
УКРАЇНА 
ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

Р ІШ Е Н Н Я  № 1006 

29 жовтня 2020 р. 46 сесія 7 скликання

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)

Відповідно до пункту 20 частини 1 статті 43, частин 4,5 статті 60 Закону 
України „Про місцеве самоврядування в Україні”, статей 102-1,122,123 
Земельного Кодексу України, 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”, протоколу № 4 
засідання обласної комісії з питань розподілу у 2019 році субвенції з 
державного бюджету місцевим бюджетам на проектні, будівельно-ремонтні 
роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм 
виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, 
позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа від 19 листопада 2019 
року, затвердженого головою обласної державної адміністрації від 28 листопада
2019 року № 01.01-18/1704, враховуючи клопотання управління спільної 
комунальної власності територіальних громад Вінницької області і висновок 
постійної комісії обласної Ради з питань освіти, культури, сім’ї та молоді, 
спорту і туризму,, духовності та історичної спадщини, обласна Рада 
ВИРІШИЛА:

1. Надати згоду 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.

2 . Надати дозвіл Стрижавському дитячому будинку-інтернату 
(Ліцький В.О.) на укладення договору про встановлення права користування 
земельною ділянкою для забудови (суперфіцію), площею 4,5075 га 
(кадастровий номер 0520655900:02:001:0460), розташованої за адресою: вул. 
Новосільська, буд. 39, смт Стрижавка, Вінницький район, для нового 
будівництва двох малих групових будинків Стрижавського дитячого будинку -



інтернату по вул. Новосільська, 39 в смт Стрижавка Вінницького району 
Вінницької області, із державним підприємством «Архітектурно-будівельний 
інжиніринг».

3. Доручити директору Стрижавського дитячого будинку-інтернату 
Ліцькому В.О. вжити заходи щодо здійснення державної реєстрації договору 
про встановлення права користування земельною ділянкою для забудови 
(суперфіцію) в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, 
відповідно до чинного законодавства.

4. Рішення 42 сесії Вінницької обласної Ради 7 скликання від 21 лютого
2020 року № 928 «Про надання згоди на проведення будівельних робіт двох 
малих групових будинків та надання дозволу Стрижавському дитячому 
будинку-інтернату на укладання договору про встановлення права 
користування земельною ділянкою для забудови (суперфіцію)» вважати таким, 
що втратило чинність.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 
обласної Ради з питань освіти, культури, сім’ї та молоді, спорту і туризму, 
духовності та історичної спадщини (Станіславенко Л.А.)

Заступник голови обласної Ради М. КРЕМЕНЮК


