
У К РА ЇН А  
В ІН Н И Ц Ь К А  О Б Л А С Н А  РАДА

РІШЕННЯ №863

3 9  сесія 7 скликання

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

здійснення ремонту, реконструкції, реставрації, капітального ремонту

Відповідно до пункту 20 частини 1 статті 43, частини 4 статті 60 Закону 
України „Про місцеве самоврядування в Україні”, рішення 37 сесії обласної 
Ради 7 скликання від 05 березня 2019 року № 744 „Про внесення змін до 
рішення 36 сесії обласної Ради 7 скликання від 04 грудня 2018 року №  703 
„Про обласний бюджет на 2019 рік”, розпоряджень голови обласної 
державної адміністрації від 21 березня 2019 року № №  214, 215, 216, 217 „Про 
визначення замовником”, висновки постійних комісій обласної Ради, обласна 
Рада ВИРІШИЛА:

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

„Капітальний ремонт „Системи Рада” сесійної зали 
адміністративної будівлі по вул. Соборна, 70 м. Вінниця” ;

„Ремонт (реставраційний) утеплення перекриття будівлі „Будинок 
бібліотеки ім. Тімірязєва” - пам’ятка архітектури та містобудування 
місцевого значення (охоронний № 373 - Вн) по вул. Соборна 73 в 
м. Вінниця”;

„Ремонт (реставраційний) частини фасаду пам’ятки архітектури 
місцевого значення (охор.№ 1-Вн) „Музично-драматичний театр 
ім. М.К Садовського” по вул. Театральній, 13 в м. Вінниця” ;

„Реконструкція нежитлових приміщень універсальної концертної 
зали існуючої будівлі по вул. Театральна, 15 в м. Вінниця”;

„Реконструкція адміністративної будівлі КВНЗ „Вінницька 
академія неперервної освіти» за адресою: вул. Грушевського, 13 літ „Г” в 
м. Вінниця”;

„Капітальний ремонт приміщень другого поверху житлового 
корпусу Стрижавського дитячого будинку-інтернату по вул. Новосільська, 
39, смт Стрижавка, Вінницького району, Вінницької області” .

2. Надати згоду Тульчинському коледжу культури на проведення 
капітального ремонту покрівлі, фасаду та навчальних аудиторій основного
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корпусу, розташованого за адресою: вул. Миколи Леонтовича, 52, м. 
Тульчин.

2.1 Тульчинському коледжу культури (Трачук Л.Д.) для проведення 
капітального ремонту отримати необхідні дозволи відповідно до чинного 
законодавства.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії 
обласної Ради.

Голова обласної Ради ОЛІЙНИК


