
 

ВІННИЦЬКА МІСЬКА РАДА 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я  
 

 

Від 11.04.2019 р. № 973 

    м. Вінниця  

 

Про проект рішення міської ради  

«Про затвердження документації із 

землеустрою, передачу земельної 

ділянки в постійне користування, 

поновлення договорів оренди земельних 

ділянок» 

 

Розглянувши клопотання суб’єктів господарської діяльності, подані 

матеріали і документи, керуючись пп1 п. «а»ч.1 ст. 33 і пунктом 1 ч. 2 ст. 52,ч. 6 

ст.59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконком міської 

ради 

ВИРІШИВ: 

 

1. Схвалити підготовлений департаментом земельних ресурсів Вінницької 

міської ради проект рішення міської ради «Про затвердження документації із 

землеустрою, передачу земельної ділянки в постійне користування, поновлення 

договорів оренди земельних ділянок» згідно з додатком (додається). 

2. Подати на розгляд міської ради зазначений проект рішення та відповідні 

технічні матеріали і документи. 

3. Відділу організаційного забезпечення та діловодства апарату міської ради 

та її виконкому надати дане рішення до секретаріату міської ради для включення 

до проекту порядку денного чергової сесії міської ради. 

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського 

голови С. Матусяка.  

 

 

 

 

Міський голова          С. Моргунов 
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Додаток 

до рішення виконкому 

міської ради  

від 11.04.2019 р. № 973 
 

проект рішення міської ради 
 

Про затвердження документації із землеустрою, 

передачу земельної ділянки в постійне користування, 

поновлення договорів оренди земельних ділянок 

 

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 проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки за 

адресою: м. Вінниця, вул. Ватутіна, 18, розроблений ТОВ «Поділля Інжагробуд» 

на замовлення Товариства з обмеженою відповідальністю «ВІДІ» (код ЄДРПОУ 

– 31983319, юридична адреса: м. Вінниця, вул. Князів Коріатовичів, 54/17). 

1.1. Віднести земельну ділянку площею 0,0520 га, кадастровий номер 

0510100000:01:060:0013, за адресою: м. Вінниця, вул. Ватутіна, 18 до категорії 

земель: землі житлової та громадської забудови, цільове призначення: для 

будівництва та обслуговування будівель торгівлі. 

1.2. Встановити обмеження (обтяження) у вигляді: 

1.2.1. дотримання цільового використання земельної ділянки; 

1.2.2. здійснення благоустрою прилеглої території, відповідно до 

технічних умов та плану благоустрою, погодженого належним чином, протягом 

6 місяців з дня прийняття даного рішення; 
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1.2.3. утримання в належному технічному, санітарному стані тротуару, що 

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

департаментом комунального господарства та благоустрою; 

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

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

1.2.5. встановлення права третіх осіб на ремонт, прокладку і 

обслуговування інженерних мереж; 

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

природоохоронного законодавства; 

1.2.7. обов’язкового дотримання обмежень, встановлених щодо 

використання земельної ділянки. 

 

2. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки за 

адресою: м. Вінниця, вул. Сергія Зулінського, 31, 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). 

2.1. Передати Комунальному підприємству Вінницької міської ради 

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

Вінниця, вул. 600-річчя, 13) в постійне користування земельну ділянку, за 

адресою: м.Вінниця, вул. Сергія Зулінського, 31, площею 0,1643 га, кадастровий 

номер 0510100000:01:065:0033, для розміщення, будівництва, експлуатації та 

обслуговування будівель і споруд об'єктів передачі електричної та теплової 

енергії, за рахунок земель комунальної власності. 

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

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

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; 

2.3.8. обов’язкового дотримання обмежень, встановлених щодо 

використання земельної ділянки. 
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3. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки зі 

зміною цільового призначення, за адресою: м. Вінниця, вул. Пирогова, б/н, 

розроблений МКП «Вінницький муніципальний центр містобудування і 

архітектури» на замовлення гр. Ткача Анатолія Миколайовича.  

3.1. Змінити цільове призначення земельної ділянки за адресою: м. 

Вінниця, вул. Пирогова, б/н, площею 0,0100 га, кадастровий номер 

0520680500:05:001:1155, що перебуває у власності гр. Ткача Анатолія 

Миколайовича, з «для ведення особистого селянського господарства» на «для  

будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови». 

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

громадської забудови. 

3.3. Встановити обмеження (обтяження) у вигляді: 

3.3.1. дотримання цільового використання земельної ділянки; 

3.3.2. здійснення благоустрою прилеглої території, відповідно до 

технічних умов та плану благоустрою, погодженого належним чином, протягом 

6 місяців з дня завершення будівельних робіт; 

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

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

департаментом комунального господарства та благоустрою; 

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 земельної ділянки. 

3.4. Укласти договір про встановлення земельного сервітуту для 

розміщення машиномісць необхідних для функціонування об’єкту. 

 

4. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки зі 

зміною цільового призначення, за адресою: м. Вінниця, вул. Пирогова, б/н, 

розроблений МКП «Вінницький муніципальний центр містобудування і 

архітектури» на замовлення гр. Ткача Анатолія Миколайовича.  

4.1. Змінити цільове призначення земельної ділянки за адресою: м. 

Вінниця, вул. Пирогова, б/н, площею 0,0100 га, кадастровий номер 

0520680500:05:001:1147, що перебуває у власності гр. Ткача Анатолія 

Миколайовича, з «для ведення особистого селянського господарства» на «для  

будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови». 

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

громадської забудови. 

4.3. Встановити обмеження (обтяження) у вигляді: 

4.3.1. дотримання цільового використання земельної ділянки; 
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4.3.2. здійснення благоустрою прилеглої території, відповідно до 

технічних умов та плану благоустрою, погодженого належним чином, протягом 

6 місяців з дня завершення будівельних робіт; 

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

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

департаментом комунального господарства та благоустрою; 

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

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

4.3.5. встановлення права третіх осіб на ремонт, прокладку і 

обслуговування інженерних мереж; 

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

природоохоронного законодавства; 

4.3.7. обов’язкового дотримання обмежень, встановлених щодо 

використання земельної ділянки. 

4.4. Укласти договір про встановлення земельного сервітуту для 

розміщення машиномісць необхідних для функціонування об’єкту. 

 

5. Поновити термін дії договору оренди від 22.05.2009р.,  зареєстрованого 

за №040900200046 від 05.06.2009р., укладеного з Товариством з обмеженою 

відповідальністю «Вінницязерносервіс» (код ЄДРПОУ – 35200668, юридична 

адреса: м. Вінниця, вул. Ватутіна, 9-Г), на земельні ділянки загальною площею 

4,8996 га, з них: площею 2,9700 га, кадастровий номер 0510100000:01:046:0041 

та площею 1,9296 га, кадастровий номер 0510100000:01:046:0042, для 

розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та 

споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості, за 

адресою: вул. Ватутіна, 9-Г, у м. Вінниці, терміном на 10 років, шляхом 

укладання відповідної угоди. 

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

5.1.1. дотримання цільового призначення земельних ділянок; 

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 земельних ділянок, 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 земельних ділянок. 
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6. Поновити термін дії договору оренди від 29.01.2009р.,  зареєстрованого 

за №040900200045 від 04.06.2009р., укладеного з Приватним підприємством 

«Аміго» (код ЄДРПОУ – 32168873, юридична адреса: м. Вінниця, вул. Академіка 

Янгеля (Фрунзе), 45), на земельну ділянку площею 0,0048 га, кадастровий номер 

0510136300:01:043:0027, для будівництва та обслуговування будівель торгівлі 

(розміщення тимчасової споруди для провадження підприємницької діяльності), 

за адресою: просп. Коцюбинського (зуп. трол. «Залізнична лікарня»), у м. 

Вінниці, терміном на 1 рік (з послідуючим демонтажем тимчасової споруди), 

шляхом укладання відповідної угоди. 

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

6.1.1. дотримання цільового призначення земельних ділянок; 

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 земельних ділянок, 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 земельних ділянок; 

6.1.9. поновити протягом 6 місяців, з дня прийняття даного рішення, 

паспорт прив’язки ТС, згідно до вимог Порядку розміщення тимчасових споруд 

для провадження підприємницької діяльності, затвердженого наказом 

Мінрегіону від 21.10.2011р. №244, та Комплексної схеми розміщення 

тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності на території м. 

Вінниці, яка затверджена рішенням виконкому Вінницької міської ради від 

21.06.2012р. №1524; 

6.1.10. забезпечення на об’єкті повного комплексу заходів для повної 

доступності і безпеки маломобільних груп населення, згідно вимог ДБН В.2.2-

17:2006 протягом 6 місяців з дня прийняття даного рішення; 

6.1.11. В місячний термін демонтувати самовільно розміщені рекламні 

засоби на засклених площинах тимчасової споруди. 

 

7. Поновити термін дії договору оренди від 29.01.2009р.,  зареєстрованого 

за №040900100078 від 04.06.2009р., укладеного з Приватним підприємством 

«Аміго» (код ЄДРПОУ – 32168873, юридична адреса: м. Вінниця, вул. Академіка 

Янгеля (Фрунзе), 45), на земельну ділянку площею 0,0036 га, кадастровий номер 

0510136600:02:047:0019, для  будівництва та обслуговування будівель торгівлі 

(розміщення тимчасової споруди для провадження підприємницької діяльності), 
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за адресою: вул. Хмельницьке шосе (зуп. трам. «Трамвайна»), у м. Вінниці, 

терміном на 4 роки 11 місяців, шляхом укладання відповідної угоди. 

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

7.1.1. дотримання цільового призначення 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 вимог ст. 18 Закону України «Про автомобільні дороги»; 

7.1.8. обов’язкового дотримання обмежень, встановлених щодо 

використання земельних ділянок; 

7.1.9. отримати протягом 6 місяців, з дня прийняття даного рішення, 

паспорт прив’язки ТС, згідно до вимог Порядку розміщення тимчасових споруд 

для провадження підприємницької діяльності, затвердженого наказом 

Мінрегіону від 21.10.2011р. №244, та Комплексної схеми розміщення 

тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності на території м. 

Вінниці, яка затверджена рішенням виконкому Вінницької міської ради від 

21.06.2012р. №1524; 

7.1.10. В місячний термін демонтувати самовільно розміщені рекламні 

засоби на засклених площинах тимчасової споруди; 

7.1.11. виконання відповідних робіт з реконструкції ТС та здійснення 

благоустрою прилеглої території, протягом 1 року з дня прийняття даного 

рішення. 

 

8. Поновити термін дії договору оренди від 29.01.2009р.,  зареєстрованого 

за №040900100080 від 04.06.2009р., укладеного з Приватним підприємством 

«Аміго» (код ЄДРПОУ – 32168873, юридична адреса: м. Вінниця, вул. Академіка 

Янгеля (Фрунзе), 45), на земельну ділянку площею 0,0036 га, кадастровий номер 

0510136600:02:066:0014, для  будівництва та обслуговування будівель торгівлі 

(розміщення тимчасової споруди для провадження підприємницької діяльності), 

за адресою: вул. Келецька (зуп. трол. «вул. 600-річчя»), у м. Вінниці, терміном на 

4 роки 11 місяців, шляхом укладання відповідної угоди. 

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

8.1.1. дотримання цільового призначення земельних ділянок; 

8.1.2. утримання в належному стані прилеглої території, відповідно до 

технічних умов та плану благоустрою, погодженого належним чином; 
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8.1.3. утримання в належному технічному, санітарному стані тротуару, що 

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

департаментом комунального господарства та благоустрою; 

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

8.1.8. обов’язкового дотримання обмежень, встановлених щодо 

використання земельних ділянок; 

8.1.9. поновити протягом 6 місяців, з дня прийняття даного рішення, 

паспорт прив’язки ТС, згідно до вимог Порядку розміщення тимчасових споруд 

для провадження підприємницької діяльності, затвердженого наказом 

Мінрегіону від 21.10.2011р. №244, та Комплексної схеми розміщення 

тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності на території м. 

Вінниці, яка затверджена рішенням виконкому Вінницької міської ради від 

21.06.2012р. №1524. 

 

9. Поновити термін дії договору оренди від 29.01.2009р.,  зареєстрованого 

за №040900200043 від 04.06.2009р., укладеного з Приватним підприємством 

«Аміго» (код ЄДРПОУ – 32168873, юридична адреса: м. Вінниця, вул. Академіка 

Янгеля (Фрунзе), 45), на земельну ділянку площею 0,0084 га, кадастровий номер 

0510136300:01:034:0024, для  будівництва та обслуговування будівель торгівлі 

(розміщення тимчасової споруди для провадження підприємницької діяльності), 

за адресою: вул. Київська (зуп. трол. «Центральний автовокзал»), у м. Вінниці, 

терміном на 1 рік, шляхом укладання відповідної угоди. 

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

9.1.1. дотримання цільового призначення земельних ділянок; 

9.1.2. утримання в належному стані прилеглої території, відповідно до 

технічних умов та плану благоустрою, погодженого належним чином; 

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

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

департаментом комунального господарства та благоустрою; 

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

9.1.8. обов’язкового дотримання обмежень, встановлених щодо 

використання земельних ділянок; 
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9.1.9. отримати протягом 6 місяців, з дня прийняття даного рішення, 

паспорт прив’язки ТС, згідно до вимог Порядку розміщення тимчасових споруд 

для провадження підприємницької діяльності, затвердженого наказом 

Мінрегіону від 21.10.2011р. №244, та Комплексної схеми розміщення 

тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності на території м. 

Вінниці, яка затверджена рішенням виконкому Вінницької міської ради від 

21.06.2012р. №1524; 

9.1.10. В місячний термін демонтувати самовільно розміщені рекламні 

засоби на засклених площинах тимчасової споруди. 

 

10. Користувачу (власнику) земельної ділянки виконувати обов’язки згідно 

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

 

11. 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.  

 

12. 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. 

 

13. Користувачам (власникам) земельних ділянок виконати умови, 

викладені у висновках уповноважених органів, та додержуватись встановлених 

обмежень (обтяжень) у використанні земельних ділянок. 

 

14. Після державної реєстрації земельної ділянки та права оренди на 

земельну ділянку користувачу (власнику) земельної ділянки внести зміни в 

земельно-облікові документи. 

 

15. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 

міської ради з питань містобудування, будівництва, земельних відносин та 

охорони природи (А. Іващук). 

 

 

Заступник міського голови        С. Тимощук    
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Департамент земельних ресурсів 

 

Стрілець Яна Олегівна 

 

Завідувач сектором обслуговування юридичних осіб відділу землеустрою 

 

 

 

 

 

 


