
Проект
УКРАЇНА 

ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

РІШЕННЯ

_2022 р. сесія 8 скликання

Про надання згоди на прийняття об’єкта будівництва «Нове 
будівництво двох малих групових будинків Стрижавського дитячого 

будинку інтернату по вул. Новосільська, 39, в смт. Стрижавка 
Вінницького району Вінницької області»

Відповідно до пункту 20 частини 1 статті 43 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», 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», рішення 46 сесії 7 скликання від 29 жовтня 2020 року №1006 «Про 
надання згоди на проведення будівельних робіт по новому будівництву двох 
малих групових будинків Стрижавського дитячого будинку-інтернату по вул. 
Новосільська, 39 в смт Стрижавка Вінницького району Вінницької області та 
надання дозволу Стрижавському дитячому будинку-інтернату на укладання 
договору про встановлення права користування земельною ділянкою для 
забудови (суперфіцію)», витягів з Реєстру будівельної діяльності Єдиної 
державної електронної системи у сфері будівництва з реєстраційним номером 
ІУ101220106693, витягу з Реєстру будівельної діяльності щодо інформації про 
звернення до ЦНАП Єдиної державної електронної системи у сфері 
будівництва, реєстраційний номер документу ЄА01:9163-3983-3458-0519, 
враховуючи клопотання управління спільної комунальної власності 
територіальних громад Вінницької області і висновок постійної комісії 
обласної Ради з питань будівництва, комунального майна, транспорту та 
розвитку інфраструктури, обласна Рада ВИРІШИЛА:

1. Надати згоду на безоплатне прийняття до спільної власності 
територіальних громад сіл, селищ, міст Вінницької області об’єкта 
будівництва «Нове будівництво двох малих групових будинків Стрижавського 
дитячого будинку інтернату по вул. Новосільська, 39, в смт. Стрижавка 
Вінницького району Вінницької області», кошторисною вартістю 17880370,00 
грн, згідно з чинним законодавством, закріпивши його на праві оперативного 
управління за Стрижавським дитячим будинком-інтернатом.



 ̂ 2. Державному підприємству «Архітектурно-будівельний інжиніринг» 
(Літянський О.С.) та директору Стрижавського дитячого будинку-інтернату 
(Ліцький В.О.) здійснити організаційно-правові заходи щодо передачі- 
приймання майна, вказаного в пункті 1 цього рішення, відповідно до чинного 
законодавства України.

3. 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


