
УКРАЇНА 
ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

РІШ ЕННЯ № 446

18 лнпня 2017 р. 23 сесія 7 скликання

Про надання згоди на реставрацію та ліквідацію аварійного стану
східного портика, східного флігеля пам’ятки архітектури 1782 р. 

(охор. № 59) «Палац Потоцьких» по вул. Незалежності, 10 , 
м. Тульчин Вінницької області»

Відповідно до пункту 20 частини 1 статті 43, пунктів 4, 5 статті 60 абзацу 
2 пункту 10 розділу V «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про охорону 
культурної спадщини», постанови Кабінету Міністрів України від 13 квітня 
2011 року № 466 «Деякі питання виконання підготовчих і будівельних робіт» 
(зі змінами), рішення 20 сесії обласної Ради 3 скликання від 27 березня 2001 
року № 360 «Про нову редакцію рішення 5 сесії обласної Ради 3 скликання від 
29 квітня 1999 року «Про об’єкти комунальної власності», враховуючи 
експертний звіт Філії державного підприємства «Спеціалізована державна 
експертна організація -  центральна служба Української державної будівельної 
експертизи» у Вінницькій області від 06 лютого 2017 року № 02-0340-16, 
погодження проектно-кошторисної документації Міністерством культури 
України, клопотання Вінницької облдержадміністрації, управління спільної 
комунальної власності територіальних громад області та висновки постійних 
комісій обласної Ради, обласна Рада ВИРІШИЛА:

1. Надати згоду на виконання робіт з реставрації та ліквідації аварійного 
стану східного портика, східного флігеля пам’ятки архітектури 1782 р. 
(охор. № 59) «Палац Потоцьких» по вул. Незалежності, 10, м. Тульчин 
Вінницької області, що є спільною власністю територіальних громад 
Вінницької області і знаходиться в оперативному управлінні комунального 
вищого навчального закладу «Тульчинське училище культури».

2. Департаменту будівництва, містобудування та архітектури 
облдержадміністрації (Романченко Д.В.) для здійснення зазначених робіт 
отримати необхідні дозволи відповідно до чинного законодавства.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії 
обласної Ради з питань регулювання комунальної власності та приватизації 
(Масленніков О.Г.), постійної комісії обласної Ради з питань освіти, культури, 
сім’ї та молоді, спорту і туризму, духовності та історичної спадщини



(Станіславенко Л.А.), з питань будівництва, розвитку населених пунктів, 
транспорту та зв’язку (Мельник А.Ю.)-

Голова обласної Ради А. ОЛІЙНИК


