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СЖЗ

УКРАЇНА  

ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

РІШ ЕННЯ

2023 сесія 8 скликання

Про внесення змін до рішення 16 сесії обласної Ради 8 скликання  
від 28 січня 2022 року №  336 «Про надання згоди на проведення  

будівельних робіт та укладання договорів про встановлення права 
користування земельними ділянками для 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 діяльності», 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», розпоряджень Голови Вінницької обласної державної 
адміністрації від 08 листопада 2021 року № 790 «Про визначення замовником з 
виконання робіт за об’єктами будівництва», від 19 листопада 2021 року №  813 
«Про передачу функцій замовника з виконання робіт за об ’єктом будівництва», 
від 19 листопада 2021 року №  820 «Про визначення замовником з виконання 
робіт за  об ’єктами будівництва», від 19 листопада 2021 року № 822 «Про 
внесення змін до розпорядження Голови обласної державної адміністрації від 
08 листопада 2021 року №  790», від 10 січня 2021 року № 7 «Про передачу 
функцій замовника з виконання робіт за об’єктами будівництва», 
розпорядження Голови Вінницької обласної Ради від 21 грудня 2022 року 
№ 3 17 «Про керівника комунального некомерційного підприємства «Вінницька 
обласна клінічна лікарня ім. М.1. Пирогова Вінницької обласної Ради», 
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 ВИРІШ ИЛА:

1. Внести зміни до рішення 16 сесії обласної Ради 8 скликання від 28 січня 
2022 року №  336 «Про надання згоди на проведення будівельних робіт та 
укладання договорів про встановлення права користування земельними 
ділянками для забудови (суперфіцію)», а саме:

- в абзаці першому пункту 2 замінити прізвище «Ж упанова О.Б.» на 
«Паненка В.В.»;

- в абзаці першому пункту З замінити прізвище «Ж упанова О.Б.» на 
«Паненка В.В.» :



- в пункті 4 замінити прізвище «Ж упанову О.Б.» на «Паненку В.В.».

2. 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


