
УКРАЇНА 
ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

Р ІШ Е Н Н Я  № 809

05 березня_____2019 р. 37 сесія 7 скликання

Про надання згоди на проведення будівельних робіт об’єктів спільної 
комунальної власності територіальних громад області

Відповідно до пункту 20 частини 1 статті 43, частини 4 статті 60 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», розпоряджень голови 
обласної державної адміністрації від 01 жовтня 2018 року № 757, 05 жовтня 
2018 року № 771, 30 листопада 2018 року № 920, 30 листопада 2018 року 
№ 921 «Про визначення замовником» та від 10 січня 2019 року № 9 «Про 
визначення замовником», враховуючи клопотання обласної державної 
адміністрації, управління спільної комунальної власності територіальних 
громад Вінницької області, висновки постійних комісій обласної Ради з питань 
будівництва, розвитку населених пунктів, транспорту та зв’язку, з питань 
регулювання комунальної власності та приватизації, обласна Рада 
ВИРІШИЛА:

1. Надати згоду на проведення будівельних робіт об’єктів спільної 
комунальної власності територіальних громад області у разі здійснення 
реконструкції, реставрації, капітального ремонту таких об’єктів:

- «Реконструкція корпусу № 7 обласної лікарні ім. М.І. Пирогова для 
розміщення нейрохірургічного відділення з рентген операційним блоком та 
відділенням гострих інсультів за адресою м. Вінниця вул. Пирогова, 46»;

- «Реконструкція будівлі корпусу № 14 Вінницької обласної клінічної 
лікарні ім. М.І.Пирогова в м. Вінниця по вул. Пирогова, 46»;

- «Капітальний ремонт другого поверху лікувального корпусу № 17 
Вінницької обласної клінічної лікарні ім. М.І. Пирогова в м. Вінниця по вул. 
Пирогова, 46»;

- «Капітальний ремонт зовнішніх огороджуючих конструкцій Вінницького 
обласного клінічного госпіталю ветеранів війни по вул. Пирогова, 109 а 
в м. Вінниця»;

- «Утеплення зовнішніх стін та даху всієї будівлі Вінницького будинку- 
інтернату геріатричного профілю по вул. Хмельницьке шосе, 106 в 
м. Вінниця»;

- «Реконструкція ванних кімнат та санвузлів в житлових кімнатах 
Вінницького будинку-інтернату геріатричного профілю по вул. Хмельницьке 
шосе, 106 в м. Вінниця»;



- «Реконструкція залу засідань, холу та нежитлових приміщень існуючої 
адміністративної будівлі під ляльковий театр по вул. Хмельницьке шосе, 7 в 
м. Вінниця»;

- «Капітальний ремонт приміщень адмінбудівлі по вул. Соборна, 15-а в 
м. Вінниця»;

- «Капітальний ремонт адміністративних приміщень по вул. Театральна,
15»;

- «Капітальний ремонт будівлі спального корпусу по вул. І. Франка, 1 в 
смт Брацлав, Немирівського району, Вінницької області»;

- «Реконструкція будівлі «А» комунальної установи «Обласний центр 
комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю внаслідок інтелектуальних 
порушень» по вул. Шкільна, ЗО в селі Крищинці Тульчинського району 
Вінницької області.

2. Надати дозвіл управлінню спільної комунальної власності 
територіальних громад Вінницької області на проведення капітального 
ремонту санітарно-технічних вузлів та систем водопостачання, каналізації в 
адміністративному будинку, розташованому за адресою: вул. Соборна, б. 70, 
м. Вінниця.

2.1 Управлінню спільної комунальної власності територіальних 
громад Вінницької області (Бойко І.Г.) для проведення зазначеного 
капітального ремонту отримати необхідні дозволи відповідно до чинного 
законодавства.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 
обласної Ради з питань будівництва, розвитку населених пунктів, транспорту 
та зв’язку ( Мельник А.Ю.), з питань регулювання комунальної власності та 
приватизації (Масленніков О.Г.)

Голова обласної Ради золійник


