
 

ВІННИЦЬКА МІСЬКА РАДА 

Р І Ш Е Н Н Я  
 

Від 31.05.2019 № 1786             41 сесія 7 скликання  
            м. Вінниця 

 

Про затвердження документацій із землеустрою, 

передачу земельних ділянок в постійне користування, 

оренду, поновлення, припинення договорів оренди 

земельних ділянок, припинення права постійного 

користування земельною ділянкою та надання дозволу 

на проведення експертної грошової оцінки земельної 

ділянки 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 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. Департаменту земельних ресурсів міської ради: 

8.1. Укласти угоду (договір) з покупцем земельної ділянки на сплату 

авансового внеску в розмірі 10% від нормативної грошової оцінки земельної 

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

земельної ділянки та суб’єктом оціночної діяльності, відібраного на 

конкурсних засадах, про проведення експертної грошової оцінки земельної 

ділянки несільськогосподарського призначення, на якій розташовані об’єкти 

нерухомого майна, що належать покупцю земельної ділянки. 

8.2. Замовити проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення організації, яка має відповідну 

ліцензію на виконання цього виду робіт, після сплати покупцем авансового 

внеску. 

8.3. Звіт з експертної грошової оцінки земельної ділянки подати на 

розгляд міської ради для прийняття остаточного рішення щодо продажу 

зазначеної земельної ділянки. 

 

9. Користувачам (власникам) земельних ділянок виконати умови, 

викладені у висновках уповноважених органів, та додержуватись 

встановлених обмежень (обтяжень) у використанні земельних ділянок. 

 

10. Після державної реєстрації земельної ділянки та права оренди, 

постійного користування, власності на земельну ділянку користувачу 

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

 

11. 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 31.05.2019 № 1786  
 

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки за 

адресою: м. Вінниця, вул. Київська, 82, 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). 

1.1. 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. Київська, 82, площею 0,0239 га, кадастровий номер 

0510100000:01:011:0165, для розміщення, будівництва, експлуатації та 

обслуговування будівель і споруд об'єктів передачі електричної та теплової 

енергії, за рахунок земель комунальної власності. 

1.2. Віднести земельну ділянку 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 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; 

1.3.8. обов’язкового дотримання обмежень, встановлених щодо 

використання земельної ділянки. 

 

2. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки за 

адресою: м. Вінниця, вул. Некрасова, 46, 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. Некрасова, 46, площею 0,0374 га, кадастровий номер 

0510100000:01:040:0079, 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. 

 

3. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), за адресою: м. 

Вінниця, вул. Визволення, 8, розроблену ФОП Могозіна О.Л. на замовлення 

Вінницької обласної спілки споживчих товариств (код ЄДРПОУ – 01740911, 

юридична адреса: м. Вінниця, вул. Визволення, 8) і Споживчого товариства 

«Відродження» (код ЄДРПОУ – 31654785, юридична адреса: Вінницька обл., 

Вінницкий р-н, смт Десна, вул. Гагаріна, 10/8). 

3.1. Передати Вінницькій обласній спілці споживчих товариств (код 

ЄДРПОУ – 01740911, юридична адреса: м. Вінниця, вул. Визволення, 8) і 

Споживчому товариству «Відродження» (код ЄДРПОУ – 31654785, юридична 

адреса: Вінницька обл., Вінницкий р-н, смт Десна, вул. Гагаріна, 10/8) в оренду 

земельну ділянку, на якій розташовані належні заявникам об’єкти нерухомого 

майна, за адресою вул. Визволення, 8, у м. Вінниці, площею 0,1600 га, 

кадастровий номер 0510100000:02:035:0014 для будівництва та обслуговування 

будівель торгівлі, терміном на 10 років, за рахунок земель комунальної 

власності. 

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. 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 та 

частини дороги, що прилягають 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; 

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

дороги».  

3.4. В зв’язку з прийняттям п.п. 3.1. та добровільною згодою Вінницької 

обласної спілки споживчих товариств (код ЄДРПОУ – 01740911, юридична 

адреса: м. Вінниця, вул. Визволення, 8) і Споживчого товариства 

«Відродження» (код ЄДРПОУ – 31654785, юридична адреса: Вінницька обл., 

Вінницкий р-н, смт Десна, вул. Гагаріна, 10/8) припинити право постійного 

користування земельною ділянкою площею 0,1800 га, по вул. Визволення, 8, у 

м. Вінниця. 

3.5. Вінницькій обласній спілці споживчих товариств (код ЄДРПОУ – 

01740911, юридична адреса: м. Вінниця, вул. Визволення, 8) повернути 

державний акт на право постійного користування земельною ділянкою Б 

№000653, зареєстрований в Книзі записів державних актів на право 

користування землею №653 від 1984 р. за актом-прийому передачі до 

відповідного органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері 

земельних відносин. 

 

 

 

 

 

Міський голова                                                                С. Моргунов  



Додаток 2 

до рішення міської ради 

від 31.05.2019 № 1786 

  
 

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) за адресою: м. 

Вінниця, 1-й пров. Ботанічний, 38, розроблену МКП «Вінницький 

муніципальний центр містобудування і архітектури» на замовлення Державної 

установи «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ 

України по Вінницькій області» (код ЄДРПОУ – 08734457, юридична адреса: м. 

Вінниця, 1-й пров. Ботанічний, 38). 

1.1. Віднести земельну ділянку площею 1,9530 га, кадастровий номер 

0510100000:02:006:0039 до категорії земель: землі житлової та громадської 

забудови, цільове призначення: для будівництва та обслуговування будівель 

закладів охорони здоров'я та соціальної допомоги. 

1.2. Встановити обмеження (обтяження) у вигляді: 

1.2.1. дотримання цільового призначення земельної ділянки; 

1.2.2. утримання в належному стані прилеглої території, відповідно до 

технічних умов та плану благоустрою, погодженого належним чином; 

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; 

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

 

2. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) за адресою: м. 

Вінниця, вул. Верещагіна, 6, розроблену МКП «Вінницький муніципальний 

центр містобудування і архітектури» на замовлення Державної установи 

«Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по 

Вінницькій області» (код ЄДРПОУ – 08734457, юридична адреса: м. Вінниця, 1-

й пров. Ботанічний, 38). 

2.1. Віднести земельну ділянку площею 0,0764 га, кадастровий номер 

0510100000:02:030:0021 до категорії земель: землі житлової та громадської 

забудови, цільове призначення: для будівництва та обслуговування будівель 

закладів охорони здоров'я та соціальної допомоги. 

2.2. Встановити обмеження (обтяження) у вигляді: 

2.2.1. дотримання цільового призначення земельної ділянки; 

2.2.2. утримання в належному стані прилеглої території, відповідно до 

технічних умов та плану благоустрою, погодженого належним чином; 



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

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

департаментом комунального господарства та благоустрою; 

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

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

2.2.5. встановлення права третіх осіб на ремонт, прокладку і 

обслуговування інженерних мереж; 

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

природоохоронного законодавства; 

2.2.7. обов’язкового дотримання обмежень, встановлених щодо 

використання земельної ділянки; 

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

 

3. Поновити термін дії договору оренди від 05.05.2009р.,  зареєстрованого 

за №040900300070 від 15.06.2009р., укладеного з гр. Лихоглядом Андрієм 

Віталійовичем, який зареєстрований як фізична особа-підприємець, на земельну 

ділянку площею 0,0402 га, кадастровий номер 0510137000:03:007:0064, для  

будівництва та обслуговування будівель торгівлі, за адресою: вул. Брацлавська, 

115, у м. Вінниці, терміном на 1 рік, шляхом укладання відповідної угоди. 

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

3.1.1. дотримання цільового призначення земельних ділянок; 

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, що 

прилягає до земельних ділянок, 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; 

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

природоохоронного законодавства; 

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

3.1.8. обов’язкового дотримання обмежень, встановлених щодо 

використання земельних ділянок. 

3.1.9. розробити та погодити з ДАтаМ міської ради паспорт опорядження 

фасадів будівлі з виконанням відповідних робіт (капітальний ремонт споруди) 

протягом 6 місяців з дня прийняття даного рішення, у встановленому 

законодавством порядку; 

3.1.10. виконати опорядження фасадів будівлі (капітальний ремонт 

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

законодавством порядку; 

3.1.11. після виконання умов п. 3.1.9., 3.1.10. даного додатку договір 

оренди земельної ділянки підлягає поновленню терміном на 10 років. 

 

4. Поновити термін дії договору оренди від 26.04.2007р.,  зареєстрованого 

за №040700100212 від 04.07.207 р., укладеного з гр. Федотовою Зінаїдою 

Андріївною, яка зареєстрована як фізична особа-підприємець, на земельну 

ділянку площею 0,0030 га, кадастровий номер 0510136600:02:044:0017, 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 3 роки 7 місяців, 

шляхом укладання відповідної угоди. 

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

громадської забудови. 

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

4.2.1. дотримання цільового використання земельної ділянки; 

4.2.2. утримання в належному стані прилеглої території, відповідно до 

технічних умов та плану благоустрою, погодженого належним чином; 

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

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

департаментом комунального господарства та благоустрою; 

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

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

4.2.5. встановлення права третіх осіб на ремонт, прокладку і 

обслуговування інженерних мереж; 

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

природоохоронного законодавства; 

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

4.2.8. обов’язкового дотримання обмежень, встановлених щодо 

використання земельної ділянки; 

4.2.9. 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; 

4.2.10. 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; 

4.2.11. в місячний термін демонтувати самовільно розміщені рекламні 

засоби на засклених площинах тимчасової споруди та привести архітип споруди 

до вимог паспорту прив’язки. 

 

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

28.09.2018 №1363, замінивши «терміном на 1 рік» на «терміном на 3 роки», 

шляхом укладання відповідної угоди до договору оренди від 13.04.2011р.,  

зареєстрованого за №051013664000042 від 31.05.2011р., укладеного з гр. 

Гордишевським Олександром Юхимовичем, який зареєстрований як фізична 

особа-підприємець, на земельну ділянку площею 0,0030 га, в тому числі в межах 

«червоних ліній» площею 0,0027 га (без права подальшої забудови), кадастровий 

номер 0510136600:02:085:0018, за адресою: вул. Князів Коріатовичів, 135а, у м. 

Вінниці, для  будівництва та обслуговування будівель торгівлі. 

 

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

28.09.2018 №1363, замінивши «терміном на 1 рік» на «терміном на 3 роки», 

шляхом укладання відповідної угоди до договору оренди від 13.04.2011р.,  



зареєстрованого за №051013664000043 від 31.05.2011р., укладеного з гр. 

Гордишевським Олександром Юхимовичем, який зареєстрований як фізична 

особа-підприємець, на земельну ділянку площею 0,0070 га, в тому числі в межах 

«червоних ліній» площею 0,0067 га (без права подальшої забудови), кадастровий 

номер 0510136600:02:085:0040, за адресою: вул. Князів Коріатовичів, 135а, у м. 

Вінниці, для  будівництва та обслуговування інших будівель громадської 

забудови (здійснення благоустрою). 

 

 

 

 

 

Міський голова                                                                С. Моргунов  



Додаток 3 

до рішення міської ради 

від 31.05.2019 № 1786 

  
 

1. Припинити дію договору оренди земельної ділянки від 02.10.2003р., 

зареєстрованого за №2-43 від 13.11.2003 р., укладеного з Товариством з 

обмеженою відповідальністю – виробничо фірмою «ВІД» (код ЄДРПОУ – 

23060252, юридична адреса: м. Вінниця, вул. Талаліхіна, 7), на земельну ділянку 

площею 0,0502 га, кадастровий номер 0510100000:01:013:0001, для розміщення 

та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд 

підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості, за адресою: 

вул. Талаліхіна, 7, у зв’язку з відчуженням об’єкту нерухомого майна. 

 

2. Передати гр. Мельнику Олегу Петровичу в оренду земельну ділянку, на 

якій розташовані належні заявнику об’єкти нерухомого майна, за адресою: м. 

Вінниця, вул. Талаліхіна, 7, площею 0,0502 га, кадастровий номер 

0510100000:01:013:0001, для розміщення та експлуатації основних, підсобних і 

допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та 

іншої промисловості, терміном на 1 рік, за рахунок земель комунальної 

власності. 

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. 

2.2. Надати гр. Мельнику Олегу Петровичу дозвіл на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки зі зміною цільового 

призначення з «для розміщення та експлуатації основних, підсобних і 

допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та 

іншої промисловості» на «для будівництва та обслуговування будівель торгівлі», 

розташованої за адресою: м. Вінниця, вул. Талаліхіна, 7, площею 0,0502 га, 

кадастровий номер 0510100000:01:013:0001, за рахунок земель комунальної 

власності. 

2.3. Розробити та погодити в установленому законом порядку проект 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки зі зміною цільового 

призначення з «для розміщення та експлуатації основних, підсобних і 

допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та 

іншої промисловості» на «для будівництва та обслуговування будівель торгівлі», 

протягом 1 року з дня прийняття даного рішення, з послідуючим 



переукладанням договору оренди земельної ділянки з Вінницькою міською 

радою. 

2.4. гр. Мельнику О.П. відшкодувати збитки міському бюджету за 

фактичне використання земельної ділянки без правовстановлюючих документів 

на рівні орендної плати. 

 

3. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо поділу 

(об’єднання) земельної ділянки за адресою: м. Вінниця, вул. Київська, 5, 

розроблену ТОВ «Поділля Інжагробуд» на замовлення гр. Рудь Марини 

Вікторівни. 

3.1. Віднести земельні ділянки: площею 0,0046 га, кадастровий номер 

0510100000:01:034:0117, площею 0,0027 га, кадастровий номер 

0510100000:01:034:0118 до категорії земель: землі житлової та громадської 

забудови, цільове призначення: для будівництва та обслуговування будівель 

торгівлі. 

3.2. Внести зміни до договору оренди земельної ділянки від 18.09.2015р., 

зареєстрований за №01584 від 23.09.2015 р., укладеного з гр. Рудь Мариною 

Вікторівною, на земельну ділянку за адресою: м. Вінниця, вул. Київська, 5, в 

частині площі, замінивши площу з 0,0073 га, кадастровий номер 

0510136300:01:034:0073 на площу 0,0046 га, кадастровий номер 

0510100000:01:034:0117, площу 0,0027 га, кадастровий номер 

0510100000:01:034:0118, в зв’язку з поділом земельної ділянки, шляхом 

укладання відповідної угоди. 

3.3. Встановити обмеження (обтяження) у вигляді: 

3.3.1. дотримання цільового призначення земельної ділянки; 

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 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; 

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

3.4. Надати дозвіл на проведення експертної грошової оцінки земельної 

ділянки несільськогосподарського призначення площею 0,0027 га, кадастровий 

номер 0510100000:01:034:0118, для будівництва та обслуговування будівель 

торгівлі. 

 

4. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки за 

адресою: м. Вінниця, просп. Юності, 71, розроблений МКП «Вінницький 

муніципальний центр містобудування і архітектури» на замовлення гр. Білоуса 

Сергія Петровича і Коцюруби Олени Володимирівни, які зареєстровані як 

фізичні особи-підприємці. 



4.1. Передати гр. Білоусу Сергію Петровичу і Коцюрубі Олені 

Володимирівні, які зареєстровані як фізичні особи-підприємці, в оренду 

земельну ділянку, за адресою: м. Вінниця, просп. Юності, 71, площею 0,0124 га, 

кадастровий номер 0510100000:02:065:0053, для будівництва і обслуговування 

будівель торгівлі, терміном на 1 рік, за рахунок земель комунальної власності. 

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; 

4.3.2. здійснення благоустрою прилеглої території, відповідно до технічних 

умов та плану благоустрою, погодженого належним чином, протягом 6 місяців з 

дня прийняття даного рішення; 

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. 

4.3.8. 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. 

4.3.9. розробити та погодити з ДАтаМ міської ради паспорт опорядження 

фасадів будівлі з виконанням відповідних робіт (капітальний ремонт споруди) 

протягом 3 місяців з дня прийняття даного рішення, у встановленому 

законодавством порядку. 

4.3.10. виконати опорядження фасадів будівлі (капітальний ремонт 

споруди) протягом 6 місяців з дня прийняття даного рішення, у встановленому 

законодавством порядку; 

4.3.11. після виконання умов п. 4.3.8., 4.3.9., 4.3.10. даного додатку договір 

оренди земельної ділянки підлягає поновленню терміном на 10 років. 

4.4. Рекомендувати гр. Білоусу Сергію Петровичу і Коцюрубі Олені 

Володимирівні привести функціональне призначення приміщень у відповідність 

до чинного законодавства. 

 

5. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки за 

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

Інжагробуд» на замовлення Публічного акціонерного товариства «Укртелеком»  

(код ЄДРПОУ – 21560766, юридична адреса: м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 

18). 

5.1. Передати Публічному акціонерному товариству «Укртелеком»  (код 

ЄДРПОУ – 21560766, юридична адреса: м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 18), в 

оренду земельну ділянку, за адресою: м. Вінниця, вул. Сабарівське шосе, 11, 

площею 1,1043 га, кадастровий номер 0510100000:02:086:0126, для  розміщення 



та експлуатації інших технічних засобів зв'язку, терміном на 10 років, за рахунок 

земель комунальної власності. 

5.2. Віднести земельну ділянку 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 земельної ділянки; 

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 земельної ділянки, 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 земельної ділянки. 

5.4. В зв’язку з прийняттям п.п. 5.1. Публічному акціонерному товариству 

«Укртелеком»  припинити право користування земельною ділянкою площею 

1,2251 га, за адресою: м. Вінниця, вул. Сабарівське шосе, 11. 

5.5. Встановити орендну плату на рівні 12% від нормативно грошової 

оцінки. 

 

6. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки зі 

зміною цільового призначення, за адресою: м. Вінниця, вул. Метрополита Петра 

Могили, б/н, розроблений МКП «Вінницький муніципальний центр 

містобудування і архітектури» на замовлення гр. Зданевича Олександра 

Вікторовича.  

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

Вінниця, вул. Метрополита Петра Могили, б/н, площею 0,0200 га, кадастровий 

номер 0510100000:02:034:0016, що перебуває у власності гр. Зданевича 

Олександра Вікторовича, з «будівництва індивідуальних гаражів» на «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)». 

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. здійснення благоустрою прилеглої території, відповідно до технічних 

умов та плану благоустрою, погодженого належним чином, протягом 6 місяців з 

дня прийняття даного рішення; 

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». 

6.4. п.6 даного додатку набирає чинності після сплати внеску до цільового 

фонду міської ради "Соціально-економічний розвиток міста" в порядку, 

передбаченому рішенням міської ради від 27.12.2011 р. № 557 (зі змінами та 

доповненнями) гр. Зданевичем О.В., при зміні цільового використання земельної 

ділянки по вул. Метрополита Петра Могили, б/н, в м. Вінниці. 

 

7. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки за 

адресою: м. Вінниця, вул. Сергія Зулінського, б/н, розроблений МКП 

«Вінницький муніципальний центр містобудування і архітектури»  на 

замовлення Товариства з обмеженою відповідальністю «СХК «Вінницька 

промислова група» (ЄДРПОУ – 33623350, юридична адреса  м. Немирів, вул. 

Соборна, 226-А). 

7.1. Передати Товариству з обмеженою відповідальністю «СХК 

«Вінницька промислова група» (ЄДРПОУ – 33623350, юридична адреса  м. 

Немирів, вул. Соборна, 226-А), в оренду земельну ділянку, за адресою: м. 

Вінниця, вул. Сергія Зулінського, б/н, площею 5,2333 га, кадастровий номер 

0510100000:01:124:0002, 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. 

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

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

7.3. Встановити обмеження (обтяження) у вигляді: 

7.3.1. дотримання цільового використання земельної ділянки; 

7.3.2. здійснення благоустрою прилеглої території, відповідно до технічних 

умов та плану благоустрою, погодженого належним чином, протягом 6 місяців з 

дня прийняття даного рішення; 

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

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

департаментом комунального господарства та благоустрою; 

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

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

7.3.5. встановлення права третіх осіб на ремонт, прокладку і 

обслуговування інженерних мереж; 

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

природоохоронного законодавства; 

7.3.7. обов’язкового дотримання обмежень, встановлених щодо 

використання земельної ділянки. 

7.4. Встановити орендну плату на рівні 12% від нормативно грошової 

оцінки. 



 

8. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки зі 

зміною цільового призначення, за адресою: м. Вінниця, вул. Р. Скалецького, 15а, 

розроблений ТОВ «Поділля Інжагробуд» на замовлення Товариства з 

обмеженою відповідальністю «ТБЛ «Центр» (код ЄДРПОУ – 40599217, 

юридична адреса: м. Вінниця, вул. Р.Скалецького, 15-Д).  

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

Вінниця, вул. Р. Скалецького, 15а, площею 0,0622 га, кадастровий номер 

0510136600:02:081:0058, що перебуває у власності Товариства з обмеженою 

відповідальністю «ТБЛ «Центр» (код ЄДРПОУ – 40599217, юридична адреса: м. 

Вінниця, вул. Р.Скалецького, 15-Д) з «для будівництва та обслуговування інших 

будівель громадської забудови» на «для  розміщення та експлуатації будівель і 

споруд додаткових транспортних послуг та допоміжних операцій». 

8.2. Віднести земельну ділянку до категорії земель: промисловості, 

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

8.3. Встановити обмеження (обтяження) у вигляді: 

8.3.1. дотримання цільового використання земельної ділянки; 

8.3.2. утримання в належному стані прилеглої території, відповідно до 

технічних умов та плану благоустрою, погодженого належним чином; 

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

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

департаментом комунального господарства та благоустрою; 

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

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

8.3.5. встановлення права третіх осіб на ремонт, прокладку і 

обслуговування інженерних мереж; 

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

природоохоронного законодавства; 

  8.3.7. обов’язкового дотримання обмежень, встановлених щодо 

використання земельної ділянки. 

 

 

 

 

Міський голова                                                      С. Моргунов   



Департамент земельних ресурсів  

Прокопчук Аліна Миколаївна 

Працівник за строковим договором сектору обслуговування юридичних осіб 

відділу землеустрою 

 


