацією (з метою і 
проведення будівельних робіт по об’єкту «Нове будівництво спеціальної школи 
І-ІІ рівнів Вінницького навчально-реабілітаційного центру «Гніздечко» 
Вінницької обласної Ради (з частковим благоустроєм території та будівництвом 
спортивного майданчика), за адресою: Вінницька обл.. Вінницький р-н, 
м. Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, 110».



3. Доручити директору Вінницького навчально-реабілітаційного центру 
«Гніздечко» Вінницької обласної Ради Басюку М.Н. здійснити державну 
реєстрацію договору про встановлення права користування земельною 
ДІЛЯНКОЮ ДЛЯ забудови  (суперф іц ію ), зазначеною у пункті 2 цього рішення, 
відповідно до чинного законодавства. *

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 
обласної Ради з питань будівництва, комунального майна, транспорту та 
розвитку інфраструктури (Ковальов А.Є.).

Голова обласної Ради В. СОКОЛОВИЙ


