
 
УКРАЇНА 

ЛУКА-МЕЛЕШКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ВІННИЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

РІШЕННЯ № 1003 

 

 

15 грудня  2021 року                                       19 позачергова сесія  8  скликання 

 

Про передачу функцій замовника, надання згоди на проведения 

будівельних робіт, надання згоди на укладання договору про встановлення 

права користування земельною ділянкою для забудови (суперфіцію) 
 

Відповідно до пункту 34 частини 1 статті 26, частини 5 статті 60 Закону 

України«Про місцеве самоврядування в Україні», статей 78, 102-1, 122, 123 

Земельного Кодексу України, постанови Кабінету Міністрів України від 13 квітпя 

2011 року № 466 «Деякі питання виконання підготовчих i будівельних робіт» (зі 

змінами), враховуючи висновки постійних комісії з питань містобудування, 

будівництва, земельних відносин, охорони природи, житлово-комунального 

господарства та комунальної власності та з питань планування, фінансів, 

бюджету та соціально-економічного розвитку  сільська рада  
 

ВИРІШИЛА: 

1. Передати функції замовника по об'єкту «Реконструкція з прибудовою 
будівлі КЗ «ЗЗСО-ліцей Лука-Мелешківської сільської ради» по 
вул..Шкільна,52 в с.Лука-Мелешківська, Вінницького району Вінницької 
області (коригування)» від Лука-Мелешківської сільської ради до державного 
підприємства «Архітектурно-будівельний інжиніринг». 

2. Надати згоду державному підприємству «Архітектурно-
будівельний інжиніринг» на проведення будівельних робіт по об'єкту 
«Реконструкція з прибудовою будівлі КЗ «ЗЗСО-ліцей Лука-Мелешківської 
сільської ради» по вул..Шкільна,52 в с.Лука-Мелешківська, Вінницького 
району Вінницької області (коригування)». 

3. Надати дозвіл на укладення договору про встановлення права 
користування земельною ділянкою для забудови (суперфіцію), площею 2,2838 га 
(кадастровий номер 0520682800:02:006:0421), розташованої за адресою: Вінницька 
область, Вінницький район, с.Лука-Мелешківська, вулиця Шкільна,52 для 
виконання будівельних робіт по об'єкту «Реконструкція з прибудовою будівлі 
КЗ «ЗЗСО-ліцей Лука-Мелешківської сільської ради» по вул..Шкільна,52 в 
с.Лука-Мелешківська, Вінницького району Вінницької області (коригування)» 
із державним підприємством «Архітектурно-будівельний інжиніринг». 

4. Доручити Лука-Мелешківському сільському голові Августовичу 



Богдану Івановичу вжити заходів 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. 

5. Лука-Мелешківській сільській раді внести зміни до мережі 
розпорядників i одержувачів коштів місцевого бюджету, визначивши Державне 
підприємство «Архітектурно- будівельний інжиніринг» (код СДРПОУ:31325005) 
одержувачем коштів для здійснення видатків на оплату виконання будівельних 
робіт та інших необхідних заходів, передбачених проектно-кошторисною та 
виконавчою документацією, експертним звітом по об’єкту «Реконструкція з 
прибудовою будівлі КЗ «ЗЗСО-ліцей Лука-Мелешківської сільської ради» по 
вул..Шкільна,52 в с.Лука-Мелешківська, Вінницького району Вінницької 
області (коригування)» 

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну 
комісію з питань містобудування, будівництва, земельних відносин, охорони 
природи, житлово-комунального господарства та комунальної власності 
(Ткаченко В.С.). та на постійну комісію сільської ради з питань планування 
фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку(Бондар В.М.). 

 

 

 

Сільський голова                                                               Богдан АВГУСТОВИЧ 


