
 

ВІННИЦЬКА МІСЬКА РАДА 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я  
 

Від 04.08.2022 р.  №1557 

 м. Вінниця     

 

Про проєкт рішення міської ради «Про  

суспільну необхідність набуття з приватної 

власності в комунальну власність Вінницької 

міської територіальної громади земельних 

ділянок» 

 

З метою реалізації пріоритетних завдань, визначених Стратегією розвитку 

Вінницької міської територіальної громади до 2030 року – Стратегія 3.0, 

затвердженою рішенням Вінницької міської ради від 26.02.2021 року №194,  

містобудівну документацію - детальний план забудови території Х мікрорайону 

в м. Вінниці, затверджений рішенням виконавчого комітету міської ради від 

30.05.2019 р. № 1394, коригування якого затверджено рішенням міської ради від 

28.01.2022 р. № 851, керуючись пунктом 1 частини 2 статті 52, частиною 6 статті 

59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет 

міської ради 

     ВИРІШИВ: 

 

1. Схвалити проєкт рішення міської ради «Про  суспільну необхідність 

набуття з приватної власності в комунальну власність Вінницької міської 

територіальної громади земельних ділянок». 

2. Подати зазначений проєкт рішення на розгляд сесії міської ради.  

3. Відділу організаційного забезпечення та діловодства апарату міської 

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

включення до проєкту порядку денного чергової сесії міської ради. 

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступників 

міського голови С. Матусяка., А. Очеретного. 

 

 

Міський голова                                                                    Сергій МОРГУНОВ 



Додаток                                                                                                                      

до рішення виконавчого комітету              

міської ради                                                                       

від 04.08.2022 р. № 1557 

 

 

Проєкт рішення міської ради 

 

Про  суспільну необхідність набуття з 

приватної власності в комунальну власність 

Вінницької міської територіальної громади 

земельних ділянок  

 

З метою реалізації пріоритетних завдань, визначених Стратегією розвитку 

Вінницької міської територіальної громади до 2030 року – Стратегія 3.0, 

затвердженою рішенням Вінницької міської ради від 26.02.2021 року №194, 

враховуючи Договір про забудову Х-го мікрорайону житлового району 

«Вишенька» в м. Вінниці між Вінницькою міською радою, житлово-будівельним 

кооперативом «Захисник - Вінниця», фізичними особами Капшієнко О.М. та 

Засаднюком В.М., затверджений рішенням міської ради від 24.06.2022 № 1126;  

містобудівну документацію - детальний план забудови території Х мікрорайону 

в м. Вінниці, затверджений рішенням виконавчого комітету міської ради від 

30.05.2019 р. № 1394, коригування якого затверджено рішенням міської ради від 

28.01.2022 р. № 851; доповідну записку департаменту економіки і інвестицій 

міської ради від 02.08.2022 р. №11/00/004/138436, які є підставою для викупу 

земельних ділянок, які перебувають у власності житлово-будівельного 

кооперативу «Захисник - Вінниця»,  для суспільних потреб,   керуючись Законом 

України «Про відчуження земельних ділянок, інших об'єктів нерухомого майна, 

що на них розміщені, які перебувають у приватній власності, для суспільних 

потреб чи з мотивів суспільної необхідності», статтями 26, 27, 31, частиною 6 

статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Визнати суспільну необхідність набуття з приватної власності в 

комунальну власність Вінницької міської територіальної громади земельних 

ділянок:  

частини земельної ділянки з кадастровим номером: 

0520688900:01:004:0012 площами 0,0078 га, 0,0553 га, 0,5501 га, 0,0237 га; 

частини земельної ділянки з кадастровим номером: 0520688900:01:004:0013 

площами 0,1547 га, 0,4458 га, 0,2661 га; площею 0,1544 га з кадастровим 

номером: 0510100000:02:115:0102; площею 0,2811 га з кадастровим номером: 

0510100000:02:115:0105; площею 0,7137 га з кадастровим номером: 



0510100000:02:115:0101; площею 0,5797 га з кадастровим номером: 

0510100000:02:115:0104 для суспільних потреб – будівництва закладів освіти та 

об‘єктів транспортної інфраструктури на території Х-го мікрорайону житлового 

району «Вишенька» в м. Вінниці, що перебувають у власності Обслуговуючого 

кооперативу «Житлово-будівельний кооператив «Захисник - Вінниця» (код 

ЄДРПОУ – 42787008, місцезнаходження зареєстроване за адресою: вул. Олега 

Антонова, 29, кв. 4 в м. Вінниці), шляхом вчинення рівноцінної міни на земельні 

ділянки комунальної форми власності.    

2. Вилучити земельні ділянки площами 0,0078 га, 0,0553 га, 0,5501 га, 

0,0237 га, що мають бути утворені внаслідок поділу земельної ділянки з 

кадастровим номером: 0520688900:01:004:0012; площами 0,1547 га, 0,4458 га, 

0,2661 га, що мають бути утворені внаслідок поділу земельної ділянки з  

кадастровим номером: 0520688900:01:004:0013; площею 0,1544 га з кадастровим 

номером: 0510100000:02:115:0102; площею 0,2811 га з кадастровим номером: 

0510100000:02:115:0105; площею 0,7137 га з кадастровим номером: 

0510100000:02:115:0101; площею 0,5797 га з кадастровим номером: 

0510100000:02:115:0104, для суспільних потреб – будівництва закладів освіти та 

об‘єктів транспортної інфраструктури на території Х-го мікрорайону житлового 

району «Вишенька» в м. Вінниці. 

3. З метою проведення подальших організаційно-правових заходів щодо 

забудови території Х мікрорайону в м. Вінниці доручити департаменту 

земельних ресурсів міської ради: 

3.1 Здійснити поділ земельних ділянок, які зареєстровані на праві 

комунальної власності за Вінницькою міською територіальною громадою 

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

ділянки площами 0,0491 га та 1,1011 га; площею 1,5498 га (кадастровий номер 

0520688900:01:004:0186) на земельні ділянки площами 0,1245 га, 0,2751 га, 

1,1502 га. 

3.2. Замовити проведення експертних грошових оцінок новоутворених 

земельних ділянок, а також рецензування таких звітів, задля  визначення дійсної 

вартості земельних ділянок, з метою подальшого можливого обміну земельними 

ділянками. 

3.3. Після формування земельних ділянок, як об’єктів цивільних прав, на 

виконання умов Договору про забудову Х-го мікрорайону житлового району 

«Вишенька» в м. Вінниці, укладеного між Вінницькою міською радою, житлово-

будівельним кооперативом «Захисник - Вінниця», фізичними особами 

Капшієнко О.М. та Засаднюком В.М., підготувати проєкт рішення міської ради 

про погодження звітів про експертну грошову оцінку земельних ділянок, 

затвердження їх вартості та умови обміну земельними  ділянками. 

3.4. У разі досягнення згоди, з власником земельних ділянок укласти 

цивільно-правову угоду. 



4. Доручити департаменту економіки і інвестицій міської ради: 

4.1. У 5-денний термін з дати прийняття даного рішення повідомити 

рекомендованим листом з повідомленням про вручення, або кур’єром з 

відміткою про отримання, власника вказаних земельних ділянок щодо прийняття 

даного рішення. 

4.2. Спільно з департаментом земельних ресурсів організувати проведення 

переговорів щодо умов міни, строків укладання цивільно-правової угоди, а 

також вчинити інші дії, що прямо передбачені чинним законодавством України 

для здійснення міни. 

4.3. У разі не досягнення згоди із власником земельних ділянок щодо умов 

міни земельних ділянок протягом трьох місяців, але  не пізніше одного року з 

дати прийняття даного рішення, підготувати та передати матеріали департаменту 

правової політики та якості міської ради для подальшого звернення  від імені 

Вінницької міської ради до суду з позовом про примусове відчуження земельних 

ділянок з мотивів суспільної необхідності. 

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

міської ради з питань містобудування, будівництва, земельних відносин та 

охорони природи ( А. Іващук ). 

 

 

 

В.о. керуючого справами виконкому          Сергій ЧОРНОЛУЦЬКИЙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Департамент економіки і інвестицій  

 

Ірина СОЛОНЕНКО  

 

Працівник за строковим трудовим договором  

відділу планування та звітності 


