
ПРОТОКОЛ № 44 

засідання постійної  комісії міської ради з питань містобудування, будівництва,  

земельних відносин та охорони природи 

від 27.10.2022 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; 

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:  

Директор департаменту земельних ресурсів міської ради - Кушнірчук С.А.; 

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 26 сесії  8 скликання.  
 

СЛУХАЛИ: 

       І. Повторний розгляд окремих питань проєкту порядку денного 26 сесії  8 скликання.  
 

Інформацію департаменту земельних ресурсів міської ради 

п.1. Про затвердження документації із землеустрою, про передачу земельних ділянок в оренду, 

про відмову в поновленні, припинення та внесення змін до договорів оренди земельних ділянок. 

/в проєкті порядку денного сесії  за №23/. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити проєкт рішення в новій редакції зі зміною його назви: 

«Про затвердження документації із землеустрою,  

про передачу земельних ділянок в оренду, постійне 

користування, про відмову в поновленні, припинення  

та внесення змін до договорів оренди земельних ділянок 

  

Розглянувши клопотання суб’єктів підприємницької та господарської діяльності, подані 

матеріали і документи, на підставі ст.ст. 12, 19, 38, 39, 96, 111, 112, 120, 122, 123, 124, 126, 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», Постанови Кабінету Міністрів України від 28 

липня 2021 р. № 821, рішення виконавчого комітету Вінницької міської ради від 16.01.2009р. №90, 

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

Вінницької міської ради від 23.12.2016 р. №563), рішення Вінницької міської ради від 29.04.2022 

р. №1030, рішення Вінницької міської ради від 30.09.2022 р. №1231, рішення міської ради від 

09.12.2020 р. №48, розпорядження міського голови від 15.12.2020 р. №191-р, розпорядження 

міського голови від 15.12.2020 р. №192-р, 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 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. Користувачам (власникам) земельних ділянок виконувати обов’язки згідно з вимогами ст.ст. 

91, 96 Земельного кодексу України.  

6. Департаменту земельних ресурсів міської ради в договорах оренди земельних ділянок та 

додаткових угодах до договорів оренди передбачити фінансові санкції у вигляді штрафу за 

невиконання благоустрою в зазначені терміни. 

7. Землекористувачам укласти договори з департаментом комунального господарства та 

благоустрою на комплексне опорядження, утримання та благоустрій. 

8. Користувачам (власникам) земельних ділянок виконати умови, викладені у висновках 

уповноважених органів, та додержуватись встановлених обмежень (обтяжень) у використанні 

земельних ділянок. 

9. Після державної реєстрації земельної ділянки та права оренди, постійного користування, 

власності на земельну ділянку користувачу (власнику) земельної ділянки внести зміни в 

земельно-облікові документи. 

10. 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. Припинити договір оренди земельної ділянки від 19.12.2008 р., зареєстрований за №040900100196 

від 17.06.2009 р. (зі змінами), укладений з Акціонерним товариством «Вінницяобленерго» (код 

ЄДРПОУ – 00130694, юридична адреса: м. Вінниця, вул. Магістратська, 2) на земельну ділянку 

площею 0,0150 га, кадастровий номер 0510100000:02:038:0023, для розміщення, будівництва, 

експлуатації та обслуговування будівель і споруд об'єктів енергогенеруючих підприємств, установ 

і організацій, за адресою: м. Вінниця, вул. Політехнічна, б/н (ТП – 458), шляхом укладання 

відповідної угоди. 

2. Внести зміни до договору оренди земельної ділянки від 22.12.2008 р.,  зареєстрованого за 

№040900200011 від 09.02.2009 р. (зі змінами), укладеного з гр. Драчем Олександром Івановичем та 

гр. Плаксюком Миколою Трохимовичем на земельну ділянку площею 0,0387 га, кадастровий 

номер 0510136300:01:069:0057, для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних 

будівель та споруд будівельних організацій та підприємств, за адресою: м. Вінниця, вул. Гонти, 94, 

в частині заміни орендаря з гр. Драча Олександра Івановича на Товариство з обмеженою 

відповідальністю «ЧАРД» (код ЄДРПОУ – 40586192, юридична адреса: м. Вінниця, вул. Соборна, 

69), у зв’язку з переходом права власності на об’єкт нерухомого майна. 

2.1. Укласти відповідну угоду до договору оренди земельної ділянки. 

3. Відмовити гр. Кедь Миколі Васильовичу, який зареєстрований як фізична особа-підприємець, в 

поновленні договору оренди земельної ділянки від 30.05.2012 р.,  зареєстрованого за 

№051010004000323 від 25.07.2012 р. (із змінами), укладеного на земельну ділянку площею 0,0053 га, 

кадастровий номер 0510100000:02:051:0164, для будівництва та обслуговування будівель торгівлі, 

за адресою: м. Вінниця, вул. Келецька (зуп. трол. «Медичний університет»), на підставі рішення 

Вінницької міської ради від 24.12.2021 р. №780 та рішення виконавчого комітету Вінницької 

міської ради від 18.08.2022 р. №1729.  

3.2. Припинити договір оренди земельної ділянки від 30.05.2012 р.,  зареєстрований за 

№051010004000323 від 25.07.2012 р. (із змінами), укладений з гр. Кедь Миколою Васильовичем, 

який зареєстрований як фізична особа-підприємець, на земельну ділянку площею 0,0053 га, 

кадастровий номер 0510100000:02:051:0164, для будівництва та обслуговування будівель торгівлі, 

за адресою: м. Вінниця, вул. Келецька (зуп. трол. «Медичний університет»), в зв’язку з закінченням 

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

3.3. Орендарю 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, в терміни визначені рішенням виконавчого 

комітету Вінницької міської ради від 18.08.2022 р. №1729; 

3.3.1. Орендарю 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; 



3.3.2. У разі добровільної відмови Орендаря 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. 

  

Міський голова                                     Сергій МОРГУНОВ 

 

 

                                                                                                   Додаток 2 

                                                                                                                           до рішення міської ради 

                                                                                                                           від ____________№_____ 

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки зі зміною цільового 

призначення, за адресою: м. Вінниця, вул. Енергетична, б/н, розроблений ДП «Вінницький 

науково-дослідний та проектний інститут землеустрою» на замовлення гр. Зубової Наталії 

Анатоліївни.  

1.1. Змінити цільове призначення земельної ділянки за адресою: м. Вінниця, вул. Енергетична, б/н, 

площею 0,6509 га, кадастровий номер 0510100000:01:121:0051, що перебуває у власності гр. Зубової 

Наталії Анатоліївни з «для ведення особистого селянського господарства» на «для розміщення та 

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

машинобудівної та іншої промисловості». 

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 призначення земельної ділянки; 

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

благоустрою, погодженого належним чином, протягом 6 місяців з дня завершення будівельних 

робіт; 

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

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

2. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки зі зміною цільового 

призначення, за адресою: м. Вінниця, вул. Енергетична, б/н, розроблений ДП «Вінницький 

науково-дослідний та проектний інститут землеустрою» на замовлення гр. Мельник Анни Ігорівни.  

2.1. Змінити цільове призначення земельної ділянки за адресою: м. Вінниця, вул. Енергетична, б/н, 

площею 0,6508 га, кадастровий номер 0510100000:01:121:0052, що перебуває у власності гр. 

Мельник Анни Ігорівни з «для ведення особистого селянського господарства» на «для розміщення 

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

машинобудівної та іншої промисловості». 

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 призначення земельної ділянки; 

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

благоустрою, погодженого належним чином, протягом 6 місяців з дня завершення будівельних 

робіт; 

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

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

3. Внести зміни до договору оренди земельної ділянки від 02.06.2016 р.,  зареєстрованого за №01766 

від 08.06.2016 р. (зі змінами), укладеного на земельну ділянку площею 0,2653 га, кадастровий номер 

0510100000:01:022:0110, для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель 

та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості, за адресою: м. Вінниця, 

вул. Академіка Янгеля, 4, в частині заміни орендаря з «Товариства з обмеженою відповідальністю 

«АО-АВІА» (код ЄДРПОУ – 38051952, юридична адреса: м. Вінниця, вул. Київська, 136Б)» на 

«Товариство з обмеженою відповідальністю ремонтно-монтажний комбінат «Торгтехніка» (код 

ЄДРПОУ – 02132409, юридична адреса: м. Вінниця, вул. Нечуя-Левицького, 14)» та в частині 

заміни адреси земельної ділянки з «м. Вінниця, вул. Академіка Янгеля, 4» на «м. Вінниця, вул. 

Академіка Янгеля, 4-Ч», у зв’язку з переходом права власності на об’єкт нерухомого майна. 

4. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки за адресою: м. Вінниця, вул. 

Гетьмана Мазепи (бувша вул. Чехова), б/н, розроблений КП «Агенство адміністративних послуг» 

на замовлення гр. Ільїної Оксани Вікторівни. 

4.1. Передати  гр. Ільїній Оксані Вікторівні в оренду земельну ділянку, на якій розташовані 

належні заявнику об’єкти нерухомого майна, площею 0,0250 га, кадастровий номер 

0510100000:03:017:0052, для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель 

та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості, за адресою: м. Вінниця, 

вул. Гетьмана Мазепи (бувша вул. Чехова), б/н, строком на 10 років, за рахунок земель 

комунальної власності. 

4.2. Віднести земельну ділянку до категорії земель: землі промисловості, транспорту, зв’язку, 

енергетики, оборони та іншого призначення. 

4.3. Встановити обмеження (обтяження) у вигляді: 

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

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

5. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки за адресою: с. Вінницькі 

Хутори, вул. Чехова, 39-В, розроблений КП «Агенство адміністративних послуг» на замовлення гр. 

Ільїної Оксани Вікторівни. 

5.1. Передати  гр. Ільїній Оксані Вікторівні в оренду земельну ділянку, на якій розташовані 

належні заявнику об’єкти нерухомого майна, площею 0,1623 га, кадастровий номер 

0520681000:03:001:0080, для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель 

та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості, за адресою: с. 

Вінницькі Хутори, вул. Чехова, 39-В, строком 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 призначення 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. дотримання вимог ст. 18 Закону України «Про автомобільні дороги»; 

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

6. Поновити договір оренди земельної ділянки від 29.03.2011 р., зареєстрований за 

№051013704000074  від 05.08.2011 р. (зі змінами), укладений з гр. Косьяненко Маріною Вікторівною, 

яка зареєстрована як фізична особа-підприємець, на земельну ділянку площею 0,0038 га, 

кадастровий номер 0510100000:03:012:0046, для  будівництва та обслуговування будівель торгівлі 

(розміщення тимчасової споруди для провадження підприємницької діяльності), за адресою: м. 

Вінниці, вул. Волошкова (біля буд. №5), строком на 1 рік, шляхом укладання відповідної угоди. 

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

6.1.1. дотримання цільового використання земельної ділянки; 

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

благоустрою, погодженого належним чином; 

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

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

господарства та благоустрою; 

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

МАФ, без відповідних дозволів; 

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

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

законодавства; 

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

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

6.1.9. 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, 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. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки зі зміною цільового 

призначення, за адресою: с. Вінницькі Хутори, вул. Сагайдачного, 77, розроблений МКП 

«Вінницький муніципальний центр містобудування і архітектури» на замовлення гр. Бичок Ірини 

Валеріївни.  

7.1. Змінити цільове призначення земельної ділянки за адресою: с. Вінницькі Хутори, вул. 

Сагайдачного, 77, площею 0,0534 га, кадастровий номер 0520681000:02:003:0363, що перебуває у 

власності гр. Бичок Ірини Валеріївни з «для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)» на «для будівництва та обслуговування 

адміністративних будинків, офісних будівель компаній, які займаються підприємницькою 

діяльністю, пов’язаною з отриманням прибутку». 

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

7.3. Встановити обмеження (обтяження) у вигляді: 

7.3.1. дотримання цільового призначення земельної ділянки; 

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

благоустрою, погодженого належним чином, протягом 6 місяців з дня завершення будівельних 

робіт; 

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

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

8. Затвердити технічну документацію з нормативної грошової оцінки земельної ділянки, яка 

розташована території Вінницької міської територіальної громади за межами населеного пункту с. 

Писарівка, площею 1,2517га (кадастровий номер - 0520685200:03:002:0356), для рибогосподарських 

потреб, виготовленого ТОВ «Вінекс», яка передбачається для передачі в користування (оренду), 

окремим лотом на конкурентних засадах (на земельних торгах). 

 



9. В зв’язку з надходженням клопотання від Навчального закладу об’єднання громадян 

«Вінницька обласна автомобільна школа всеукраїнської спілки автомобілістів» вих. №34 від 

06.09.2022 р. (реєстраційний індекс 01/23/50939) скасувати п. 1. та п. 2. додатку 4 до рішення 

Вінницької міської ради від 26.08.2022 р. №1172. 

10. У підпункті 1.2. додатку 1 до рішення міської ради від 30.09.2022 №1225 цифри «01.06.2010» 

замінити цифрами «01.07.2010». 

  

Міський голова                                     Сергій МОРГУНОВ  

 

 

                                                                                                   Додаток 3 

                                                                                                                            до рішення міської ради 

                                                                                                                          від ____________№____ 

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки за адресою: м. Вінниця, вул. 

Хлібна, 1, розроблений ТОВ «Поділля Інжагробуд» на замовлення Комунального закладу «Центр 

концертних та фестивальних програм» (код ЄДРПОУ – 35997351, юридична адреса: м. Вінниця, 

вул. Хлібна,1). 

1.1. Передати  Комунальному закладу «Центр концертних та фестивальних програм» (код 

ЄДРПОУ – 35997351, юридична адреса: м. Вінниця, вул. Хлібна, 1) в постійне користування 

земельну ділянку, на якій розташовані належні заявнику об’єкти нерухомого майна, площею 

0,6000 га, кадастровий номер 0510100000:02:026:0036, для цілей підрозділів 07.01-07.04, 07.06-07.09 

та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду, за адресою: м. Вінниця, 

вул. Хлібна, 1, за рахунок земель комунальної власності (лист-згода департаменту культури 

Вінницької міської ради від 18.10.2022 року). 

1.2. Віднести земельну ділянку до категорії земель: землі рекреаційного призначення. 

1.3. Встановити обмеження (обтяження) у вигляді: 

1.3.1. дотримання цільового призначення земельної ділянки; 

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

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

 

Міський голова                                     Сергій МОРГУНОВ»  

Проголосовано одноголосно. 

 

 

п.2. Про укладання, поновлення, припинення та внесення змін до договорів про встановлення 

земельного сервітуту, про внесення змін до договору оренди земельної ділянки та про внесення 

змін до рішення Вінницької міської ради. 

/в проєкті порядку денного сесії  за №25/. 

ВИРІШИЛИ: 

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

                                                                                                             

                                                                                                            «Додаток 3 

                                                                                                до рішення міської ради 

                                                                                                від ____________№____ 

1. Внести зміни до абзацу 1 п. 2 додатку 1 до рішення Вінницької міської ради від 30.09.2022 

№1227, виклавши його в такій редакції:  

«2. Укласти договір про встановлення земельного сервітуту з Приватним акціонерним 

товариством «Вінницький завод «Маяк» (код ЄДРПОУ – 14307771, юридична адреса: м. Вінниця,  



вул. Хмельницьке шосе, 105) на земельну ділянку площею 0,1106 га, для будівництва і 

обслуговування паркінгів та автостоянок на землях житлової та громадської забудови 

(влаштування відкритої автостоянки), строком на 4 роки 11 місяців, за адресою: м. Вінниця, вул. 

Політехнічна, 2-В (бувша вул. Воїнів-Інтернаціоналістів), на безоплатній основі». 

 
 

Міський голова                                                                                      Сергій МОРГУНОВ» 

Проголосовано одноголосно. 

 

 

 

Голова комісії                                                                              Антоніна ІВАЩУК 

 

Секретар                                                                                        Дмитро МИРА 


