
 

ВІННИЦЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  

 
 

Від 30.11.2018 № 1457                                 35 сесія 7 скликання  
              м.Вінниця 

 

 

 

Про затвердження документацій із землеустрою, 

передача земельних ділянок в оренду, власність, 

постійне користування, поновлення, припинення 

договорів оренди, та надання дозволу на проведення 

експертної грошової оцінки земельних ділянок 

несільськогосподарського призначення 

 

 

Розглянувши клопотання суб’єктів господарської діяльності, подані 

матеріали і документи, на підставі ст.ст. 12,19, 38, 39,42,79-1, 91, 92, 96, 111, 

112, 113, 114, 120, 122, 123, 124, 126,141,168, 186, 211 Земельного кодексу 

України, Законів України «Про оренду землі», «Про землеустрій», «Про 

Державний земельний кадастр», «Про внесення змін до деяких законів України 

щодо розмежування земель державної та комунальної власності», «Про 

державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», Закону 

України «Про регулювання містобудівної діяльності», «Про охорону 

культурної спадщини», наказу №548 від 23.07.2010 року «Про затвердження 

Класифікації видів цільового призначення земель», рішення виконавчого 

комітету Вінницької міської ради від 02.08.2006р. №1794, рішення виконавчого 

комітету від 22.06.2006р. №1536, рішення виконавчого комітету Вінницької 

міської ради від 16.01.2009р. №90, рішення Вінницької міської ради від 

30.01.2009 року №2255, рішення Вінницької міської ради від 02.10.2012 року 

№952, рішення виконавчого комітету Вінницької міської ради від 13.06.2013 р. 

№1342, рішення міської ради від 27.12.2011 р. №612 (зі змінами, внесеними 

відповідно до рішення Вінницької міської ради від 23.12.2016 р. №563), 

керуючись п. 34 ч.1 ст. 26, ч.1 ст.59 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити документацію із землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок згідно з додатками (додаються). 

 



2. Передати земельні ділянки в оренду, постійне користування, власність 

згідно з додатками. 

 

3. Департаменту земельних ресурсів міської ради в проектах договорів 

оренди передбачити відповідно до ст. 236 Господарського кодексу України 

оперативно-господарські санкції у вигляді односторонньої відмови 

орендодавця від своїх зобов’язань у випадку порушення Орендарем умов 

договору та обмежень, встановлених цим рішенням.  

 

4. Здійснити реєстрацію земельних ділянок та прав на них в 

установленому законом порядку. 

 

5. Користувачу (власнику) земельної ділянки виконувати обов’язки 

згідно з вимогами ст.ст. 91, 96 Земельного кодексу України.  

 

6. Департаменту земельних ресурсів міської ради в договорах оренди 

земельних ділянок та додаткових угодах до договорів оренди передбачити 

фінансові санкції у вигляді штрафу за невиконання благоустрою в зазначені 

терміни. 

 

7. Землекористувачам укласти договори з департаментом комунального 

господарства та благоустрою на комплексне опорядження, утримання та 

благоустрій. 

 

8. Користувачам (власникам) земельних ділянок виконати умови, 

викладені у висновках уповноважених органів, та додержуватись 

встановлених обмежень (обтяжень) у використанні земельних ділянок. 

 

9. Після державної реєстрації земельної ділянки та права оренди, 

постійного користування, власності на земельну ділянку користувачу 

(власнику) земельної ділянки внести зміни в земельно-облікові документи. 

 

10. Надати дозвіл на проведення експертної грошової оцінки земельних 

ділянок несільськогосподарського призначення. 

 

11. Департаменту земельних ресурсів міської ради: 

11.1. Укласти угоду (договір) з покупцем земельних ділянок на сплату 

авансового внеску в розмірі 10% від нормативної грошової оцінки земельних 

ділянок, але не менше вартості виконаних робіт з експертної грошової оцінки 

земельних ділянок та суб’єктами оціночної діяльності, відібраними на 

конкурсних засадах, про проведення експертної грошової оцінки земельних 

ділянок несільськогосподарського призначення, на яких розташовані об’єкти 

нерухомого майна, що належать покупцеві земельних ділянок. 

11.2. Замовити проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок 

несільськогосподарського призначення організації, яка має відповідну ліцензію 

на виконання цього виду робіт, після сплати покупцем авансового внеску. 



11.3. Звіт з експертної грошової оцінки земельних ділянок подати на 

розгляд міської ради для прийняття остаточного рішення щодо продажу 

зазначених земельних ділянок. 

 

12. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну 

комісію міської ради з питань містобудування, будівництва, земельних 

відносин та охорони природи (А. Іващук). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Міський голова                                                                С. Моргунов 

 

  



Додаток 1 

до рішення міської ради 

від 30.11.2018 № 1457  

 

1. Затвердити технічну документацію щодо поділу та об'єднання 

земельних ділянок за адресою: м. Вінниця, просп. Коцюбинського, 13, 

розроблену МКП «Вінницький муніципальний центр містобудування і 

архітектури» на замовлення Підприємства споживчої кооперації 

«Госпрозрахункове об’єднання ринків м. Вінниці» (код ЄДРПОУ – 01557153, 

юридична адреса: м. Вінниця, вул. Пирогова, 49). 

1.1. Віднести земельні ділянки: площею 2,0236 га, в тому числі в межах 

«червоної лінії» (без права подальшої забудови) площею 0,0002 га, кадастровий 

номер 0510100000:03:002:0181, площею 0,0300 га, кадастровий номер 

0510100000:03:002:0180 до категорії земель: землі житлової та громадської 

забудови, цільове призначення: для будівництва та обслуговування будівель 

торгівлі. 

1.2. Внести зміни до договору оренди від 12.09.2007р., зареєстрований за 

№040700300325 від 21.12.2007р., укладеного з Підприємством споживчої 

кооперації «Госпрозрахункове об’єднання ринків м. Вінниці» (код ЄДРПОУ – 

01557153, юридична адреса: м. Вінниця, вул. Пирогова, 49) на земельну ділянку 

за адресою: м. Вінниця, просп. Коцюбинського, 13, в частині площі, замінивши 

площу земельної ділянки 2,0536 га, кадастровий номер 0510137000:03:002:0089 

на земельні ділянки площею 2,0236 га, кадастровий номер 

0510100000:03:002:0181 та площею 0,0300 га, кадастровий номер 

0510100000:03:002:0180, в зв’язку з поділом земельної ділянки, та виключивши 

земельну ділянку площею 0,0300 га, кадастровий номер 

0510100000:03:002:0180, з об’єкту договору оренди, шляхом укладання 

відповідної угоди та припинити право оренди на неї. 

1.3. У разі не підписання орендарем угоди про внесення змін до договору 

оренди в термін, визначений згідно з умовами договору, направити матеріали 

до департаменту правової політики та якості міської ради, з метою вчинення 

заходів щодо припинення права оренди на сформовану земельну ділянку 

площею 0,0300 га, кадастровий номер 0510100000:03:002:0180 в судовому 

порядку. 

1.4. Департаменту самоврядного контролю, департаменту комунального 

господарства та благоустрою міської ради та КП «Архітектурно-будівельний 

сервіс» виконати перевірку, протягом 2 місяців з дня прийняття даного рішення, 

щодо виконання орендарем вимог даного рішення, стосовно приведення 

території (земельної ділянки площею 0,0300 га, кадастровий номер 

0510100000:03:002:0180) в первинний стан. 

1.5. Встановити обмеження (обтяження) у вигляді: 

1.5.1. утримання в належному технічному, санітарному стані тротуару, 

що прилягає до земельних ділянок, за окремою угодою та план-схемою, 

погодженою департаментом комунального господарства та благоустрою. 

 

2. Затвердити технічну документацію щодо поділу та об'єднання 

земельних ділянок за адресою: м. Вінниця, просп. Коцюбинського, 13, 



розроблену МКП «Вінницький муніципальний центр містобудування і 

архітектури» на замовлення Підприємства споживчої кооперації 

«Госпрозрахункове об’єднання ринків м. Вінниці» (код ЄДРПОУ – 01557153, 

юридична адреса: м. Вінниця, вул. Пирогова, 49). 

2.1. Віднести земельну ділянку площею 0,2384 га, в тому числі в межах 

«червоної лінії» (без права подальшої забудови) площею 0,0019 га, кадастровий 

номер 0510100000:03:002:0179 до категорії земель: землі житлової та 

громадської забудови, цільове призначення: для будівництва та обслуговування 

будівель торгівлі. 

2.2. Внести зміни до договору оренди від 12.09.2007р., зареєстрований за 

№040700300324 від 21.12.2007р., укладеного з Підприємством споживчої 

кооперації «Госпрозрахункове об’єднання ринків м. Вінниці» (код ЄДРПОУ – 

01557153, юридична адреса: м. Вінниця, вул. Пирогова, 49) на земельну ділянку 

за адресою: м. Вінниця, просп. Коцюбинського, 13, в частині площі, замінивши 

земельну ділянку площею 0,0939 га, кадастровий номер 

0510137000:03:002:0078 на земельну ділянку площею 0,2384 га, кадастровий 

номер 0510100000:03:002:0179, в зв’язку з об’єднанням земельних ділянок 

площею 0,1445 га, кадастровий номер 0510137000:03:002:0079 і площею 0,0939 

га, кадастровий номер 0510137000:03:002:0078, шляхом укладання відповідної 

угоди. 

2.3. Внести зміни до договору оренди від 12.09.2007р., зареєстрований за 

№040700300325 від 21.12.2007р., укладеного з Підприємством споживчої 

кооперації «Госпрозрахункове об’єднання ринків м. Вінниці» (код ЄДРПОУ – 

01557153, юридична адреса: м. Вінниця, вул. Пирогова, 49) на земельні ділянки 

по просп. Коцюбинського, 13, у м. Вінниці, виключивши земельну ділянку 

площею 0,1445 га, кадастровий номер 0510137000:03:002:0079 з об’єкту 

договору, в зв’язку з об’єднанням земельних ділянок площею 0,1445 га, 

кадастровий номер 0510137000:03:002:0079 і площею 0,0939 га, кадастровий 

номер 0510137000:03:002:0078, шляхом укладання відповідної угоди. 

2.4. Встановити обмеження (обтяження) у вигляді: 

2.4.1. утримання в належному технічному, санітарному стані тротуару, 

що прилягає до земельних ділянок, за окремою угодою та план-схемою, 

погодженою департаментом комунального господарства та благоустрою. 

 

3. Внести зміни до п. 3 додатку 1 до рішення Вінницької міської ради від 

27.10.2017 р. №910, виклавши п. 3 в наступній редакції: 

«4. Надати дозвіл на проведення експертної грошової оцінки земельних 

ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають в 

користуванні Підприємства споживчої кооперації «Госпрозрахункове 

об’єднання ринків м. Вінниці» (код ЄДРПОУ – 01557153, юридична адреса: м. 

Вінниця, вул. Пирогова, 49), площею 0,2384 га, кадастровий номер 

0510100000:03:002:0179, площею 0,0326 га, кадастровий номер 

0510137000:03:002:0080, площею 0,0149 га, кадастровий номер 

0510137000:03:002:0081, площею 0,2543 га, кадастровий номер 

0510137000:03:002:0082, площею 0,3590 га, кадастровий номер 

0510137000:03:002:0083, площею 0,1789 га, кадастровий номер 

0510137000:03:002:0084, площею 0,1243 га, кадастровий номер 



0510137000:03:002:0085, площею 0,0071 га, кадастровий номер 

0510137000:03:002:0086, площею 0,0469 га, кадастровий номер 

0510137000:03:002:0087, площу 2,0236 га, кадастровий номер 

0510100000:03:002:0181, що розташовані за адресою: м. Вінниця, просп. 

Коцюбинського, 13, для будівництва та обслуговування будівель торгівлі, на 

яких розташовані об’єкти нерухомого майна належні ПСК «Госпрозрахункове 

об’єднання ринків м. Вінниці».» 

 

4. Поновити термін дії договору оренди від 15.05.2009 р.,  зареєстрованого 

за №040900300075 від 25.06.2009 р., укладеного з гр.Павленком Олександром 

Володимировичем, який зареєстрований як фізична особа-підприємець, на 

земельну ділянку площею 0,0034 га, кадастровий номер 

0510137000:03:002:0060, за адресою: вул. Короленка (біля буд. 35), у м.Вінниці, 

для  будівництва та обслуговування будівель торгівлі (розміщення тимчасової 

споруди для провадження підприємницької діяльності), терміном на 1 рік (без 

здійснення реконструкції з послідуючим демонтажем тимчасової споруди), 

шляхом укладання відповідної угоди. 

4.1. Передбачити в договорі оренди обмеження (обтяження) у вигляді: 

4.1.1. дотримання цільового використання земельної ділянки; 

4.1.2. утримання в належному стані прилеглої території, відповідно до 

технічних умов та плану благоустрою, погодженого належним чином; 

4.1.3. утримання в належному технічному, санітарному стані тротуару, 

що прилягає до земельної ділянки, за окремою угодою та план-схемою, 

погодженою департаментом комунального господарства та благоустрою; 

4.1.4. заборони розміщення будь-яких об’єктів, ТС, встановлення 

елементів благоустрою, в т. ч. МАФ, без відповідних дозволів; 

4.1.5. встановлення права третіх осіб на ремонт, прокладку і 

обслуговування інженерних мереж; 

4.1.6. дотримання вимог Закону України «Про відходи», та інших вимог 

природоохоронного законодавства; 

4.1.7. дотримання вимог ст. 18 Закону України «Про автомобільні 

дороги»; 

4.1.8. обов’язкового дотримання обмежень, встановлених щодо 

використання земельної ділянки. 

4.2. В разі відмови гр. Павленка Олександра Володимировича, який 

зареєстрований як фізична особа-підприємець, демонтувати ТС Департаменту 

архітектури та містобудування, Департаменту самоврядного контролю, 

Департаменту комунального господарства та благоустрою, КП «Муніципальна 

поліція» та КП «Архітектурно-будівельний сервіс» здійснити заходи по 

демонтажу об’єкта, протягом 6 місяців з дня прийняття даного рішення, 

відповідно до рішення виконавчого комітету Вінницької міської ради від 

06.04.2017р. №800 «Про викладення рішення виконавчого комітету міської 

ради від 12.06.2014р. №1349 «Про демонтаж самовільно встановлених 

тимчасових споруд» в новій редакції». 

 

5. Внести зміни до п. 16. додатку 1 до рішення Вінницької міської ради 

від 28.09.2018 р. № 1363, замінивши «0,0744 га» на «0,0745 га». 



 

6. Внести зміни до п. 7. додатку 2 до рішення Вінницької міської ради від 

23.08.2018 р. № 1310, замінивши «0,0354 га в межах «червоної лінії» (без права 

подальшої забудови)» на «площею 0,0329 га, в тому числі в межах червоних ліній 

(без права забудови) площею 0,0226 га, кадастровий номер 

0510100000:01:014:0021». 

 

 

 

 

 

 

 

 

Міський голова                                                              С. Моргунов  



Додаток 2 

до рішення міської ради 

від 30.11.2018 № 1457  

 

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельних ділянок за 

адресою: м. Вінниця, вул. Київська, 78, розроблений ФОП Могозіна О.Л. на 

замовлення гр. Кирилащук Світлани Анатоліївни, яка зареєстрована як фізична 

особа-підприємець. 

1.1. Передати гр. Кирилащук Світлані Анатоліївні, яка зареєстрована як 

фізична особа-підприємець, в оренду земельні ділянки, за адресою: м. Вінниця, 

вул. Київська, 78, площею 0,1728 га, в тому числі в межах червоних ліній (без 

права забудови) площею 0,0010 га, кадастровий номер 0510100000:01:011:0109 і 

площею 0,1226 га, в тому числі в межах червоних ліній (без права забудови) 

площею 0,0076 га, кадастровий номер 0510100000:01:011:0108 для  розміщення 

та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд 

підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості, терміном на 

10 років, за рахунок земель комунальної власності. 

1.2. Віднести земельні ділянки до категорії земель: землі промисловості, 

транспорту, зв'язку, енергетики, оборони та іншого призначення. 

1.3. Встановити обмеження (обтяження) у вигляді: 

1.3.1. дотримання цільового використання земельних ділянок; 

1.3.2. утримання в належному стані прилеглої території, відповідно до 

технічних умов та плану благоустрою, погодженого належним чином; 

1.3.3. утримання в належному технічному, санітарному стані тротуару, що 

прилягає до земельних ділянок, за окремою угодою та план-схемою, погодженою 

департаментом комунального господарства та благоустрою; 

1.3.4. заборони розміщення будь-яких об’єктів, ТС, встановлення 

елементів благоустрою, в т. ч. МАФ, без відповідних дозволів; 

1.3.5. встановлення права третіх осіб на ремонт, прокладку і 

обслуговування інженерних мереж; 

1.3.6. дотримання вимог Закону України «Про відходи» та інших вимог 

природоохоронного законодавства; 

1.3.7. обов’язкового дотримання обмежень, встановлених щодо 

використання земельних ділянок; 

1.3.8. дотримання вимог ст. 18 Закону України «Про автомобільні дороги». 

 

2. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельних ділянок за 

адресою: м. Вінниця, вул. Максимовича, 23, розроблений ДП 

«Поділлягеодезкартографія» на замовлення Товариства власників гаражів 

«Зв’язківець» (код ЄДРПОУ – 23056894, юридична адреса: м. Вінниця, вул. 

Максимовича, 23). 

2.1. Передати Товариству власників гаражів «Зв’язківець» (код ЄДРПОУ – 

23056894, юридична адреса: м. Вінниця, вул. Максимовича, 23) у власність 

земельні ділянки, за адресою: м. Вінниця, вул. Максимовича, 23, площею 0,5138 

га, кадастровий номер 0510100000:02:021:0188, площею 0,0493 га, кадастровий 

номер 0510100000:02:021:0187 та площею 0,0322 га, кадастровий номер 



0510100000:02:021:0186 для колективного гаражного будівництва, за рахунок 

земель комунальної власності. 

2.2. Віднести земельні ділянки до категорії земель: землі житлової та 

громадської забудови. 

2.3. Встановити обмеження (обтяження) у вигляді: 

2.3.1. дотримання цільового використання земельних ділянок; 

2.3.2. утримання в належному стані прилеглої території, відповідно до 

технічних умов та плану благоустрою, погодженого належним чином; 

2.3.3. утримання в належному технічному, санітарному стані тротуару, що 

прилягає до земельних ділянок, за окремою угодою та план-схемою, погодженою 

департаментом комунального господарства та благоустрою; 

2.3.4. заборони розміщення будь-яких об’єктів, ТС, встановлення 

елементів благоустрою, в т. ч. МАФ, без відповідних дозволів; 

2.3.5. встановлення права третіх осіб на ремонт, прокладку і 

обслуговування інженерних мереж; 

2.3.6. дотримання вимог Закону України «Про відходи» та інших вимог 

природоохоронного законодавства; 

2.3.7. обов’язкового дотримання обмежень, встановлених щодо 

використання земельних ділянок. 

 

3. Поновити термін дії договору оренди від 25.03.2008 р.,  зареєстрованого 

за №040800100082 від 23.04.2008 р., укладеного з Товариством з обмеженою 

відповідальністю «Престиж» (код ЄДРПОУ – 13311546, юридична адреса: м. 

Вінниця, просп. Юності, 43-Б), в частині земельної ділянки площею 0,0016 га, 

кадастровий номер 0510136600:02:042:0035, для  будівництва та обслуговування 

будівель торгівлі, за адресою: просп. Юності, 43-Б, у м. Вінниці, терміном на 10 

років, шляхом укладання відповідної угоди. 

3.1. Припинити право оренди на земельну ділянку площею 0,0090 га, 

кадастровий номер 0510136600:02:042:0036, для  будівництва та обслуговування 

будівель торгівлі, за адресою: просп. Юності, 43-Б, у м. Вінниці, в зв’язку з 

поєднанням в одній особі власника та орендаря земельної ділянки, згідно 

договору оренди від 25.03.2008 р., зареєстрованого за №040800100082 від 

23.04.2008 р. 

3.2. Передбачити в договорі оренди обмеження (обтяження) у вигляді: 

3.2.1. дотримання цільового використання земельної ділянки; 

3.2.2. здійснення благоустрою прилеглої території, відповідно до 

технічних умов та плану благоустрою, погодженого належним чином, протягом 

6 місяців з дня прийняття даного рішення; 

3.2.3. утримання в належному технічному, санітарному стані тротуару, що 

прилягає до земельної ділянки, за окремою угодою та план-схемою, погодженою 

департаментом комунального господарства та благоустрою; 

3.2.4. заборони розміщення будь-яких об’єктів, ТС, встановлення 

елементів благоустрою, в т. ч. МАФ, без відповідних дозволів; 

3.2.5. встановлення права третіх осіб на ремонт, прокладку і 

обслуговування інженерних мереж; 

3.2.6. дотримання вимог Закону України «Про відходи», та інших вимог 

природоохоронного законодавства; 



3.2.7. дотримання вимог ст. 18 Закону України «Про автомобільні дороги»; 

3.2.8. обов’язкового дотримання обмежень, встановлених щодо 

використання земельної ділянки. 

 

4. Поновити термін дії договору оренди від 25.03.2008 р.,  зареєстрованого 

за №040800100083 від 23.04.2008 р., укладеного з Товариством з обмеженою 

відповідальністю «Престиж» (код ЄДРПОУ – 13311546, юридична адреса: м. 

Вінниця, просп. Юності, 43-Б), на земельні ділянки загальною площею 0,0099 га, 

з них: площею 0,0046 га, кадастровий номер 0510136600:02:042:0037, площею 

0,0053 га, кадастровий номер 0510136600:02:042:0038, для  будівництва та 

обслуговування інших будівель громадської забудови, за адресою: просп. 

Юності, 43-Б, у м. Вінниці, терміном на 10 років, шляхом укладання відповідної 

угоди. 

4.1. Передбачити в договорі оренди обмеження (обтяження) у вигляді: 

4.1.1. дотримання цільового використання земельної ділянки; 

4.1.2. здійснення благоустрою прилеглої території, відповідно до 

технічних умов та плану благоустрою, погодженого належним чином, протягом 

6 місяців з дня прийняття даного рішення; 

4.1.3. утримання в належному технічному, санітарному стані тротуару, що 

прилягає до земельної ділянки, за окремою угодою та план-схемою, погодженою 

департаментом комунального господарства та благоустрою; 

4.1.4. заборони розміщення будь-яких об’єктів, ТС, встановлення 

елементів благоустрою, в т. ч. МАФ, без відповідних дозволів; 

4.1.5. встановлення права третіх осіб на ремонт, прокладку і 

обслуговування інженерних мереж; 

4.1.6. дотримання вимог Закону України «Про відходи», та інших вимог 

природоохоронного законодавства; 

4.1.7. дотримання вимог ст. 18 Закону України «Про автомобільні дороги»; 

4.1.8. обов’язкового дотримання обмежень, встановлених щодо 

використання земельної ділянки. 

 

5. Поновити термін дії договору оренди від 25.09.2017 р.,  зареєстрованого 

за №02055 від 12.10.2017 р., укладеного з Товариством з обмеженою 

відповідальністю «Капрі» (код ЄДРПОУ – 23058551, юридична адреса: м. 

Вінниця, просп. Космонавтів, 1а), на земельну ділянку площею 0,0215 га, 

кадастровий номер 0510100000:02:043:0034, для будівництва та обслуговування 

будівель торгівлі, за адресою: просп. Космонавтів, 1а, у м.Вінниці, терміном на 

1 рік, шляхом укладання відповідної угоди. 

5.1. Передбачити в договорі оренди обмеження (обтяження) у вигляді: 

5.1.1. дотримання цільового використання земельної ділянки; 

5.1.2 здійснення благоустрою прилеглої території, відповідно до технічних 

умов та плану благоустрою, погодженого належним чином; 

5.1.3. утримання в належному технічному, санітарному стані тротуару, що 

прилягає до земельної ділянки, за окремою угодою та план-схемою, погодженою 

департаментом комунального господарства та благоустрою; 

5.1.4. заборони розміщення будь-яких об’єктів, ТС, встановлення 

елементів благоустрою, в т. ч. МАФ, без відповідних дозволів; 



5.1.5. встановлення права третіх осіб на ремонт, прокладку і 

обслуговування інженерних мереж; 

5.1.6. дотримання вимог Закону України «Про відходи», та інших вимог 

природоохоронного законодавства; 

5.1.7. дотримання вимог ст. 18 Закону України «Про автомобільні дороги»; 

5.1.8. обов’язкового дотримання обмежень, встановлених щодо 

використання земельної ділянки; 

5.1.9. розробити та погодити з ДАтаМ міської ради паспорт опорядження 

фасадів будівлі з виконанням відповідних робіт (реконструкція або капітальний 

ремонт споруди) протягом року з дня прийняття даного рішення, у 

встановленому законодавством порядку. 

 

6. Поновити термін дії договору оренди від 25.09.2017 р.,  зареєстрованого 

за №02056 від 12.10.2017 р., укладеного з Товариством з обмеженою 

відповідальністю «Капрі» (код ЄДРПОУ – 23058551, юридична адреса: м. 

Вінниця, просп. Космонавтів, 1а), на земельну ділянку площею 0,0080 га, 

кадастровий номер 0510100000:02:043:0035, для будівництва та обслуговування 

інших будівель громадської забудови, за адресою: просп.Космонавтів, 1а, у м. 

Вінниці, терміном на 1 рік, шляхом укладання відповідної угоди. 

6.1. Передбачити в договорі оренди обмеження (обтяження) у вигляді: 

6.1.1. дотримання цільового використання земельної ділянки; 

6.1.2 здійснення благоустрою прилеглої території, відповідно до технічних 

умов та плану благоустрою, погодженого належним чином; 

6.1.3. утримання в належному технічному, санітарному стані тротуару, що 

прилягає до земельної ділянки, за окремою угодою та план-схемою, погодженою 

департаментом комунального господарства та благоустрою; 

6.1.4. заборони розміщення будь-яких об’єктів, ТС, встановлення 

елементів благоустрою, в т. ч. МАФ, без відповідних дозволів; 

6.1.5. встановлення права третіх осіб на ремонт, прокладку і 

обслуговування інженерних мереж; 

6.1.6. дотримання вимог Закону України «Про відходи», та інших вимог 

природоохоронного законодавства; 

6.1.7. дотримання вимог ст. 18 Закону України «Про автомобільні дороги»; 

6.1.8. обов’язкового дотримання обмежень, встановлених щодо 

використання земельної ділянки. 

 

7. Розірвати договір оренди земельної ділянки від 04.08.2010 р.,  

зареєстрованого за №041006900075 від 27.09.2010 р., укладеного з Дочірнім 

підприємством «Дитячий санаторій ім. М.М. Коцюбинського» закритого 

акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України 

«Укрпрофоздоровниця» (код ЄДРПОУ – 02583170, юридична адреса: м. 

Вінниця, вул. Маяковського, 243), на земельну ділянку площею 0,1680 га, в тому 

числі площею 0,0175 га в межах «червоних ліній», кадастровий номер 

0510137000:03:053:0178, для будівництва та обслуговування інших будівель 

громадської забудови (для громадського використання), що розташована за 

адресою:  м. Вінниця, вул. Маяковського, 243, за згодою сторін, у зв’язку з 

передачею будівель і споруд в комунальну власність територіальної громади 



м.Вінниці (дата державної реєстрації: 05.10.2017 р., номер запису про право 

власності: 22701679; об’єкт нерухомого майна: комплекс будівель; форма 

власності: комунальна; розмір частки: 1; власники: територіальна громада 

м.Вінниці в особі Вінницької міської ради), шляхом укладання відповідної угоди. 

7.1. Департаменту земельних ресурсів міської ради направити орендарю 

проект угоди про розірвання договору оренди земельної ділянки від 04.08.2010р.,  

зареєстрованого за №041006900075 від 27.09.2010 р., для підписання в термін, 

визначений згідно з умовами договору.   

7.2. В разі не підписання орендарем угоди про розірвання договору оренди 

земельної ділянки, направити матеріали до департаменту правової політики та 

якості міської ради, з метою вчинення заходів щодо дострокового розірвання 

договору оренди земельної ділянки в судовому порядку. 

 

8. Розірвати договір оренди земельної ділянки від 04.08.2010 р.,  

зареєстрованого за №041006900076 від 27.09.2010 р., укладеного з Дочірнім 

підприємством «Дитячий санаторій ім. М.М. Коцюбинського» закритого 

акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України 

«Укрпрофоздоровниця» (код ЄДРПОУ – 02583170, юридична адреса: м. 

Вінниця, вул. Маяковського, 243), на земельну ділянку площею 0,0089 га, 

кадастровий номер 0510137000:03:054:0023, для будівництва та обслуговування 

інших будівель громадської забудови (для громадського використання), що 

розташована за адресою:  м. Вінниця, вул. Маяковського, 243, за згодою сторін, 

у зв’язку з передачею будівель і споруд в комунальну власність територіальної 

громади м.Вінниці (дата державної реєстрації: 05.10.2017 р., номер запису про 

право власності: 22701679; об’єкт нерухомого майна: комплекс будівель; форма 

власності: комунальна; розмір частки: 1; власники: територіальна громада 

м.Вінниці в особі Вінницької міської ради), шляхом укладання відповідної угоди. 

8.1. Департаменту земельних ресурсів міської ради направити орендарю 

проект угоди про розірвання договору оренди земельної ділянки від 04.08.2010р.,  

зареєстрованого за №041006900076 від 27.09.2010 р., для підписання в термін, 

визначений згідно з умовами договору.   

8.2. В разі не підписання орендарем угоди про розірвання договору оренди 

земельної ділянки, направити матеріали до департаменту правової політики та 

якості міської ради, з метою вчинення заходів щодо дострокового розірвання 

договору оренди земельної ділянки в судовому порядку. 

 

9. Розірвати договір оренди земельної ділянки від 04.08.2010 р.,  

зареєстрованого за №041006900074 від 27.09.2010 р., укладеного з Дочірнім 

підприємством «Дитячий санаторій ім. М.М. Коцюбинського» закритого 

акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України 

«Укрпрофоздоровниця» (код ЄДРПОУ – 02583170, юридична адреса: м. 

Вінниця, вул. Маяковського, 243), на земельну ділянку площею 0,3718 га, в 

межах ПЗС, в тому числі площею 0,0095 га в межах «червоних ліній», без права 

подальшої забудови, кадастровий номер 0510137000:03:056:0065, для 

будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови (для 

громадського використання), що розташована за адресою:  м. Вінниця, 

вул.Маяковського, 243, за згодою сторін, у зв’язку з передачею будівель і споруд 



в комунальну власність територіальної громади м.Вінниці (дата державної 

реєстрації: 05.10.2017 р., номер запису про право власності: 22701679; об’єкт 

нерухомого майна: комплекс будівель; форма власності: комунальна; розмір 

частки: 1; власники: територіальна громада м.Вінниці в особі Вінницької міської 

ради), шляхом укладання відповідної угоди. 

9.1. Департаменту земельних ресурсів міської ради направити орендарю 

проект угоди про розірвання договору оренди земельної ділянки від 04.08.2010р.,  

зареєстрованого за №041006900074 від 27.09.2010 р., для підписання в термін, 

визначений згідно з умовами договору.   

9.2. В разі не підписання орендарем угоди про розірвання договору оренди 

земельної ділянки, направити матеріали до департаменту правової політики та 

якості міської ради, з метою вчинення заходів щодо дострокового розірвання 

договору оренди земельної ділянки в судовому порядку. 

 

10. Розірвати договір оренди земельної ділянки від 04.08.2010 р.,  

зареєстрованого за №041006900072 від 27.09.2010 р., укладеного з Дочірнім 

підприємством «Дитячий санаторій ім. М.М. Коцюбинського» закритого 

акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України 

«Укрпрофоздоровниця» (код ЄДРПОУ – 02583170, юридична адреса: м. 

Вінниця, вул. Маяковського, 243), на земельну ділянку площею 3,8374 га, в тому 

числі площею 0,3676га в межах «червоних ліній», без права подальшої забудови, 

кадастровий номер 0510137000:03:056:0063, для будівництва та обслуговування 

інших будівель громадської забудови (для громадського використання), що 

розташована за адресою:  м. Вінниця, вул. Маяковського, 243, за згодою сторін, 

у зв’язку з передачею будівель і споруд в комунальну власність територіальної 

громади м.Вінниці (дата державної реєстрації: 05.10.2017 р., номер запису про 

право власності: 22701679; об’єкт нерухомого майна: комплекс будівель; форма 

власності: комунальна; розмір частки: 1; власники: територіальна громада 

м.Вінниці в особі Вінницької міської ради), шляхом укладання відповідної угоди. 

10.1. Департаменту земельних ресурсів міської ради направити орендарю 

проект угоди про розірвання договору оренди земельної ділянки від 04.08.2010р.,  

зареєстрованого за №041006900072 від 27.09.2010 р., для підписання в термін, 

визначений згідно з умовами договору.   

10.2. В разі не підписання орендарем угоди про розірвання договору 

оренди земельної ділянки, направити матеріали до департаменту правової 

політики та якості міської ради, з метою вчинення заходів щодо дострокового 

розірвання договору оренди земельної ділянки в судовому порядку. 

 

11. Розірвати договір оренди земельної ділянки від 04.08.2010 р.,  

зареєстрованого за №041006900073 від 27.09.2010 р., укладеного з Дочірнім 

підприємством «Дитячий санаторій ім. М.М. Коцюбинського» закритого 

акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України 

«Укрпрофоздоровниця» (код ЄДРПОУ – 02583170, юридична адреса: м. 

Вінниця, вул. Маяковського, 243), на земельну ділянку площею 0,2161 га, в тому 

числі площею 0,131га в межах «червоних ліній», без права подальшої забудови, 

кадастровий номер 0510137000:03:056:0064, для будівництва та обслуговування 

інших будівель громадської забудови (для громадського використання), що 



розташована за адресою:  м. Вінниця, вул. Маяковського, 243, за згодою сторін, 

у зв’язку з передачею будівель і споруд в комунальну власність територіальної 

громади м.Вінниці (дата державної реєстрації: 05.10.2017 р., номер запису про 

право власності: 22701679; об’єкт нерухомого майна: комплекс будівель; форма 

власності: комунальна; розмір частки: 1; власники: територіальна громада 

м.Вінниці в особі Вінницької міської ради), шляхом укладання відповідної угоди. 

11.1. Департаменту земельних ресурсів міської ради направити орендарю 

проект угоди про розірвання договору оренди земельної ділянки від 04.08.2010р.,  

зареєстрованого за №041006900073 від 27.09.2010 р., для підписання в термін, 

визначений згідно з умовами договору.   

11.2. В разі не підписання орендарем угоди про розірвання договору 

оренди земельної ділянки, направити матеріали до департаменту правової 

політики та якості міської ради, з метою вчинення заходів щодо дострокового 

розірвання договору оренди земельної ділянки в судовому порядку. 

 

12. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки за 

адресою: м. Вінниця, вул. Сабарівське шосе, 11б, розроблений ТОВ «Поділля 

Інжагробуд» на замовлення гр. Геруса Петра Петровича, який зареєстрований як 

фізична особа-підприємець. 

12.1. Передати гр. Герусу Петру Петровичу, який зареєстрований як 

фізична особа-підприємець, в оренду земельну ділянку, за адресою: м. Вінниця, 

вул. Сабарівське шосе, 11б, площею 0,0562 га, кадастровий номер 

0510100000:02:086:0122, для  розміщення та експлуатації основних, підсобних і 

допоміжних будівель та споруд будівельних організацій та підприємств, 

терміном на 10 років, за рахунок земель комунальної власності. 

12.2. Віднести земельну ділянку до категорії земель: землі промисловості, 

транспорту, зв'язку, енергетики, оборони та іншого призначення. 

12.3. Встановити обмеження (обтяження) у вигляді: 

12.3.1. дотримання цільового використання земельної ділянки; 

12.3.2. здійснення благоустрою прилеглої території, відповідно до 

технічних умов та плану благоустрою, погодженого належним чином, протягом 

6 місяців з дня прийняття даного рішення; 

12.3.3. утримання в належному технічному, санітарному стані тротуару, 

що прилягає до земельної ділянки, за окремою угодою та план-схемою, 

погодженою департаментом комунального господарства та благоустрою; 

12.3.4. заборони розміщення будь-яких об’єктів, ТС, встановлення 

елементів благоустрою, в т. ч. МАФ, без відповідних дозволів; 

12.3.5. встановлення права третіх осіб на ремонт, прокладку і 

обслуговування інженерних мереж; 

12.3.6. дотримання вимог Закону України «Про відходи» та інших вимог 

природоохоронного законодавства; 

12.3.7. обов’язкового дотримання обмежень, встановлених щодо 

використання земельної ділянки; 

12.3.8. дотримання вимог ст. 18 Закону України «Про автомобільні 

дороги». 

 



13. В зв’язку з надходженням клопотання Товариства з обмеженою 

відповідальністю «Хант Пластикс» (код ЄДРПОУ – 41339930, юридична адреса: 

м. Вінниця, вул. Гонти, 35) від 16.10.2018 р. №16 (вх.№01-21-62695) скасувати 

пп. 8.4. додатку 2 рішення міської ради від 23.08.2018 р. №1313. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Міський голова                                                             С. Моргунов  



Додаток 3 

до рішення міської ради 

від 30.11.2018 № 1457  

 

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки за 

адресою: м. Вінниця, вул. Короленка, 7, розроблений ДП 

«Поділлягеодезкартографія» на замовлення Товариства з обмеженою 

відповідальністю «Торгово-промислова фірма «АВС-Цитрус» (код ЄДРПОУ – 

23060418, юридична адреса: м. Вінниця, вул. Короленка, 7). 

1.1. Передати Товариству з обмеженою відповідальністю «Торгово-

промислова фірма «АВС-Цитрус» в оренду земельну ділянку, за адресою: м. 

Вінниця, вул. Короленка, 7, площею 1,3150 га, в тому числі в межах червоних 

ліній (без права забудови) площею 0,1071 га, кадастровий номер 

0510100000:03:003:0276 для  будівництва та обслуговування будівель торгівлі, 

терміном на 10 років, за рахунок земель комунальної власності. 

1.2. Віднести земельну ділянку до категорії земель: землі житлової та 

громадської забудови. 

1.3. Встановити обмеження (обтяження) у вигляді: 

1.3.1. дотримання цільового використання земельної ділянки; 

1.3.2. здійснення благоустрою прилеглої території, відповідно до 

технічних умов та плану благоустрою, погодженого належним чином, протягом 

6 місяців з дня прийняття даного рішення; 

1.3.3. утримання в належному технічному, санітарному стані тротуару, що 

прилягає до земельної ділянки, за окремою угодою та план-схемою, погодженою 

департаментом комунального господарства та благоустрою; 

1.3.4. заборони розміщення будь-яких об’єктів, ТС, встановлення 

елементів благоустрою, в т. ч. МАФ, без відповідних дозволів; 

1.3.5. встановлення права третіх осіб на ремонт, прокладку і 

обслуговування інженерних мереж; 

1.3.6. дотримання вимог Закону України «Про відходи» та інших вимог 

природоохоронного законодавства; 

1.3.7. обов’язкового дотримання обмежень, встановлених щодо 

використання земельної ділянки; 

1.3.8. дотримання вимог ст. 18 Закону України «Про автомобільні дороги». 

 

2. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки за 

адресою: м. Вінниця, 1-й пров. Київський, б/н, розроблений МКП «Вінницький 

муніципальний центр містобудування і архітектури» на замовлення 

Обслуговуючого кооператива «Лев» (код ЄДРПОУ – 42122222, юридична 

адреса: м. Вінниця, вул. Київська, 156, кв. 16). 

2.1. Передати Обслуговуючому кооперативу «Лев» (код ЄДРПОУ – 

42122222, юридична адреса: м. Вінниця, вул. Київська, 156, кв. 16) у власність 

земельну ділянку, за адресою: м. Вінниця, 1-й пров. Київський, б/н, площею 

0,3099 га, кадастровий номер 0510100000:01:011:0110 для колективного 

гаражного будівництва, за рахунок земель комунальної власності. 

2.2. Віднести земельну ділянку до категорії земель: землі житлової та 

громадської забудови. 



2.3. Встановити обмеження (обтяження) у вигляді: 

2.3.1. дотримання цільового використання земельної ділянки; 

2.3.2. здійснення благоустрою прилеглої території, відповідно до 

технічних умов та плану благоустрою, погодженого належним чином, протягом 

6 місяців з дня прийняття даного рішення; 

2.3.3. утримання в належному технічному, санітарному стані тротуару, що 

прилягає до земельної ділянки, за окремою угодою та план-схемою, погодженою 

департаментом комунального господарства та благоустрою; 

2.3.4. заборони розміщення будь-яких об’єктів, ТС, встановлення 

елементів благоустрою, в т. ч. МАФ, без відповідних дозволів; 

2.3.5. встановлення права третіх осіб на ремонт, прокладку і 

обслуговування інженерних мереж; 

2.3.6. дотримання вимог Закону України «Про відходи» та інших вимог 

природоохоронного законодавства; 

2.3.7. обов’язкового дотримання обмежень, встановлених щодо 

використання земельної ділянки. 

 

3. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельних ділянок за 

адресою: м. Вінниця, вул. Карбишева, б/н, розроблений ФОП Стахміч Д.С. на 

замовлення Комунального підприємства Вінницької міської ради «Комбінат 

комунальних підприємств» (код ЄДРПОУ – 03338656, юридична адреса: м. 

Вінниця, вул. Анастасії Медвідь, 2). 

3.1. Передати Комунальному підприємству Вінницької міської ради 

«Комбінат комунальних підприємств» (код ЄДРПОУ – 03338656, юридична 

адреса: м. Вінниця, вул. Анастасії Медвідь, 2) в постійне користування земельні 

ділянки, за адресою: м. Вінниця, вул. Карбишева, б/н, площею 0,3530 га, в тому 

числі в межах червоних ліній (без права забудови) площею 0,0943 га, 

кадастровий номер 0510100000:02:093:0325 та площею 0,6006 га, в тому числі в 

межах червоних ліній (без права забудови) площею 0,1300 га, кадастровий номер 

0510100000:02:095:0033 для будівництва та обслуговування будівель закладів 

комунального обслуговування (кладовище), за рахунок земель комунальної 

власності. 

3.2. Віднести земельні ділянки до категорії земель: землі житлової та 

громадської забудови. 

3.3. Встановити обмеження (обтяження) у вигляді: 

3.3.1. дотримання цільового використання земельних ділянок; 

3.3.2. утримання в належному стані прилеглої території, відповідно до 

технічних умов та плану благоустрою, погодженого належним чином; 

3.3.3. утримання в належному технічному, санітарному стані тротуару, що 

прилягає до земельних ділянок, за окремою угодою та план-схемою, погодженою 

департаментом комунального господарства та благоустрою; 

3.3.4. заборони розміщення будь-яких об’єктів, ТС, встановлення 

елементів благоустрою, в т. ч. МАФ, без відповідних дозволів; 

3.3.5. встановлення права третіх осіб на ремонт, прокладку і 

обслуговування інженерних мереж; 

3.3.6. дотримання вимог закону України «Про відходи» та інших вимог 

природоохоронного законодавства; 



3.3.7. обов’язкового дотримання обмежень, встановлених щодо 

використання земельних ділянок; 

3.3.8. дотримання ст. 18 Закону України «Про автомобільні дороги». 

 

4. Припинити дію договору оренди земельної ділянки від 19.05.2015р., 

зареєстрованого за № 01492 від 25.05.2015 р., укладеного з Товариством з 

обмеженою відповідальністю «БМУ-3» (код ЄДРПОУ – 02772391, юридична 

адреса: м. Вінниця, вул. Зодчих, 24) на земельну ділянку площею 1,0715 га, 

кадастровий номер 0510100000:02:080:0222, для будівництва та обслуговування 

багатоквартирного житлового будинку, за адресою: м.Вінниця, вул. Пирогова-

Скалецького, за згодою сторін, у зв’язку із закінченням будівництва об’єкта. 

 

5. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельних ділянок зі 

зміною цільового призначення, за адресою: м. Вінниця, вул. Магістратська, 2, 

розроблений МКП «Вінницький муніципальний центр містобудування і 

архітектури» на замовлення Комунального підприємства Вінницької міської 

ради «Вінницяміськтеплоенерго» (код ЄДРПОУ – 33126849, юридична адреса: 

м. Вінниця, вул. 600-річчя, 13).  

5.1. Змінити цільове призначення земельних ділянок за адресою: м. 

Вінниця, вул. Магістратська, 2, площею 0,0792 га, кадастровий номер 

0510100000:02:033:0112, площею 0,0046 га, кадастровий номер 

0510100000:02:033:0012 та площею 0,0043 га, кадастровий номер 

0510100000:02:033:0013, що перебувають в постійному користуванні 

Комунального підприємства Вінницької міської ради 

«Вінницяміськтеплоенерго» (код ЄДРПОУ – 33126849, юридична адреса: м. 

Вінниця, вул. 600-річчя, 13) з «для розміщення, будівництва, експлуатації та 

обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі електричної та теплової 

енергії», «для будівництва та обслуговування будівель торгівлі», «для 

будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови» на «для 

розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та 

споруд технічної інфраструктури (виробництва та розподілення газу, постачання 

пари та гарячої води, збирання, очищення та розподілення води)». 

5.2. Віднести земельні ділянки до категорії земель: землі промисловості, 

транспорту, зв'язку, енергетики, оборони та іншого призначення. 

5.3. Встановити обмеження (обтяження) у вигляді: 

5.3.1. дотримання цільового використання земельних ділянок; 

5.3.2. здійснення благоустрою прилеглої території, відповідно до 

технічних умов та плану благоустрою, погодженого належним чином, протягом 

6 місяців з дня прийняття даного рішення; 

5.3.3. утримання в належному технічному, санітарному стані тротуару, що 

прилягає до земельних ділянок, за окремою угодою та план-схемою, погодженою 

департаментом комунального господарства та благоустрою; 

5.3.4. заборони розміщення будь-яких об’єктів, ТС, встановлення 

елементів благоустрою, в т. ч. МАФ, без відповідних дозволів; 

5.3.5. встановлення права третіх осіб на ремонт, прокладку і 

обслуговування інженерних мереж; 



5.3.6. дотримання вимог Закону України «Про відходи» та інших вимог 

природоохоронного законодавства; 

5.3.7. обов’язкового дотримання обмежень, встановлених щодо 

використання земельних ділянок; 

5.3.8. дотримання вимог ст. 18 Закону України «Про автомобільні дороги». 

 

6. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки за 

адресою: м. Вінниця, вул. Гонти, 26А, розроблений ФОП Могозіна О.Л. на 

замовлення гр. Тхоровського Анатолія Михайловича. 

6.1. Передати гр. Тхоровському Анатолію Михайловичу в оренду земельну 

ділянку, за адресою: м. Вінниця, вул. Гонти, 26А, площею 0,0241 га в межах 

червоних ліній (без права забудови), кадастровий номер 0510100000:01:011:0107 

для  будівництва та обслуговування будівель торгівлі, терміном на 10 років, за 

рахунок земель комунальної власності. 

6.2. Віднести земельну ділянку до категорії земель: землі житлової та 

громадської забудови. 

6.3. Встановити обмеження (обтяження) у вигляді: 

6.3.1. дотримання цільового використання земельної ділянки; 

6.3.2. утримання в належному стані прилеглої території, відповідно до 

технічних умов та плану благоустрою, погодженого належним чином; 

6.3.3. утримання в належному технічному, санітарному стані тротуару, що 

прилягає до земельної ділянки, за окремою угодою та план-схемою, погодженою 

департаментом комунального господарства та благоустрою; 

6.3.4. заборони розміщення будь-яких об’єктів, ТС, встановлення 

елементів благоустрою, в т. ч. МАФ, без відповідних дозволів; 

6.3.5. встановлення права третіх осіб на ремонт, прокладку і 

обслуговування інженерних мереж; 

6.3.6. дотримання вимог Закону України «Про відходи» та інших вимог 

природоохоронного законодавства; 

6.3.7. обов’язкового дотримання обмежень, встановлених щодо 

використання земельної ділянки; 

6.3.8. дотримання вимог ст. 18 Закону України «Про автомобільні дороги». 
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