
 

ВІННИЦЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  

 
 

Від 25.01.2019 № 1520                                 37 сесія 7 скликання  
                м.Вінниця 

 

 

Про надання дозволів на розроблення проектів 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок, 

технічних документацій із землеустрою, щодо 

встановлення (відновлення) меж земельних ділянок 

в натурі (на місцевості), технічної документації із 

землеустрою щодо поділу (об’єднання) земельної 

ділянки та надання дозволу на проведення 

експертної грошової оцінки земельних ділянок 

несільськогосподарського призначення 

  

 

Розглянувши клопотання суб’єктів підприємницької діяльності, подані 

матеріали та документи, на підставі ст. ст. 12, 19, 38, 39, 52, 91, 92, 96, 111, 123 

Земельного кодексу України, Закону України «Про регулювання містобудівної 

діяльності», Закону України «Про землеустрій», Закону України «Про 

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

України «Про Державний земельний кадастр», Закону України «Про внесення 

змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель 

державної та комунальної власності», Наказу Державного комітету України із 

земельних ресурсів №548 від 23.07.2010 року «Про затвердження Класифікації 

видів цільового призначення земель» (із змінами, внесеними згідно з Наказом 

Міністерства аграрної політики та продовольства № 587 від 28.09.2012 та №287 

від 12.11.2015), рішень виконавчого комітету Вінницької міської ради від 

16.01.2009р. №90, від 21.01.2016р. №91, рішення виконавчого комітету 

Вінницької міської ради від 30.08.2012 р. №2112, від 06.09.2012 р. №2157, 

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

самоврядування в Україні»,  міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Надати дозволи на розроблення землевпорядної документації згідно з 

додатками (додаються). 

 

2. Надати дозвіл на проведення експертної грошової оцінки земельних 

ділянок несільськогосподарського призначення. 



 

3. Доручити Комісії по відбору виконавців робіт із землеустрою, оцінки 

земель та виконавця земельних торгів на конкурентних засадах провести 

конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності для проведення експертної 

грошової оцінки земельних ділянок. 

 

4. Департаменту земельних ресурсів міської ради: 

4.1. Укласти угоди (договори) з покупцями 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 покупцям земельних ділянок. 

4.2. Замовити проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок 

несільськогосподарського призначення організації, яка має відповідну ліцензію 

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

4.3. Звіт з експертної грошової оцінки земельних ділянок подати на 

розгляд міської ради для прийняття остаточного рішення щодо продажу 

зазначених земельних ділянок. 

 

5. 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 25.01.2019 № 1520 

 

 

1. Надати Акціонерному товариству «Укрсоцбанк» (код ЄДРПОУ – 

00039019, юридична адреса: м. Київ, вул. Ковпака, 29) дозвіл на розроблення 

технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості), що розташована за адресою: м. 

Вінниця, вул. Генерала Арабея, 2а площею 0,0504 га, для розміщення та 

експлуатації будівель і споруд автомобільного транспорту та дорожнього 

господарства, за рахунок земель комунальної власності, що перебувають в 

користуванні АТ «Укрсоцбанк» (державний акт на право постійного 

кристування землею І-ВН №001447 від 16.10.2000 р.). 

1.1. Встановити обмеження (обтяження) у вигляді: 

1.1.1. дотримання цільового використання земельної ділянки; 

1.1.2. утримання в належному стані прилеглої території, відповідно до 

технічних умов та плану благоустрою, погодженого належним чином; 

1.1.3. утримання в належному технічному, санітарному стані тротуару та 

частини дороги, що прилягають до земельної ділянки, за окремою угодою та 

план-схемою, погодженою департаментом комунального господарства та 

благоустрою; 

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

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

1.1.5. встановлення права третіх осіб на ремонт, прокладку і 

обслуговування інженерних мереж. 

 

2. Надати Товариству з обмеженою відповідальністю «СБІ» (код ЄДРПОУ 

– 19360971, юридична адреса: м. Вінниця, 2-й пров. Хмельницького шосе, 8) 

дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

у власність шляхом продажу, розташованої за адресою: м. Вінниця, 2-й пров. 

Хмельницького шосе, 6, орієнтовною площею 0,0036 га, на якій розташовані 

належні заявнику об’єкти нерухомого майна, для розміщення та експлуатації 

основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, 

машинобудівної та іншої промисловості, за рахунок земель комунальної 

власності та надати дозвіл на проведення експертної грошової оцінки земельної 

ділянки несільськогосподарського призначення. 

2.1. Встановити обмеження (обтяження) у вигляді: 

2.1.1. дотримання цільового використання земельної ділянки; 

2.1.2. здійснення благоустрою прилеглої території, відповідно до 

технічних умов та плану благоустрою, погодженого належним чином, протягом 

6 місяців з дня прийняття даного рішення; 

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

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

департаментом комунального господарства та благоустрою; 

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

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



2.1.5. встановлення права третіх осіб на ремонт, прокладку і 

обслуговування інженерних мереж; 

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

природоохоронного законодавства; 

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

 

3. Надати дозвіл на проведення експертної грошової оцінки земельної 

ділянки несільськогосподарського призначення, що перебуває у користуванні  

гр. Подзігуну Василю Олександровичу, який зареєстрований як фізична особа-

підприємець (договір оренди земельної ділянки від 14.11.2012 р., зареєстрований 

за №051010004000512 від 10.12.2012 р.), площею 0,2875 га, кадастровий номер 

0510100000:01:066:0034, що розташована за адресою: м. Вінниця, вул.Сергія 

Зулінського, 46, для розміщення та експлуатації основних, підсобних і 

допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та 

іншої промисловості, на якій розташовані об’єкти нерухомого майна належні 

ФОП Подзігуну В.О.  

3.1. Встановити обмеження (обтяження) у вигляді: 

3.1.1. дотримання цільового використання земельної ділянки; 

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

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

департаментом комунального господарства та благоустрою; 

3.1.3. здійснення благоустрою прилеглої території, відповідно до 

технічних умов та плану благоустрою, погодженого належним чином, протягом 

6 місяців з дня прийняття даного рішення. 

 

4. Надати Приватному науково-виробничо-комерційному підприємству 

«Бікорт» (код ЄДРПОУ – 13311635, юридична адреса: м. Вінниця, вул. 600-річчя, 

42/74) дозвіл на розроблення технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), що 

розташована за адресою: м. Вінниця, вул. Сергія Зулінського, 21 площею 0,1877 

га, для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель 

та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості, за 

рахунок земель комунальної власності, що перебувають в користуванні ПНВКП  

«Бікорт» (державний акт на право постійного кристування землею І-ВН 

№003603 від 15.05.2001 р.). 

4.1. Встановити 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 та 

частини дороги, що прилягають 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. 



 

5. Надати Департаменту житлового господарства Вінницької міської ради 

(код ЄДРПОУ – 34849090, юридична адреса: м. Вінниця, вул. Соборна, 59) дозвіл 

на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 

постійне користування, розташованої за адресою: м. Вінниця, вул. Київська, 31, 

орієнтовною площею 0,7525 га, на якій розташовані належні заявнику об’єкти 

нерухомого майна, для будівництва і обслуговування багатоквартирного 

житлового будинку з об’єктами торгово-розважальної та ринкової 

інфраструктури, за рахунок земель комунальної власності. 

5.1. Встановити обмеження (обтяження) у вигляді: 

5.1.1. дотримання цільового використання земельної ділянки; 

5.1.2. обов’язкового дотримання обмежень, встановлених щодо 

використання земельної ділянки; 

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 ст. 18 Закону України «Про автомобільні дороги». 

 

6. Надати Об’єднанню  співвласників багатоквартирного будинку 

«БЕВЗА-26» (код ЄДРПОУ – 39801142, юридична адреса: м. Вінниця, вул. Бевза, 

26/3) дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність, розташованої за адресою: м. Вінниця, вул. Бевза, 26, 

орієнтовною площею 0,1023 га, на якій розташовані належні заявнику об’єкти 

нерухомого майна, для будівництва і обслуговування багатоквартирного 

житлового будинку, за рахунок земель комунальної власності. 

6.1. Встановити обмеження (обтяження) у вигляді: 

6.1.1. дотримання цільового використання земельної ділянки; 

6.1.2. утримання в належному стані 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 ст. 18 Закону України «Про автомобільні дороги». 

 

7. Надати Вінницькому обласному патологоанатомічному бюро (код 

ЄДРПОУ – 25508067, юридична адреса: м. Вінниця, вул. Пирогова, буд. 46, 

кор.2) дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельних 



ділянок в постійне користування, розташованих за адресою: м. Вінниця, вул. 

Пирогова, 46, орієнтовними площами 0,1015 га та 0,0128 га, на яких розташовані 

належні заявнику об’єкти нерухомого майна, для будівництва та обслуговування 

будівель закладів охорони здоров'я та соціальної допомоги, за рахунок земель 

комунальної власності. 

7.1. Встановити обмеження (обтяження) у вигляді: 

7.1.1. дотримання цільового використання земельних ділянок; 

7.1.2. утримання в належному стані прилеглої території, відповідно до 

технічних умов та плану благоустрою, погодженого належним чином;  

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

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

департаментом комунального господарства та благоустрою; 

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

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

7.1.5. встановлення права третіх осіб на ремонт, прокладку і 

обслуговування інженерних мереж; 

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

природоохоронного законодавства; 

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

 

8. Надати Комунальному підприємству Вінницької міської ради 

«ВІННИЦЯМІСЬКТЕПЛОЕНЕРГО»  (код ЄДРПОУ – 33126849, юридична 

адреса: м. Вінниця, вул. 600-річчя, 13) дозвіл на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки в постійне користування, 

розташованої за адресою: м. Вінниця, вул. Келецька, 53, орієнтовною площею: 

0,0159 га, на якій розташовані належні заявнику об’єкти нерухомого майна, для 

розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд 

об'єктів передачі електричної та теплової енергії, за рахунок земель комунальної 

власності. 

8.1. Встановити обмеження (обтяження) у вигляді: 

8.1.1. дотримання цільового використання земельної ділянки; 

8.1.2. здійснення благоустрою прилеглої території, відповідно до 

технічних умов та плану благоустрою, погодженого належним чином, протягом 

6 місяців з дня прийняття даного рішення;  

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

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

департаментом комунального господарства та благоустрою; 

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

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

8.1.5. встановлення права третіх осіб на ремонт, прокладку і 

обслуговування інженерних мереж; 

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

природоохоронного законодавства. 

 

9. Надати Комунальному підприємству Вінницької міської ради 

«ВІННИЦЯМІСЬКТЕПЛОЕНЕРГО»  (код ЄДРПОУ – 33126849, юридична 

адреса: м. Вінниця, вул. 600-річчя, 13) дозвіл на розроблення проекту 



землеустрою щодо відведення земельної ділянки в постійне користування, 

розташованої за адресою: м. Вінниця, вул. Пирогова, 25, орієнтовною площею: 

0,0590 га, на якій розташовані належні заявнику об’єкти нерухомого майна, для 

розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд 

об'єктів передачі електричної та теплової енергії, за рахунок земель комунальної 

власності. 

9.1. Встановити обмеження (обтяження) у вигляді: 

9.1.1. дотримання цільового використання земельної ділянки; 

9.1.2. здійснення благоустрою прилеглої території, відповідно до 

технічних умов та плану благоустрою, погодженого належним чином, протягом 

6 місяців з дня прийняття даного рішення;  

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

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

департаментом комунального господарства та благоустрою; 

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

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

9.1.5. встановлення права третіх осіб на ремонт, прокладку і 

обслуговування інженерних мереж; 

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

природоохоронного законодавства. 

 

10. Надати Приватному підприємству «МКП «АРКА» (ЄДРПОУ 35823623, 

юридична адреса  м. Вінниця, вул. Князів Коріатовичів, 28) дозвіл на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду, 

розташованої за адресою: м. Вінниця, вул. Гонти,39-а, орієнтовною площею 

1,1054 га, на якій розташовані належні заявнику об’єкти нерухомого майна, для 

розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та 

споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості, за 

рахунок земель комунальної власності. 

10.1. Встановити обмеження (обтяження) у вигляді: 

10.1.1. дотримання цільового використання земельної ділянки; 

10.1.2. здійснення благоустрою прилеглої території, відповідно до 

технічних умов та плану благоустрою, погодженого належним чином, протягом 

6 місяців з дня прийняття даного рішення; 

10.1.3. утримання в належному технічному, санітарному стані тротуару, 

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

погодженою департаментом комунального господарства та благоустрою; 

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

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

10.1.5. встановлення права третіх осіб на ремонт, прокладку і 

обслуговування інженерних мереж; 

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

природоохоронного законодавства; 

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

10.2. В зв’язку з прийняттям даного пункту рішення, скасувати п.2 додатку 

1 до рішення міської ради від 27.12.2011р. №607. 

 



11. Надати Департаменту земельних ресурсів Вінницької міської ради (код 

ЄДРПОУ – 41029843, юридична адреса: м. Вінниця, вул. Пушкіна, 38) дозвіл на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, що 

розташована за адресою: м. Вінниця, вул. Житомирське шосе, б/н орієнтовною 

площею 0,3300 га, для розміщення та експлуатації об'єктів дорожнього сервісу, 

за рахунок земель комунальної власності, з метою подальшого продажу права 

власності на земельну ділянку на конкурентних засадах (земельних торгах). 

 

12. Надати компанії Ukinvest development limited (код ЄДРПОУ відсутній, 

причина – особа не є резедентом України, місце реєстрації – Кіпр, м. Лімасол, 

вул. Хисанту Милона, 3) дозвіл на розроблення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості) в оренду, що розташована за адресою: м. Вінниця, Дубовецька 

(Енгельса), 29 площею 8,2167 га, для розміщення та експлуатації основних, 

підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, 

машинобудівної та іншої промисловості, за рахунок земель комунальної 

власності, за умови додержання іноземним суб’єктом господарської діяльності 

вимог національного законодавства, а саме здійснення діяльності на території 

України за наявності зареєстрованого представництва або представника та взяття 

на податковий облік, як платника податків в Вінницькій ОДПІ ГУ ДФС у 

Вінницькій області. 

12.1. Встановити обмеження (обтяження) у вигляді: 

12.1.1. дотримання цільового використання земельної ділянки; 

12.1.2. здійснення благоустрою прилеглої території, відповідно до 

технічних умов та плану благоустрою, погодженого належним чином, протягом 

6 місяців з дня прийняття даного рішення; 

12.1.3. утримання в належному технічному, санітарному стані тротуару та 

частини дороги, що прилягають до земельної ділянки, за окремою угодою та 

план-схемою, погодженою департаментом комунального господарства та 

благоустрою; 

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

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

12.1.5. встановлення права третіх осіб на ремонт, прокладку і 

обслуговування інженерних мереж; 

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

природоохоронного законодавства; 

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

 

 

 

 

 

Міський голова                   С. Моргунов 

 

 

 

 



Додаток 2 

до рішення міської ради  

від 25.01.2019 № 1520 

 

 

1. Надати Товариству з обмеженою відповідальністю «ТЕХАВТОСЕРВІС» 

(код ЄДРПОУ – 32604122, юридична адреса: м. Вінниця, вул. Максимовича, 15) 

дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, 

розташованої за адресою: м. Вінниця, вул. Максимовича, 15, орієнтовною 

площею: 0,3096 га, на якій розташовані належні заявнику об’єкти нерухомого 

майна, для розміщення та експлуатації будівель і споруд автомобільного 

транспорту та дорожнього господарства, за рахунок земель комунальної 

власності. 

1.1. Встановити обмеження (обтяження) у вигляді: 

1.1.1. дотримання цільового використання земельної ділянки; 

1.1.2. здійснення благоустрою прилеглої території, відповідно до 

технічних умов та плану благоустрою, погодженого належним чином, протягом 

6 місяців з дня прийняття даного рішення;  

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

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

департаментом комунального господарства та благоустрою; 

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

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

1.1.5. встановлення права третіх осіб на ремонт, прокладку і 

обслуговування інженерних мереж; 

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

природоохоронного законодавства; 

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

 

2. Надати Державній установи «Територіальне медичне об’єднання 

Міністерства внутрішній справ України по Вінницькій області» (код ЄДРПОУ – 

08734457, юридична адреса: м. Вінниця, вул. 1-й пров. Ботанічний, 38) дозвіл на 

розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), що розташована за 

адресою: м. Вінниця, 1-й пров. Ботанічний, 38, орієнтовною площею 1,9530 га 

для будівництва та обслуговування будівель закладів охорони здоров'я та 

соціальної допомоги, за рахунок земель комунальної власності, що перебувають 

в користуванні (державний акт на право користування землею ІІ-ВН №001532 

від 07.02.1997 р.). 

2.1. Встановити обмеження (обтяження) у вигляді: 

2.1.1. дотримання цільового використання земельної ділянки; 

2.1.2. обов’язкового дотримання обмежень, встановлених щодо 

використання земельної ділянки; 

2.1.3. утримання в належному стані прилеглої території, відповідно до 

технічних умов та плану благоустрою, погодженого належним чином; 



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

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

департаментом комунального господарства та благоустрою; 

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

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

2.1.6. встановлення права третіх осіб на ремонт, прокладку і 

обслуговування інженерних мереж; 

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

 

3. Надати Державній установи «Територіальне медичне об’єднання 

Міністерства внутрішній справ України по Вінницькій області» (код ЄДРПОУ – 

08734457, юридична адреса: м. Вінниця, вул. 1-й пров. Ботанічний, 38) дозвіл на 

розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), що розташована за 

адресою: м. Вінниця, вул. Верещагіна, 6, орієнтовною площею 0,0764 га для 

будівництва та обслуговування будівель закладів охорони здоров'я та соціальної 

допомоги, за рахунок земель комунальної власності, що перебувають в 

користуванні (державний акт на право користування землею ІІ-ВН №001532 від 

07.02.1997 р.). 

3.1. Встановити обмеження (обтяження) у вигляді: 

3.1.1. дотримання цільового використання земельної ділянки; 

3.1.2. обов’язкового дотримання обмежень, встановлених щодо 

використання земельної ділянки; 

3.1.3. утримання в належному стані прилеглої території, відповідно до 

технічних умов та плану благоустрою, погодженого належним чином; 

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

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

департаментом комунального господарства та благоустрою; 

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

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

3.1.6. встановлення права третіх осіб на ремонт, прокладку і 

обслуговування інженерних мереж; 

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

 

4. Надати Приватному підприємству «Фірма Меблі»  (код ЄДРПОУ – 

01554700, юридична адреса: м. Вінниця, вул. Садова, 18) дозвіл на розроблення 

технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості), що розташована за адресою: м. 

Вінниця, вул. Садова, 18, орієнтовною загальною площею 3,2222 га,  із них: 

- площею 2,2822 га для розміщення та експлуатації основних, підсобних і 

допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та 

іншої промисловості; 

- площею 0,9400 га для будівнитва та обслуговування будівель торгівлі, 

за рахунок земель комунальної власності. 

4.1. Встановити обмеження (обтяження) у вигляді: 

4.1.1. дотримання цільового використання земельної ділянки; 



4.1.2. обов’язкового дотримання обмежень, встановлених щодо 

використання земельної ділянки; 

4.1.3. утримання в належному стані прилеглої території, відповідно до 

технічних умов та плану благоустрою, погодженого належним чином; 

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

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

департаментом комунального господарства та благоустрою; 

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

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

4.1.6. встановлення права третіх осіб на ремонт, прокладку і 

обслуговування інженерних мереж; 

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

4.2. В зв’язку з прийняттям даного пункту рішення, скасувати п.13 додатку 

2 до рішення міської ради від 26.10.2018 №1399. 

 

5. Надати гр. Задорожнюку Анатолію Прокоповичу, який зареєстрований 

як фізична особа-підприємець дозвіл на розроблення технічної документації із 

землеустрою щодо поділу (об’єднання) земельної ділянки, що розташована за 

адресою: м. Вінниця, вул. Миколи Амосова, 26-А, загальною площею 0,0555 га 

(кадастровий номер 0510100000:02:051:0102) на земельні ділянки орієнтовною 

площею: 0,0375 га, 0,0067 га, 0,0113 га для будівництва та обслуговування 

будівель ринкової інфраструктури (адміністративних будинків, офісних 

приміщень та інших будівель громадської забудови, які використовуються для 

здійснення підприємницької та іншої діяльності, пов’язаної з отриманням 

прибутку), що перебуває у користуванні гр. Задорожнюка Анатолія 

Прокоповича, який зареєстрований як фізична особа-підприємець (договір 

оренди земельної ділянки від 14.11.2012 р., зареєстрований за 

№051010004000520 від 17.12.2012 р.). 

5.1. Встановити обмеження (обтяження) у вигляді: 

5.1.1. дотримання цільового використання земельної ділянки; 

5.1.2. утримання в належному стані 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 ТС та будь-яких об’єктів, 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. 

5.2. Внести зміни до п. 4 додатку 3 до рішення міської ради від 26.10.2018 

№1399, замінивши «площею 0,0555 га, кадастровий номер 

0510100000:02:051:0102» на «орієнтовною площею 0,0375 га та орієнтовною 

площею 0,0113 га». 

 



6. Внести зміни до п. 5. додатку 2 до рішення Вінницької міської ради від 

23.08.2018 № 1310, замінивши «для будівництва та обслуговування будівель 

торгівлі» на «для розміщення та експлуатації об'єктів дорожнього сервісу». 

 

 

 

 

 

 

  

Міський голова                  С. Моргунов 



Додаток 3 

до рішення міської ради  

від 25.01.2019 № 1520 

 

 

1. Надати Комунальному підприємству Вінницької міської ради 

«ВІННИЦЯМІСЬКТЕПЛОЕНЕРГО»  (код ЄДРПОУ – 33126849, юридична 

адреса: м. Вінниця, вул. 600-річчя, 13) дозвіл на розроблення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості), що розташована за адресою: м. Вінниця, вул. 

Матроса Кішки, 57а, орієнтовною площею 0,0276 га, для розміщення, 

будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об'єктів передачі 

електричної та теплової енергії, за рахунок земель комунальної власності. 

1.1. Встановити обмеження (обтяження) у вигляді: 

1.1.1. дотримання цільового використання земельної ділянки; 

1.1.2. утримання в належному стані прилеглої території, відповідно до 

технічних умов та плану благоустрою, погодженого належним чином; 

1.1.3. утримання в належному технічному, санітарному стані тротуару та 

частини дороги, що прилягають до земельної ділянки, за окремою угодою та 

план-схемою, погодженою департаментом комунального господарства та 

благоустрою; 

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

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

1.1.5. встановлення права третіх осіб на ремонт, прокладку і 

обслуговування інженерних мереж. 

 

2. Надати Комунальному підприємству Вінницької міської ради 

«ВІННИЦЯМІСЬКТЕПЛОЕНЕРГО»  (код ЄДРПОУ – 33126849, юридична 

адреса: м. Вінниця, вул. 600-річчя, 13) дозвіл на розроблення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості), що розташована за адресою: м. Вінниця, вул. 

Пирогова, 76а, орієнтовною площею 0,0426 га, для розміщення, будівництва, 

експлуатації та обслуговування будівель і споруд об'єктів передачі електричної 

та теплової енергії, за рахунок земель комунальної власності. 

2.1. Встановити обмеження (обтяження) у вигляді: 

2.1.1. дотримання цільового використання земельної ділянки; 

2.1.2. утримання в належному стані прилеглої території, відповідно до 

технічних умов та плану благоустрою, погодженого належним чином; 

2.1.3. утримання в належному технічному, санітарному стані тротуару та 

частини дороги, що прилягають до земельної ділянки, за окремою угодою та 

план-схемою, погодженою департаментом комунального господарства та 

благоустрою; 

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

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

2.1.5. встановлення права третіх осіб на ремонт, прокладку і 

обслуговування інженерних мереж. 

 



3. Надати Комунальному підприємству Вінницької міської ради 

«ВІННИЦЯМІСЬКТЕПЛОЕНЕРГО»  (код ЄДРПОУ – 33126849, юридична 

адреса: м. Вінниця, вул. 600-річчя, 13) дозвіл на розроблення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості), що розташована за адресою: м. Вінниця, просп. 

Юності, 75, орієнтовною площею 0,0184 га, для розміщення, будівництва, 

експлуатації та обслуговування будівель і споруд об'єктів передачі електричної 

та теплової енергії, за рахунок земель комунальної власності. 

3.1. Встановити обмеження (обтяження) у вигляді: 

3.1.1. дотримання цільового використання земельної ділянки; 

3.1.2. утримання в належному стані прилеглої території, відповідно до 

технічних умов та плану благоустрою, погодженого належним чином; 

3.1.3. утримання в належному технічному, санітарному стані тротуару та 

частини дороги, що прилягають до земельної ділянки, за окремою угодою та 

план-схемою, погодженою департаментом комунального господарства та 

благоустрою; 

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

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

3.1.5. встановлення права третіх осіб на ремонт, прокладку і 

обслуговування інженерних мереж. 

 

4. Надати Комунальному підприємству Вінницької міської ради 

«ВІННИЦЯМІСЬКТЕПЛОЕНЕРГО»  (код ЄДРПОУ – 33126849, юридична 

адреса: м. Вінниця, вул. 600-річчя, 13) дозвіл на розроблення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості), що розташована за адресою: м. Вінниця, просп. 

Юності, 14, орієнтовною площею 0,0418 га, для розміщення, будівництва, 

експлуатації та обслуговування будівель і споруд об'єктів передачі електричної 

та теплової енергії, за рахунок земель комунальної власності. 

4.1. Встановити 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 та 

частини дороги, що прилягають 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. 

 

5. Надати Об’єднанню  співвласників багатоквартирного будинку 

«Городецький» (код ЄДРПОУ – 40966042, юридична адреса: м. Вінниця, вул. 

Владислава Городецького, 13) дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність, розташованої за адресою: м. Вінниця, 

вул. Владислава Городецького, 13, орієнтовною площею 0,1352 га, на якій 



розташовані належні заявнику об’єкти нерухомого майна, для будівництва і 

обслуговування багатоквартирного житлового будинку, за рахунок земель 

комунальної власності. 

5.1. Встановити обмеження (обтяження) у вигляді: 

5.1.1. дотримання цільового використання земельної ділянки; 

5.1.2. утримання в належному стані 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 ст. 18 Закону України «Про автомобільні дороги». 

 

6. Надати Публічному акціонерному товариству «Укртелеком» (ЄДРПОУ 

21560766, юридична адреса  м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 18) дозвіл на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду, 

розташованої за адресою: м. Вінниця, вул. Олексія Береста, 6, орієнтовною 

площею 0,2003 га, на якій розташовані належні заявнику об’єкти нерухомого 

майна, для розміщення та експлуатації об'єктів і споруд телекомунікацій, за 

рахунок земель комунальної власності. 

6.1. Встановити 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, протягом 

6 місяців з дня прийняття даного рішення; 

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 ст. 18 Закону України «Про автомобільні дороги». 

6.1.8. укладання договору земельного сервітуту на проїзд спільного 

користування до території ПАТ «Вінницяобленерго» та КП ВМР 

«Вінницяміськтеплоенерго» орієнтовною площею 0,0159 га. 

 

7. Надати Об’єднанню  співвласників багатоквартирного будинку «На 

Кропивницького-3» (код ЄДРПОУ – 42711782, юридична адреса: м. Вінниця, 

вул. Кропивницького, 3) дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо 



відведення земельної ділянки у власність, розташованої за адресою: м. Вінниця, 

вул. Кропивницького, 3, орієнтовною площею 0,1088 га, на якій розташовані 

належні заявнику об’єкти нерухомого майна, для будівництва і обслуговування 

багатоквартирного житлового будинку з об’єктами торгово-розважальної та 

ринкової інфраструктури, за рахунок земель комунальної власності.   

7.1. Встановити обмеження (обтяження) у вигляді:   

7.1.1. дотримання цільового використання земельної ділянки;  

7.1.2. здійснення благоустрою прилеглої території, відповідно до 

технічних умов та плану благоустрою, погодженого належним чином, протягом 

6 місяців з дня прийняття даного рішення; 

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

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

департаментом комунального господарства та благоустрою; 

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

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

7.1.5. встановлення права третіх осіб на ремонт, прокладку і 

обслуговування інженерних мереж;  

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

природоохоронного законодавства;  

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

 

8. Надати Публічному акціонерному товариству «Укртелеком» (ЄДРПОУ 

21560766, юридична адреса  м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 18) дозвіл на 

розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), що розташована за 

адресою: м. Вінниця, вул. Симона Петлюри, 15, орієнтовною площею 0,1035 га, 

для розміщення та експлуатації об'єктів і споруд телекомунікацій, за рахунок 

земель комунальної власності. 

8.1. Встановити обмеження (обтяження) у вигляді: 

8.1.1. дотримання цільового використання земельної ділянки; 

8.1.2. здійснення благоустрою прилеглої території, відповідно до 

технічних умов та плану благоустрою, погодженого належним чином, протягом 

6 місяців з дня прийняття даного рішення; 

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

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

департаментом комунального господарства та благоустрою; 

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

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

8.1.5. встановлення права третіх осіб на ремонт, прокладку і 

обслуговування інженерних мереж; 

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

природоохоронного законодавства; 

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

 

9. Надати Публічному акціонерному товариству «Укртелеком» (ЄДРПОУ 

21560766, юридична адреса  м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 18) дозвіл на 

розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 



(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), що розташована за 

адресою: м. Вінниця, вул. Князів Коріатовичів, 172а, орієнтовною площею 0,0155 

га, для розміщення та експлуатації об'єктів і споруд телекомунікацій, за рахунок 

земель комунальної власності. 

9.1. Встановити обмеження (обтяження) у вигляді: 

9.1.1. дотримання цільового використання земельної ділянки; 

9.1.2. здійснення благоустрою прилеглої території, відповідно до 

технічних умов та плану благоустрою, погодженого належним чином, протягом 

6 місяців з дня прийняття даного рішення; 

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

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

департаментом комунального господарства та благоустрою; 

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

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

9.1.5. встановлення права третіх осіб на ремонт, прокладку і 

обслуговування інженерних мереж; 

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

природоохоронного законодавства; 

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

 

10. Надати Публічному акціонерному товариству «Укртелеком» (ЄДРПОУ 

21560766, юридична адреса  м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 18) дозвіл на 

розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), що розташована за 

адресою: м. Вінниця, вул. Тімірязєва, 6а, орієнтовною площею 0,0144 га, для 

розміщення та експлуатації об'єктів і споруд телекомунікацій, за рахунок земель 

комунальної власності. 

10.1. Встановити обмеження (обтяження) у вигляді: 

10.1.1. дотримання цільового використання земельної ділянки; 

10.1.2. здійснення благоустрою прилеглої території, відповідно до 

технічних умов та плану благоустрою, погодженого належним чином, протягом 

6 місяців з дня прийняття даного рішення; 

10.1.3. утримання в належному технічному, санітарному стані тротуару, 

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

погодженою департаментом комунального господарства та благоустрою; 

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

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

10.1.5. встановлення права третіх осіб на ремонт, прокладку і 

обслуговування інженерних мереж; 

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

природоохоронного законодавства; 

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

 

11. Надати Публічному акціонерному товариству «Укртелеком» (ЄДРПОУ 

21560766, юридична адреса  м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 18) дозвіл на 

розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), що розташована за 



адресою: м. Вінниця, вул. Олега Антонова, 40А, орієнтовною площею 0,0186 га, 

для розміщення та експлуатації об'єктів і споруд телекомунікацій, за рахунок 

земель комунальної власності. 

11.1. Встановити обмеження (обтяження) у вигляді: 

11.1.1. дотримання цільового використання земельної ділянки; 

11.1.2. здійснення благоустрою прилеглої території, відповідно до 

технічних умов та плану благоустрою, погодженого належним чином, протягом 

6 місяців з дня прийняття даного рішення; 

11.1.3. утримання в належному технічному, санітарному стані тротуару, 

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

погодженою департаментом комунального господарства та благоустрою; 

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

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

11.1.5. встановлення права третіх осіб на ремонт, прокладку і 

обслуговування інженерних мереж; 

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

природоохоронного законодавства; 

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

 

12. Надати Публічному акціонерному товариству «Укртелеком» (ЄДРПОУ 

21560766, юридична адреса  м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 18) дозвіл на 

розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), що розташована за 

адресою: м. Вінниця, вул. Чайковського, 15а, орієнтовною площею 0,0142 га, для 

розміщення та експлуатації об'єктів і споруд телекомунікацій, за рахунок земель 

комунальної власності. 

12.1. Встановити обмеження (обтяження) у вигляді: 

12.1.1. дотримання цільового використання земельної ділянки; 

12.1.2. здійснення благоустрою прилеглої території, відповідно до 

технічних умов та плану благоустрою, погодженого належним чином, протягом 

6 місяців з дня прийняття даного рішення; 

12.1.3. утримання в належному технічному, санітарному стані тротуару, 

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

погодженою департаментом комунального господарства та благоустрою; 

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

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

12.1.5. встановлення права третіх осіб на ремонт, прокладку і 

обслуговування інженерних мереж; 

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

природоохоронного законодавства; 

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

 

13. Надати Публічному акціонерному товариству «Укртелеком» (ЄДРПОУ 

21560766, юридична адреса  м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 18) дозвіл на 

розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), що розташована за 

адресою: м. Вінниця, вул. Келецька, 126а, орієнтовною площею 0,0193 га, для 



розміщення та експлуатації об'єктів і споруд телекомунікацій, за рахунок земель 

комунальної власності. 

13.1. Встановити обмеження (обтяження) у вигляді: 

13.1.1. дотримання цільового використання земельної ділянки; 

13.1.2. здійснення благоустрою прилеглої території, відповідно до 

технічних умов та плану благоустрою, погодженого належним чином, протягом 

6 місяців з дня прийняття даного рішення; 

13.1.3. утримання в належному технічному, санітарному стані тротуару, 

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

погодженою департаментом комунального господарства та благоустрою; 

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

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

13.1.5. встановлення права третіх осіб на ремонт, прокладку і 

обслуговування інженерних мереж; 

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

природоохоронного законодавства; 

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

 

14. Надати Публічному акціонерному товариству «Укртелеком» (ЄДРПОУ 

21560766, юридична адреса  м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 18) дозвіл на 

розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), що розташована за 

адресою: м. Вінниця, просп. Коцюбинського, 28, орієнтовною площею 0,4870 га, 

для розміщення та експлуатації об'єктів і споруд телекомунікацій, за рахунок 

земель комунальної власності, що перебувають в користуванні ПАТ 

«Укртелеком» (державний акт на право постійного кристування землею Б 

№000051 від 1979 р.). 

14.1. Встановити обмеження (обтяження) у вигляді: 

14.1.1. дотримання цільового використання земельної ділянки; 

14.1.2. здійснення благоустрою прилеглої території, відповідно до 

технічних умов та плану благоустрою, погодженого належним чином, протягом 

6 місяців з дня прийняття даного рішення; 

14.1.3. утримання в належному технічному, санітарному стані тротуару, 

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

погодженою департаментом комунального господарства та благоустрою; 

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

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

14.1.5. встановлення права третіх осіб на ремонт, прокладку і 

обслуговування інженерних мереж; 

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

природоохоронного законодавства; 

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

 

15. Надати дозвіл на проведення експертної грошової оцінки земельної 

ділянки несільськогосподарського призначення, що перебуває у користуванні 

Приватного підприємства «Салтекс» (код ЄДРПОУ – 36547697, юридична 

адреса: м. Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, 114-В) (договір оренди земельної 



ділянки від 26.11.2012 р., зареєстрований за №051010004000585 від 24.12.2012 

р.), площею 1,3727 га, в тому числі площею 0,0094 га в межах «червоних ліній» 

(без права подальшої забудови), кадастровий номер 0510100000:02:036:0002, що 

розташована за адресою: м. Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, 114-В, для 

розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та 

споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості, на якій 

розташовані об’єкти нерухомого майна належні ПП «Салтекс». 

15.1. Встановити обмеження (обтяження) у вигляді: 

15.1.1. дотримання цільового використання земельної ділянки; 

15.1.2. утримання в належному технічному, санітарному стані тротуару, 

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

погодженою департаментом комунального господарства та благоустрою. 

 

 

 

 

 

 

Міський голова                    С. Моргунов 

 

  



Додаток 4 

до рішення міської ради  

від 25.01.2019 № 1520 

 

 

1. Надати Об’єднанню співвласників багатоквартирного будинку 

«Коріатовичів 66» (код ЄДРПОУ – 42653988, юридична адреса: м. Вінниця, вул. 

Князів Коріатовичів, 66) дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність, розташованої за адресою: м. Вінниця, 

вул. Князів Коріатовичів, 66, орієнтовною площею 0,0933 га, в тому числі 

площею 0,0030 га в межах «червоних ліній» (без права подальшої забудови), на 

якій розташовані належні заявнику об’єкти нерухомого майна, для будівництва і 

обслуговування багатоквартирного житлового будинку, за рахунок земель 

комунальної власності. 

1.1. Встановити обмеження (обтяження) у вигляді: 

1.1.1. дотримання цільового використання земельної ділянки; 

1.1.2. здійснення благоустрою прилеглої території, відповідно до 

технічних умов та плану благоустрою, погодженого належним чином, протягом 

6 місяців з дня прийняття даного рішення; 

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

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

департаментом комунального господарства та благоустрою; 

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

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

1.1.5. встановлення права третіх осіб на ремонт, прокладку і 

обслуговування інженерних мереж; 

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

природоохоронного законодавства; 

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

 

2. Надати Департаменту будівництва, містобудування та архітектури 

Вінницької обласної державної адміністрації (код ЄДРПОУ – 39578073, 

юридична адреса: м. Вінниця, вул. Театральна, 14) дозвіл на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки, розташованої за адресою: м. 

Вінниця, вул. Симона Петлюри, 24, орієнтовною площею 0,0710 га, на якій 

розташовані належні державі в особі Вінницької обласної державної 

адміністрації об’єкти нерухомого майна, для будівництва та обслуговування 

інших будівель громадської забудови, за рахунок земель комунальної власності 

(враховуючи лист Департаменту будівництва, містобудування та архітектури 

Вінницької обласної державної адміністрації від 10.01.2019 №05.1-13/60 на 

№49/01.01-56/1.19 від 02.01.2019 щодо подальшої передачі об’єкту в комунальну 

власність міста). 

2.1. Встановити обмеження (обтяження) у вигляді: 

2.1.1. дотримання цільового використання земельної ділянки; 

2.1.2. утримання в належному стані прилеглої території, відповідно до 

технічних умов та плану благоустрою, погодженого належним чином; 



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

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

департаментом комунального господарства та благоустрою; 

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

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

2.1.5. встановлення права третіх осіб на ремонт, прокладку і 

обслуговування інженерних мереж; 

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

природоохоронного законодавства; 

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

2.2. Департаменту земельних ресурсів спільно з департаментом фінансів 

міської ради надати пропозиції виконавчому комітету Вінницької міської ради та 

Вінницькій міській раді щодо передбачення в бюджеті Вінницької міської 

об’єднаної територіальної громади видатків на виготовлення землевпорядної 

документації на земельну ділянку, зазначену в пункті 2 даного додатку. 

 

 

 

 

 

 

Міський голова               С. Моргунов 

  



 

Департамент земельних ресурсів 

Стрілець Яна Олегівна 

Завідувач сектором обслуговування юридичних осіб відділу землеустрою 

 

 


