
ПРОТОКОЛ № 42 

засідання постійної  комісії міської ради з питань містобудування, будівництва,  

земельних відносин та охорони природи 

від 29.09.2022 року 

Присутні члени комісії:  

Іващук А.Я. - голова комісії, депутат міської ради; 

Науменко Д.О. - заступник голови комісії, депутат міської ради; 

Мира Д.В. - секретар комісії, депутат міської ради; 

Заремба В.Б. - депутат міської ради (в режимі відеоконференції); 

Сергійчук С.П. - депутат міської ради; 

Сидоренко Д.С. - депутат міської ради; 

Онофрійчук В.В. - депутат міської ради; 

Чернега О.М. - депутат міської ради 
 

Запрошені:  

Заступник директора департаменту земельних ресурсів міської ради - Крулицька О.А.; 

Директор департаменту архітектури та містобудування міської ради - Маховський Я.О.; 

Завідувач секретаріату міської ради - Романюк Л.Г.; 

Головний спеціаліст відділу організаційно-методичної роботи секретаріату міської ради -  Оніщук 

Є.В. 
 

Порядок денний:  

1. Повторний розгляд окремих питань проєкту порядку денного 25 сесії  8 скликання.  

2. Розгляд  питання, внесеного до проєкту порядку денного 25 сесії  8 скликання за      

  спеціальною процедурою (ст. 2.6.7. Регламенту міської ради). 
 

СЛУХАЛИ: 

       І. Повторний розгляд окремих питань проєкту порядку денного 25 сесії  8 скликання.  
 

Інформацію департаменту земельних ресурсів міської ради 

п.1. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність шляхом викупу громадянам, поновлення договору оренди, сервітуту, 

укладання договору земельного сервітуту та внесення змін до рішень Вінницької міської ради. 

/в проєкті порядку денного сесії  за №33/. 

ВИРІШИЛИ: 

     Погодити проєкт рішення з врахуванням наступної зміни. У зв’язку із технічною 

правкою викласти п. 2.1 у такій редакції: 

     «2.1. Припинити договір оренди земельної ділянки від 17.09.2007 р., зареєстрований за 

№040800300036 від 05.02.2008 р. (із змінами), укладений на земельну ділянку площею 0,0084 га 

(кадастровий номер 0510100000:03:002:0090), для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), у м. Вінниці на вул. Захисників 

Неба, 54а, укладений з Зайцевою Валентиною Борисівною, у зв’язку із закінченням строку, на 

який його було укладено.» 

Проголосовано одноголосно. 

 

п.2. Про затвердження документації із землеустрою, про передачу земельних ділянок в оренду, 

постійне користування, про укладання, поновлення, припинення та внесення змін до договорів 

оренди земельних ділянок, про надання дозволів на проведення експертної грошової оцінки 

земельної ділянки несільськогосподарського призначення. 

/в проєкті порядку денного сесії  за №34/. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити проєкт рішення з врахуванням доповнення його додатком 3 наступного змісту: 

«Додаток 3 

до рішення міської ради 

від ___________ №_______ 

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельних ділянок в натурі (на місцевості) за адресою: м. Вінниця, вул. Матроса Кішки, 2-А, 

розроблену МКП «Вінницький муніципальний центр містобудування і архітектури» на 

замовлення гр. Кулікової Валентини Василівни.  

1.1. Передати гр. Куліковій Валентині Василівні в оренду земельні ділянки площею 0,0078 га, 

кадастровий номер 0510100000:02:081:0015, для будівництва та обслуговування будівель торгівлі 

та площею 0,0072 га, кадастровий номер 0510100000:02:081:0014, для будівництва та 



обслуговування інших будівель громадської забудови, що розташовані за адресою: м. Вінниця, вул. 

Матроса Кішки, 2-А, строком на 10 років. 

1.2. Віднести земельні ділянки до категорії земель: землі житлової та громадської забудови. 

1.3. Встановити обмеження (обтяження) у вигляді: 

1.3.1. дотримання цільового призначення земельної ділянки; 

1.3.2. утримання в належному стані прилеглої території, відповідно до технічних умов та плану 

благоустрою, погодженого належним чином; 

1.3.3. утримання в належному технічному, санітарному стані тротуару, що прилягає до земельної 

ділянки, за окремою угодою та план-схемою, погодженою департаментом комунального 

господарства та благоустрою; 

1.3.4. заборони розміщення будь-яких об’єктів, ТС, встановлення елементів благоустрою, в т. ч. 

МАФ, без відповідних дозволів; 

1.3.5. встановлення права третіх осіб на ремонт, прокладку і обслуговування інженерних мереж; 

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

законодавства; 

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

1.3.8. обов’язкового дотримання обмежень, встановлених щодо використання земельної ділянки; 

1.3.9. 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; 

1.3.10. розробити та погодити з відповідними виконавчими органами міської ради необхідні 

матеріали щодо розміщення на об’єкті рекламоносіїв (вивісок), відповідно до рішень виконкому 

міської ради від 01.12.2011р №2904, зі змінами, та від 18.06.2015р. №1369, протягом 6 місяців з дня 

прийняття даного рішення. 

1.4. Надати гр. Куліковій Валентині Василівні дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки зі зміною цільового призначення з «для будівництва та 

обслуговування інших будівель громадської забудови» на «для будівництва та обслуговування 

будівель торгівлі» площею 0,0072 га, кадастровий номер 0510100000:02:081:0014, за адресою: м. 

Вінниця, вул. Матроса Кішки, 2-А, за рахунок земель комунальної власності, що перебувають у 

користуванні. 

2. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо поділу та об’єднання земельної ділянки 

за адресою: м. Вінниця, вул. 600-річчя, 17-Е, розроблену ДП ТОВ «НВК «Світязь» - «Департамент 

землеустрою, кадастру та геоінформаційних систем» на замовлення Товариства з обмеженою 

відповідальністю «Трейдленд» (код ЄДРПОУ – 25592668, юридична адреса: м. Вінниця, вул. 600-

річчя, 17-Е).  

2.1. Передати Товариству з обмеженою відповідальністю «Трейдленд» (код ЄДРПОУ – 25592668, 

юридична адреса: м. Вінниця, вул. 600-річчя, 17-Е) в оренду земельну ділянку площею 0,5379 га, 

кадастровий номер 0510100000:02:045:0136, для будівництва та обслуговування інших будівель 

громадської забудови, за адресою: м. Вінниця, вул. 600-річчя, 17-Е, строком на 10 років. 

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

2.3. Встановити обмеження (обтяження) у вигляді: 

2.3.1. дотримання цільового призначення земельної ділянки; 

2.3.2. утримання в належному стані прилеглої території, відповідно до технічних умов та плану 

благоустрою, погодженого належним чином; 

2.3.3. утримання в належному технічному, санітарному стані тротуару, що прилягає до земельної 

ділянки, за окремою угодою та план-схемою, погодженою департаментом комунального 

господарства та благоустрою; 

2.3.4. заборони розміщення будь-яких об’єктів, ТС, встановлення елементів благоустрою, в т. ч. 

МАФ, без відповідних дозволів; 

2.3.5. встановлення права третіх осіб на ремонт, прокладку і обслуговування інженерних мереж; 

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

законодавства; 

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

2.3.8. обов’язкового дотримання обмежень, встановлених щодо використання земельної ділянки. 

2.4. В зв’язку з прийняттям п. 2., п.п. 2.1. даного додатку припинити договір оренди земельної 

ділянки від 24.04.2008 р., зареєстрований за №040800100279 від 18.11.2008 р. (зі змінами), укладений 

з Товариством з обмеженою відповідальністю «Трейдленд» (код ЄДРПОУ – 25592668, юридична 

адреса: м. Вінниця, вул. 600-річчя, 17-Е) на земельну ділянку площею 0,2376 га, кадастровий номер 



0510136600:02:045:0052, для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови, 

за адресою: м. Вінниця, вул. 600-річчя, 17-Е, шляхом укладання відповідної угоди. 

2.5. В зв’язку з прийняттям п. 2., п.п. 2.1 даного додатку припинити договір оренди земельної 

ділянки від 24.03.2009 р., зареєстрований за №040900100074 від 26.05.2009 р. (зі змінами), укладений 

з Товариством з обмеженою відповідальністю «Трейдленд» (код ЄДРПОУ – 25592668, юридична 

адреса: м. Вінниця, вул. 600-річчя, 17-Е) на земельну ділянку площею 0,1303 га, кадастровий номер 

0510136600:02:045:0059, для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови, 

за адресою: м. Вінниця, вул. 600-річчя, 17, шляхом укладання відповідної угоди. 

2.6. В зв’язку з прийняттям п. 2., п.п. 2.1 даного додатку припинити договір оренди земельної 

ділянки від 24.03.2009 р., зареєстрований за №040900100075 від 26.05.2009 р. (зі змінами), укладений 

з Товариством з обмеженою відповідальністю «Трейдленд» (код ЄДРПОУ – 25592668, юридична 

адреса: м. Вінниця, вул. 600-річчя, 17-Е) на земельну ділянку площею 0,1700 га, кадастровий номер 

0510136600:02:045:0060, для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови, 

за адресою: м. Вінниця, вул. 600-річчя, 17-Е, шляхом укладання відповідної угоди. 

2.7. Надати Товариству з обмеженою відповідальністю «Трейдленд» (код ЄДРПОУ – 25592668, 

юридична адреса: м. Вінниця, вул. 600-річчя, 17-Е) дозвіл на розроблення технічної документації із 

землеустрою щодо поділу та об’єднання земельної ділянки, за адресою: м. Вінниця, вул. 600-річчя, 

17-Е, загальною площею 0,5379 га (кадастровий номер 0510100000:02:045:0136) на земельні ділянки 

орієнтовними площами: 0,0052 га, 0,4715 га та 0,0612 га, для будівництва та обслуговування інших 

будівель громадської забудови, що перебуває в користуванні Товариства з обмеженою 

відповідальністю «Трейдленд». 

 

Міський голова                             Сергій МОРГУНОВ». 

Проголосовано одноголосно. 

 

п.3. Про надання дозволів на розроблення документації із землеустрою та про укладання 

договору про встановлення земельного сервітуту. 

/в проєкті порядку денного сесії  за №35/. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити проєкт рішення в новій редакції зі зміною його назви: 

«Про надання дозволів на розроблення  

документації із землеустрою, про  

укладання та припинення договорів про  

встановлення земельного сервітуту 

  

Розглянувши клопотання суб’єктів підприємницької та господарської діяльності, подані 

матеріали та документи, на підставі ст. ст. 12, 19, 38, 39, 52, 91, 92, 96, 98, 99, 100, 101, 102, 111, 123 

Земельного кодексу України, ст. 401 Цивільного 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», 

Постанови Кабінету Міністрів України від 28 липня 2021 р. № 821, рішення Вінницької міської 

ради від 04.03.2005р. №1038 «Про розгляд протесту прокурора м. Вінниці від 10.12.2004р. №3830-

04 на п.п. 1,8,9 рішення Вінницької міської ради №844 від 21.09.2004р. «Про порядок 

встановлення земельного сервітуту на землі комунальної власності м. Вінниці», рішення 

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

комітету Вінницької міської ради від 16.01.2009р. №90, від 12.01.2012р. №20, від 10.01.2013р. №2, 

від 27.12.2011 року №612 (зі змінами, внесеними відповідно до рішення Вінницької міської ради 

від 23.12.2016 р. №563), рішення виконавчого комітету Вінницької міської ради від 21.01.2016р. 

№91, на виконання рішення Вінницької міської ради від 24.06.2022 №1126 та Договору про 

забудову Х-го мікрорайону житлового району «Вишенька» в м. Вінниці від 24.06.2022 р., 

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. Особам, у 60-денний термін з моменту прийняття рішення про укладання договорів земельного 

сервітуту, подати відповідні договори на реєстрацію до Департаменту земельних ресурсів 

Вінницької міської ради. 



3. Установити, що в разі неподання договорів на реєстрацію Особами протягом встановленого 

терміну або у разі недодержання встановлених обмежень (обтяжень), рішення втрачає чинність в 

частині тих Осіб, які не подали договори та реєстраційні справи або не дотримались встановлених 

обмежень. 

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань 

містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони природи (А. Іващук). 

 

Міський голова                                      Сергій МОРГУНОВ 

 

                                                                                                                   Додаток 1 

                                                                                                             до рішення міської ради 

                                                                                                                       від ________________№______ 

1. Надати Приватному підприємству «Оптиміст-Л» (код ЄДРПОУ – 01282673, юридична адреса: 

м. Вінниця, вул. Келецька, 61А) дозвіл на розроблення технічної документації із землеустрою 

щодо поділу та об’єднання земельної ділянки, що розташована за адресою: м. Вінниця, вул. 

Батозька, б/н, загальною площею 0,3863 га (кадастровий номер 0510100000:01:019:0004) на 

земельні ділянки орієнтовними площами: 0,2029 га та 0,1834 га, для будівництва і 

обслуговування паркінгів та автостоянок на землях житлової та громадської забудови, що 

перебуває в користуванні ПП «Оптиміст-Л» (договір оренди земельної ділянки від 04.08.2010 р., 

зареєстрований за №041006700062 від 17.09.2010 р.). 

2. Надати гр. Козенюк Валентині Володимирівні дозвіл на розроблення технічної документації із 

землеустрою щодо поділу та об’єднання земельної ділянки, що розташована за адресою: м. Вінниця, 

вул. Гонти, 94, загальною площею 0,4807 га (кадастровий номер 0510100000:01:069:0162) на 

земельні ділянки орієнтовними площами: 0,1635 га та 0,3172 га, для розміщення та експлуатації 

основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та 

іншої промисловості, що перебуває в користуванні гр. Козенюк Валентини Володимирівни 

(договір оренди земельної ділянки від 03.02.2022 р., зареєстрований за №02064 від 19.04.2022 р.). 

  

Міський голова                                     Сергій МОРГУНОВ 

 

                                                                                                                 Додаток 2 

                                                                                                               до рішення міської ради 

від ________________№______ 

1. Надати гр. Гефтеру Євгену Михайловичу дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки в оренду, що розташована за адресою: м. Вінниця, вул. Шевченка, 

40-Б, орієнтовною площею 0,0158 га, для будівництва та обслуговування будівель торгівлі, за 

рахунок земель комунальної власності. 

1.1. Встановити обмеження (обтяження) у вигляді: 

1.1.1. дотримання цільового призначення земельних ділянок; 

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». 

1.2. Гр. Гефтеру Євгену Михайловичу здійснити перенесення інженерних мереж з під плями 

забудови на земельній ділянці орієнтовною площею 0,0158 га. 

  

Міський голова                                     Сергій МОРГУНОВ  



                                                                                                                      Додаток 3 

                                                                                                               до рішення міської ради 

від ________________№______                      

1. Надати Департаменту земельних ресурсів Вінницької міської ради (код ЄДРПОУ – 41029843, 

юридична адреса: м. Вінниця, вул. Пушкіна, 38) дозвіл на розроблення технічної документації із 

землеустрою щодо поділу та об’єднання земельної ділянки, що розташована за адресою: м. 

Вінниця, загальною площею 1,1502 га (кадастровий номер 0520688900:01:004:0185) на земельні 

ділянки орієнтовними площами: 0,0491 га та 1,1011 га, для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва, за рахунок земель комунальної власності, та надати 

дозволи на проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок несільськогосподарського 

призначення, з метою вчинення правочину міни. 

2. Надати Департаменту земельних ресурсів Вінницької міської ради (код ЄДРПОУ – 41029843, 

юридична адреса: м. Вінниця, вул. Пушкіна, 38) дозвіл на розроблення технічної документації із 

землеустрою щодо поділу та об’єднання земельної ділянки, що розташована за адресою: м. Вінниця, 

загальною площею 1,5498 га (кадастровий номер 0520688900:01:004:0186) на земельні ділянки 

орієнтовними площами: 0,1245 га, 0,2751 га та 1,1502 га, для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва, за рахунок земель комунальної власності, та надати дозволи 

на проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок несільськогосподарського 

призначення, з метою вчинення правочину міни. 

3. Укласти договір про встановлення земельного сервітуту з Обслуговуючим кооперативом 

«Житлово-будівельний кооператив «Захисник-Вінниця» (код ЄДРПОУ – 42787008, юридична 

адреса: м. Вінниця, вул. Олега Антонова, буд. 29, кв. 4) на земельну ділянку площею 0,5900 га, 

кадастровий номер 0510136300:01:065:0013, для будівництва і обслуговування багатоквартирного 

житлового будинку, за адресою: м. Вінниця, вул. Сергія Зулінського, б/н, строком на 4 роки 11 

місяців (рішення Вінницької міської ради від 24.06.2022 №1126, Договір про забудову Х-го 

мікрорайону житлового району «Вишенька» в м. Вінниці від 24.06.2022 р.). 

3.1. Встановити у договорі про встановлення земельного сервітуту обмеження (обтяження) у 

вигляді: 

3.1.1. дотримання цільового призначення земельної ділянки; 

3.1.2. здійснення благоустрою прилеглої території, відповідно до технічних умов та плану 

благоустрою, погодженого належним чином; 

3.1.3. утримання в належному санітарному стані прилеглої території, 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. дотримання вимог Закону України «Про відходи» та інших вимог природоохоронного 

законодавства; 

3.1.6. встановлення права третіх осіб на ремонт, прокладку і обслуговування інженерних мереж; 

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

3.2. У разі прийняття рішень виконавчим комітетом міської ради та/або Вінницькою міською 

радою щодо реконструкції, реставрації, капітального ремонту та нового будівництва об’єктів 

інженерно-транспортної інфраструктури у межах земель їх розміщення відповідно до містобудівної 

документації та/або розробленої відповідної проектної документації на замовлення органів 

державної влади чи органів місцевого самоврядування, у разі надходження до Вінницької міської 

ради обґрунтованих скарг (в т. ч. колективних) щодо укладеного договору про встановлення 

земельного сервітуту, або ж не надання доступу третім особам на ремонт, прокладку і 

обслуговування інженерних мереж, що проходять по земельній ділянці тощо, договір підлягає 

припиненню, шляхом прийняття відповідного рішення Вінницькою міською радою. 

4. Департаменту земельних ресурсів Вінницької міської ради зареєструвати право комунальної 

власності на земельну ділянку кадастровий номер 0510136300:01:065:0013 у встановленому 

законодавством порядку. 

  

Міський голова                                     Сергій МОРГУНОВ  



                                                                                                             Додаток 4 

                                                                                                          до рішення міської ради 

                                                                                                                     від ________________№______ 

1. Укласти договір про встановлення земельного сервітуту з гр. Загороднюком Петром 

Федоровичем на земельну ділянку площею 0,0056 га, для будівництва та обслуговування будівель 

торгівлі (розміщення тимчасової споруди для провадження підприємницької діяльності), за 

адресою: м. Вінниця, вул. Академіка Янгеля – вул. Героїв Нацгвардії (зупинка трамваю), строком 

на 1 рік 8 місяців (до 30.05.2024 р.).  

1.1. Встановити у договорі про встановлення земельного сервітуту обмеження (обтяження) у 

вигляді: 

1.1.1. дотримання цільового призначення 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 санітарному стані прилеглої території, тротуару та частини дороги, 

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

управлінням 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. дотримання вимог Закону України «Про відходи» та інших вимог природоохоронного 

законодавства; 

1.1.6. встановлення права третіх осіб на ремонт, прокладку і обслуговування інженерних мереж; 

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

1.1.8. отримати протягом 3 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. 

1.2. До моменту закінчення терміну дії договору про встановлення земельного сервітуту 

Сервітуарію здійснити демонтаж тимчасової споруди для провадження підприємницької 

діяльності (в т.ч. всіх несучих та огороджувальних конструкцій) та привести земельну ділянку в 

стан придатний для подальшого використання; 

1.2.1. Сервітуарію письмово повідомити виконавчі органи міської ради щодо здійснених заходів по 

демонтажу тимчасової споруди, але не пізніше ніж на наступний робочий день від визначеного 

терміну демонтажу; 

1.2.2. У разі добровільної відмови Сервітуарія демонтувати ТС виконавчим органам міської ради 

здійснити відповідні заходи по демонтажу об’єктів відповідно до рішенням виконавчого комітету 

Вінницької міської ради від 06.04.2017р. №800. 

1.3. У разі надходження до Вінницької міської ради обґрунтованих та/або колективних скарг щодо 

укладеного договору про встановлення земельного сервітуту, прийняття рішень виконавчого 

комітету міської ради та/або Вінницькою міською радою щодо земельної ділянки (частки 

прибудинкової території багатоквартирного будинку), зазначеної в договорі про встановлення 

земельного сервітуту, не надання доступу третім особам на ремонт, прокладку і обслуговування 

інженерних мереж, що проходять по земельній ділянці, договір підлягає припиненню, шляхом 

прийняття відповідного рішення Вінницької міської ради. 

1.4. Припинити договір оренди від 17.08.2012 р., зареєстрований за №051010004000340 від 28.08.2012 

р. (зі змінами), укладений з гр. Загороднюком Петром Федоровичем, який зареєстрований як 

фізична особа-підприємець, на земельну ділянку площею 0,0030 га, кадастровий номер 

0510100000:01:039:0079, для будівництва та обслуговування будівель торгівлі (розміщення 

тимчасової споруди для провадження підприємницької діяльності), за адресою: м. Вінниця, вул. 

Академіка Янгеля – вул. Героїв Нацгвардії (зупинка трамваю «вул. Героїв Нацгвардії»), у зв’язку 

з закінченням строку, на який його було укладено, шляхом укладання відповідної угоди. 

1.5. Припинити договір оренди від 17.08.2012 р., зареєстрований за №051010004000341 від 28.08.2012 

р. (зі змінами), укладений з гр. Загороднюком Петром Федоровичем, який зареєстрований як 

фізична особа-підприємець, на земельну ділянку площею 0,0048 га, кадастровий номер 

0510100000:01:039:0161, для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови 

(для громадського використання (благоустрій), за адресою: м. Вінниця, вул. Академіка Янгеля – 

вул. Героїв Нацгвардії (зупинка трамваю «вул. Героїв Нацгвардії»), у зв’язку з закінченням строку, 

на який його було укладено, шляхом укладання відповідної угоди. 

2. Укласти договір про встановлення земельного сервітуту з гр. Горлачовим Ярославом 

Зіновійовичем та гр. Фурер Олександром Абрамовичем на земельні ділянки загальною площею 

0,0244 га, з них: площею 0,0060 га, в тому числі в межах «червоної лінії» площею 0,0037 га, для 



будівництва та обслуговування адміністративних будинків, офісних будівель компаній, які 

займаються підприємницькою діяльністю, пов’язаною з отриманням прибутку та площею 0,0184 

га, в тому числі в межах «червоної лінії» площею 0,0177 га, для будівництва та обслуговування 

інших будівель громадської забудови (для здійснення благоустрою), за адресою: м. Вінниця, вул. 

Архітектора Артинова, 4, строком на 2 роки.  

2.1. Встановити у договорі про встановлення земельного сервітуту обмеження (обтяження) у 

вигляді: 

2.1.1. дотримання цільового призначення 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 санітарному стані прилеглої території, тротуару та частини дороги, 

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

управлінням 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. дотримання вимог Закону України «Про відходи» та інших вимог природоохоронного 

законодавства; 

2.1.6. встановлення права третіх осіб на ремонт, прокладку і обслуговування інженерних мереж; 

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

2.2. У разі надходження до Вінницької міської ради обґрунтованих та/або колективних скарг щодо 

укладеного договору про встановлення земельного сервітуту, прийняття рішень виконавчого 

комітету міської ради та/або Вінницькою міською радою щодо земельної ділянки (частки 

прибудинкової території багатоквартирного будинку), зазначеної в договорі про встановлення 

земельного сервітуту, не надання доступу третім особам на ремонт, прокладку і обслуговування 

інженерних мереж, що проходять по земельній ділянці, договір підлягає припиненню, шляхом 

прийняття відповідного рішення Вінницької міської ради. 

 

Міський голова                                     Сергій МОРГУНОВ 

 

                                                                                                                      Додаток 5 

                                                                                                             до рішення міської ради 

                                                                                                                       від ________________№______ 

1. Надати гр. Герасимчуку Олександру Андрійовичу дозвіл на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки в оренду, що розташована за адресою: м. Вінниця, вул. 

Немирівське шосе, 213-Г, орієнтовною площею 0,1588 га, для будівництва та обслуговування 

адміністративних будинків, офісних будівель компаній, які займаються підприємницькою 

діяльністю, пов’язаною з отриманням прибутку, за рахунок земель комунальної власності (в тому 

числі за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 0510100000:01:131:0024). 

1.1. Встановити обмеження (обтяження) у вигляді: 

1.1.1. дотримання цільового призначення земельних ділянок; 

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». 

1.2. В зв’язку з прийняттям п. 1. даного додатку припинити договір про встановлення земельного 

сервітуту від 27.09.2021 р., зареєстрований за №2397/10-21 від 19.10.2021 р. (зі змінами), укладений 

з гр. Герасимчуком Олександром Андрійовичем на частину земельної ділянки з кадастровим 

номером 0510100000:01:131:0024 (для будівництва та обслуговування об'єктів туристичної 

інфраструктури та закладів громадського харчування) площею 0,1588 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), за адресою: м. Вінниця, 

вул. Немирівське шосе, за згодою сторін, шляхом укладання відповідної угоди. 

2. Надати гр. Дунському Руслану Михайловичу дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки в оренду, що розташована за адресою: м. Вінниця, вул. Немирівське 

шосе, 213-Д, орієнтовною площею 0,2492 га, для будівництва та обслуговування адміністративних 

будинків, офісних будівель компаній, які займаються підприємницькою діяльністю, пов’язаною з 

отриманням прибутку, за рахунок земель комунальної власності (в тому числі за рахунок 

земельної ділянки з кадастровим номером 0510100000:01:131:0024). 

2.1. Встановити обмеження (обтяження) у вигляді: 

2.1.1. дотримання цільового призначення земельних ділянок; 

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». 

2.2. В зв’язку з прийняттям п. 2. даного додатку припинити договір про встановлення земельного 

сервітуту від 27.09.2021 р., зареєстрований за №2401/10-21 від 22.10.2021 р. (зі змінами), укладений 

з гр. Дунським Русланом Михайловичем на частину земельної ділянки з кадастровим номером 

0510100000:01:131:0024 (для будівництва та обслуговування об'єктів туристичної інфраструктури 

та закладів громадського харчування) площею 0,2492 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), за адресою: м. Вінниця, вул. Немирівське шосе, за 

згодою сторін, шляхом укладання відповідної угоди. 

3. В зв’язку з прийняттям п. 5. додатку 1 до рішення міської ради від 26.08.2022 № 1173 припинити 

договір про встановлення земельного сервітуту від 27.09.2021 р., зареєстрований за №2395/10-21 від 

13.10.2021 р. (зі змінами), укладений з гр. Безпальком Віталієм Івановичем на земельну ділянку 

площею 0,1450 га, для розміщення та експлуатації об’єктів дорожнього сервісу, за адресою: м. 

Вінниця (біля земельної ділянки з кадастровим номер 0510100000:02:109:0002), за згодою сторін, 

шляхом укладання відповідної угоди. 

4. Укласти договір про встановлення земельного сервітуту з Товариством з обмеженою 

відповідальністю «Рем Проект» (код ЄДРПОУ – 36310181, юридична адреса: м. Вінниця, вул. 

Театральна, 20) на земельну ділянку площею 0,0219 га, кадастровий номер 0510100000:02:054:0059, 

для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови, за адресою: м. Вінниця, 

вул. Театральна, 29, строком на 4 роки 11 місяців.  

4.1. Встановити у договорі про встановлення земельного сервітуту обмеження (обтяження) у 

вигляді: 

4.1.1. дотримання цільового призначення 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 санітарному стані прилеглої території, тротуару та частини дороги, 

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

управлінням 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. дотримання вимог Закону України «Про відходи» та інших вимог природоохоронного 

законодавства; 

4.1.6. встановлення права третіх осіб на ремонт, прокладку і обслуговування інженерних мереж; 

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

4.2. У разі надходження до Вінницької міської ради обґрунтованих та/або колективних скарг щодо 

укладеного договору про встановлення земельного сервітуту, прийняття рішень виконавчого 

комітету міської ради та/або Вінницькою міською радою щодо земельної ділянки (частки 

прибудинкової території багатоквартирного будинку), зазначеної в договорі про встановлення 



земельного сервітуту, не надання доступу третім особам на ремонт, прокладку і обслуговування 

інженерних мереж, що проходять по земельній ділянці, договір підлягає припиненню, шляхом 

прийняття відповідного рішення Вінницької міської ради. 

5. Укласти договір про встановлення земельного сервітуту з гр. Шляховим Вячеславом 

Степановичем на земельні ділянки загальною площею 0,0039 га, з них: площею 0,0009 га, для 

будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови та площею 0,0030, для 

будівництва і обслуговування паркінгів та автостоянок на землях житлової та громадської 

забудови (влаштування відкритої автостоянки), за адресою: м. Вінниця, просп. Космонавтів, 8, 

строком на 4 роки 11 місяців.  

5.1. Встановити у договорі про встановлення земельного сервітуту обмеження (обтяження) у 

вигляді: 

5.1.1. дотримання цільового призначення 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 санітарному стані прилеглої території, тротуару та частини дороги, 

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

управлінням 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. дотримання вимог Закону України «Про відходи» та інших вимог природоохоронного 

законодавства; 

5.1.6. встановлення права третіх осіб на ремонт, прокладку і обслуговування інженерних мереж; 

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

5.2. У разі надходження до Вінницької міської ради обґрунтованих та/або колективних скарг щодо 

укладеного договору про встановлення земельного сервітуту, прийняття рішень виконавчого 

комітету міської ради та/або Вінницькою міською радою щодо земельної ділянки (частки 

прибудинкової території багатоквартирного будинку), зазначеної в договорі про встановлення 

земельного сервітуту, не надання доступу третім особам на ремонт, прокладку і обслуговування 

інженерних мереж, що проходять по земельній ділянці, договір підлягає припиненню, шляхом 

прийняття відповідного рішення Вінницької міської ради. 

 

Міський голова                                     Сергій МОРГУНОВ» 
Проголосовано одноголосно. 

 

Інформацію департаменту архітектури та містобудування міської ради 

п.4. Про розроблення містобудівної документації – детального плану території. 

/в проєкті порядку денного сесії  за №38/. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити  проєкт рішення в новій редакції зі зміною його назви: 

«Про розроблення містобудівної документації – детальних планів  

територій 
 

Керуючись ст. 8, 17, 18, 19, 21  Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», 

ст. 17 Закону України «Про основи містобудування», Законом України «Про оцінку впливу на 

довкілля», Законом України «Про стратегічну екологічну оцінку» та ст. 26, ч.1 ст. 59 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», Постановою КМУ від 25 травня 2011 р. №555 

«Про затвердження Порядку проведення громадських слухань щодо врахування громадських 

інтересів під час розроблення проектів містобудівної  документації на місцевому рівні», 

постановою КМУ від 01.09.2021р. №926 «Про затвердження Порядку розроблення, оновлення, 

внесення змін та затвердження містобудівної документації», Наказом Міністерства 

регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України «Про 

затвердження порядку розроблення містобудівної документації» від 16.11.2011р. №290, 

відповідно до проектних рішень затвердженого рішенням міської ради від №1140 від 01.02.2013р  

«Проекту внесення зміни до генерального плану м. Вінниці з актуалізацією за результатами його  

 

 

 

 



моніторингу», Плану зонування міста Вінниці затвердженого рішенням Вінницької міської ради 

від 04.07.2008р. №2012, зі змінами, затвердженими рішенням міської ради від 28.05.2021 р. № 451, 

міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Надати дозвіл на розроблення містобудівної документації: 

1.1. «Детального плану території кварталу, сформованого автошляхом регіонального 

значення Р33 та межами земельних ділянок: 0520681000:01:001:0409, 0520681200:01:007:0014, 

0520681200:01:007:0033, 0520681200:01:007:0055, 0520681200:01:007:0040 в м. Вінниці»; 

1.2. «Детального плану території, обмеженої вулицями Замостянська, Острозького, 

Володимира Винниченка, Івана Бевза, проспектом Коцюбинського в м. Вінниці». 

2. Департамент архітектури та містобудування міської ради визначити замовником зазначеної в 

п. 1 містобудівної документації. 

3. Департаменту правової політики та якості, Департаменту інформаційних технологій, 

Департаменту у справах ЗМІ спільно з Департаментом архітектури та містобудування 

забезпечити проведення громадських слухань щодо врахування громадських інтересів під час 

розроблення містобудівної документації, відповідно до механізму передбаченого  Постановою 

КМУ від 25 травня 2011 р. №555 «Про затвердження Порядку проведення громадських слухань 

щодо врахування громадських інтересів під час розроблення проектів містобудівної документації 

на місцевому рівні». 

4. Доручити Департаменту у справах ЗМІ та зв’язку оприлюднити дане рішення в засобах масової 

інформації протягом двох тижнів з дня його прийняття.  

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                                                                            Сергій МОРГУНОВ» 

Проголосовано одноголосно. 

 

п.5. Про перейменування вулиць, провулків, проїздів, тупиків, площ у місті Вінниці. 
/в проєкті порядку денного сесії  за №40/. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити проєкт рішення в новій редакції: 

«Про перейменування  вулиць,  

провулків, проїздів, тупиків, площ  

у місті Вінниці 

 

Керуючись Законом України від 09.04.2015р. №317 «Про засудження комуністичного та 

націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону 

пропаганди їх символіки», Законом України «Про присвоєння юридичним особам та об’єктам 

права власності імен (псевдонімів) фізичних осіб, ювілейних та святкових дат, назв і дат 

історичних подій», враховуючи протокол засідання Ради з питань історії культурної спадщини 

та топоніміки Вінницької міської територіальної громади відповідно до  п.5 «Положення про 

адресну систему м.Вінниці», затвердженого рішенням виконкому міської ради від 21.02.2019р. 

№467, та керуючись ст.26, п.1 ст.59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  

міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

1. Перейменувати наступні вулиці, провулки, проїзди, тупики, площі на території міста Вінниці:  

1) вулиця 1905 року – вулиця Лівобережна 

2) провулок 1905 року – провулок Лівобережний 

3) площа 8 Березня – площа Царина  

4) вулиця 8 Березня – вулиця Славетна  

5) провулок 8 Березня – провулок Славетний 

6) вулиця Академіка Павлова – вулиця Івана Дзюби 

7) вулиця Баженова – вулиця Дмитра Білоконя 

8) провулок Баженова – провулок Дмитра Білоконя 

9) вулиця Бестужева – вулиця Миколи Хвильового 

10) провулок 1-й Бестужева – провулок 1-й Миколи Хвильового 

11) провулок 2-й Бестужева – провулок 2-й Миколи Хвильового  

12) вулиця Воїнів-Інтернаціоналістів – вулиця Політехнічна 



13) площа Гагаріна – площа Калічанська 

14) вулиця Гагаріна – вулиця Шереметка 

15) провулок Гагаріна – провулок Шереметка 

16) проїзд Гагаріна – проїзд Шереметка 

17) вулиця Гастелло – вулиця Василя Гречулевича 

18) вулиця Герцена – вулиця Яна Засідателя 

19) провулок Герцена – провулок Яна Засідателя 

20) вулиця Гладкова – вулиця Соняшникова 

21) провулок Гладкова – провулок Соняшниковий 

22) вулиця Глінки – вулиця Мирослава Скорика 

23) провулок 1-й Глінки – провулок 1-й Мирослава Скорика 

24) провулок 3-й Глінки – вулиця Олександра Немченка 

25) вулиця Гончарова – вулиця Олени Теліги 

26) вулиця Грибоєдова – вулиця Георгія Нарбута 

27) провулок Грибоєдова – провулок Георгія Нарбута 

28) вулиця Декабристів – вулиця Олекси Довбуша 

29) вулиця Добролюбова – вулиця Романа Шухевича 

30) провулок Добролюбова – провулок Романа Шухевича 

31) вулиця Достоєвського – вулиця Уласа Самчука 

32) вулиця Єрмака – вулиця Антона Листопада 

33) провулок Єрмака – провулок Антона Листопада 

34) вулиця Жуковського – вулиця Ісмаїла Гаспринського 

35) провулок Жуковського – провулок Ісмаїла Гаспринського 

36) вулиця Запорожця П. – вулиця Запорізька 

37) вулиця Карбишева – вулиця Скіфська 

38) провулок Карбишева – провулок Скіфський 

39) провулок 1-й Карбишева – провулок 1-й Скіфський 

40) провулок 2-й Карбишева – провулок 2-й Скіфський  

41) провулок 3-й Карбишева – провулок 3-й Скіфський 

42) тупик Карбишева – тупик Скіфський 

43) проїзд 1-й Карбишева – проїзд 1-й Юрія Левади (технічне уточнення) 

44) проїзд 2-й Карбишева – проїзд 2-й Юрія Левади (технічне уточнення) 

45) проїзд 3-й Карбишева – проїзд 3-й Юрія Левади (технічне уточнення) 

46) вулиця Каховського – вулиця Василя Барки 

47) провулок Каховського – провулок Василя Барки 

48) вулиця Ковпака – вулиця Анатолія Черниша 

49) вулиця Константиновича – вулиця Болгарська 

50) провулок 1-й Константиновича – провулок 1-й Болгарський 

51) провулок 2-й Константиновича – провулок 2-й Болгарський 

52) проїзд 1-й Константиновича – проїзд 1-й Болгарський 

53) вулиця Короленка – вулиця Михайла Малишенка 

54) провулок Крилова – провулок 3-й Замковий 

55) вулиця Кузнецова – вулиця Джеймса Мейса  

56) провулок Кузнецова – провулок Джеймса Мейса 

57) вулиця Лавреньова – вулиця Надії Суровцової 

58) вулиця Лермонтова – вулиця Євгена Чикаленка 

59) провулок Лермонтова – провулок Євгена Чикаленка 

60) провулок 1-й Лермонтова – провулок 1-й Євгена Чикаленка 

61) провулок 2-й Лермонтова – провулок 2-й Євгена Чикаленка 

62) провулок 3-й Лермонтова – провулок 3-й Євгена Чикаленка 

63) тупик Лермонтова – провулок 4-й Євгена Чикаленка 

64) провулок Разіна – провулок 5-й Євгена Чикаленка 

65) вулиця Ломоносова – вулиця Миколи Костомарова 

66) провулок 1-й Ломоносова – провулок 1-й Миколи Костомарова 

67) провулок 2-й Ломоносова – провулок 2-й Миколи Костомарова 

68) вулиця Лютневої революції – вулиця Крутнів Яр 

69) провулок Лютневої революції – провулок Крутнів Яр 

70) вулиця Макаренка – вулиця Тетяни Яблонської 

71) провулок 1-й Макаренка – провулок 1-й Тетяни Яблонської 



72) провулок 2-й Макаренка – провулок 2-й Тетяни Яблонської 

73) вулиця Максимовича – вулиця Праведників світу 

74) проїзд 1-й Максимовича – проїзд 1-й Праведників світу 

75) проїзд 2-й Максимовича – проїзд 2-й Праведників світу 

76) проїзд 3-й Максимовича – проїзд 3-й Праведників світу 

77) вулиця Маміна-Сибіряка – вулиця Івана Світличного 

78) бульвар Маміна-Сибіряка – провулок Івана Світличного 

79) вулиця Матросова – вулиця Василя Сліпака 

80) провулок 1-й Матросова – провулок 1-й Василя Сліпака 

81) провулок 2-й Матросова – провулок 2-й Василя Сліпака 

82) проїзд Матросова – проїзд Василя Сліпака 

83) вулиця Медвідь Анастасії – вулиця Підлісна 

84) вулиця Міліційна – вулиця Князя Володимира 

85) вулиця Мічуріна – вулиця Діонісія Міклера 

86) провулок Мічуріна – провулок Діонісія Міклера 

87) проїзд Мічурінський – проїзд 4-й Івана Пулюя (технічне уточнення) 

88) вулиця Молодогвардійська – вулиця Софії Русової 

89) провулок 1-й Молодогвардійський – провулок 1-й Софії Русової 

90) провулок 2-й Молодогвардійський – провулок 2-й Софії Русової 

91) вулиця Мороза Гната – вулиця Юрія Іллєнка 

92) вулиця Морозової Г. – вулиця Насті Присяжнюк  

93) провулок 1-й Морозової Г. – провулок 1-й Насті Присяжнюк  

94) провулок 2-й Морозової Г. – провулок 2-й Насті Присяжнюк  

95) провулок 3-й Морозової Г. – провулок 3-й Насті Присяжнюк 

96) проїзд 1-й Морозової Г. – тупик Насті Присяжнюк  

97) вулиця Москаленка – вулиця Генерала Григоренка 

98) провулок Москаленка – провулок Генерала Григоренка 

99) вулиця Москвіна – вулиця Гната Танцюри 

100) провулок 1-й Москвіна – провулок 1-й Гната Танцюри 

101) провулок 2-й Москвіна – провулок 2-й Гната Танцюри 

102) тупик Москвіна – тупик Гната Танцюри 

103) вулиця Нахімова – вулиця Ґданська 

104) провулок 1-й Нахімова – провулок 1-й Ґданський 

105) провулок 2-й Нахімова – провулок 2-й Ґданський 

106) провулок 3-й Нахімова – провулок 3-й Ґданський 

107) тупик 1-й Нахімова – тупик 1-й Ґданський 

108) тупик 2-й Нахімова – тупик 2-й Ґданський 

109) вулиця Невського – вулиця Вацлава Гавела 

110) провулок Невського – провулок Вацлава Гавела 

111) вулиця Немировича-Данченка – вулиця Володимира Даценка 

112) проїзд Немировича-Данченка – проїзд Володимира Даценка 

113) вулиця Новікова – вулиця Олексія Зінов’єва  

114) вулиця Пестеля – вулиця Олександра Лотоцького 

115) провулок 1-й Пестеля – провулок 1-й Олександра Лотоцького 

116) провулок 2-й Пестеля – провулок 2-й Олександра Лотоцького 

117) провулок 3-й Пестеля – провулок 3-й Олександра Лотоцького 

118) вулиця Покришкіна – вулиця Марії Приймаченко 

119) провулок Покришкіна – провулок Марії Приймаченко 

120) вулиця Понєдєліна – вулиця Сенатора Маккейна 

121) вулиця Пугачова – вулиця Паневежиська 

122) провулок Пугачова – провулок Паневежиський 

123) вулиця Пушкіна – вулиця Григорія Сковороди 

124) вулиця Сковороди – тупик Підлісний (технічне уточнення) 

125) вулиця Рилєєва – вулиця Василя Хмелюка 

126) провулок 1-й Рилєєва – тупик Ґрохольських 

127) провулок 2-й Рилєєва – вулиця Леоніда Глібова 

128) вулиця Салтикова-Щедріна – вулиця Михайла Драгоманова 

129) провулок Салтикова-Щедріна – провулок Михайла Драгоманова 

130) вулиця Серафимовича – вулиця Василя Сильвестрова 



131) вулиця Сергєєва-Ценського – вулиця Семена Олійничука 

132) провулок Сергєєва-Ценського – провулок Семена Олійничука 

133) вулиця Смирнова Ю. – вулиця Барвиста 

134) провулок Смирнова Ю.  – провулок Барвистий 

135) вулиця Станіславського – вулиця Павла Корнелюка 

136) проїзд Станіславського  – проїзд Павла Корнелюка 

137) провулок Станіславського – вулиця Олександра Божка 

138) вулиця Талаліхіна – вулиця Остапа Вишні 

139) провулок Талаліхіна – провулок Остапа Вишні 

140) вулиця Толбухіна – вулиця Євгена Сверстюка 

141) провулок Толбухіна – провулок Євгена Сверстюка 

142) провулок Тургенєва – приєднаний до провулку 4-го Данила Нечая 

143) вулиця Успенського Гліба – вулиця Євгена Коновальця 

144) вулиця Ушакова – вулиця Василя Кричевського 

145) провулок Ушакова – провулок Василя Кричевського 

146) вулиця Цимлянська – вулиця Кальницька  

147) вулиця Ціолковського – вулиця Василя Симоненка 

148) провулок Ціолковського – провулок Василя Симоненка  

149) вулиця Чайкіної Л. – вулиця Дьогтянецька 

150) вулиця Чехова – вулиця Гетьмана Мазепи 

151) вулиця Івана Мазепи – проїзд 8-й Автомобілістів (технічне уточнення) 

152) вулиця Ширшова – вулиця Варшавська 

153) провулок 1-й Ширшова – провулок 1-й Варшавський 

154) провулок 2-й Ширшова – провулок 2-й Варшавський 

155) провулок 3-й Ширшова – провулок 3-й Варшавський 

156) вулиця Шмідта – вулиця Казимира Малевича 

157) вулиця Щукіна – вулиця Ярослава Нємеца 

158) провулок Щукіна – провулок Ярослава Нємеца 

159) вулиця Писарєва – вулиця Олександри Бурбело 

160) вулиця Кошового О. – вулиця Святослава Хороброго 

161) провулок Кошового О. – провулок Святослава Хороброго 

2. Департаменту архітектури та  містобудування: 

2.1. Внести відповідні зміни до переліку вулиць, проспектів, бульварів, провулків, площ м. 

Вінниці. 

2.2. Надіслати дане рішення ДП «Національні інформаційні системи» Міністерства юстиції 

України для включення даних назв до словника Єдиних та Державних реєстрів.  

3. Департаменту інформаційних технологій внести зміни в адресну схему м. Вінниці протягом 

двох тижнів з дня прийняття даного рішення. 

4. Департаменту у справах засобів масової інформації та зв'язків з громадськістю оприлюднити 

дане рішення в засобах масової інформації протягом одного тижня з дня його прийняття. 

5. Відділу ведення Державного Реєстру виборців Вінницької міської територіальної громади 

надіслати дане рішення для включення даних вулиць до адресного реєстру автоматизованої 

інформаційної телекомунікаційної системи Державний Реєстр виборців. 

6. Асоціації органів самоорганізації населення доручити проінформувати населення про 

відповідні зміни. 

7. Департаменту житлового господарства виготовити та розмістити відповідні аншлаги на 

будинках і спорудах міста.  

7.1. В зв’язку з прийняттям п. 7 даного рішення скасувати п. 7 рішення міської ради №1030 від 

29.04.2022р. 

8. КП «Вінницьке міське бюро технічної інвентаризації» враховувати відповідні зміни в адресній 

схемі м.Вінниця при виконанні замовлень та наданні інформації органам місцевого 

самоврядування.  

9. Департаменту транспорту та міської мобільності, відповідно до Порядку найменування 

зупинок міського пасажирського транспорту в м.Вінниці, змінити назви відповідних зупинок. 

10. Контроль за виконання цього рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань 

містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони природи (А.Іващук). 

 

Міський голова       Сергій МОРГУНОВ»  
Проголосовано одноголосно. 



СЛУХАЛИ: 

2. Розгляд  питання, внесеного до проєкту порядку денного 25 сесії  8 скликання за      

       спеціальною процедурою (ст. 2.6.7. Регламенту міської ради). 
 

Інформацію департаменту архітектури та містобудування міської ради 

п.2.1. Про внесення змін до рішення міської ради від 01.11.2019 № 2012  «Про затвердження 

Програми розроблення містобудівної та іншої документації загальноміського перспективного 

значення на 2020-2022 роки» зі змінами. 

/в проєкті порядку денного сесії  за №49/. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити. 

Проголосовано одноголосно. 

 

Голова комісії                                                                              Антоніна ІВАЩУК 

 

Секретар                                                                                        Дмитро МИРА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


