ВІННИЦЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
Від 30.03.2018 № 1143

28 сесія 7 скликання

м.Вінниця

Про створення парку культури
і відпочинку «Хімік»
Відповідно до Земельного кодексу України, Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», Закону України «Про регулювання містобудівної
діяльності», Закону України «Про землеустрій», Закону України «Про
благоустрій населених пунктів», Закону України «Про природно-заповідний
фонд», Постанови Кабінету Міністрів України від 25.05.2011р. №555 «Про
затвердження порядку проведення громадських слухань щодо врахування
громадських інтересів під час розроблення проектів містобудівної документації
на місцевому рівні», Наказу Мінрегіону України від 16.11.2011р. N290 «Про
затвердження Порядку розроблення містобудівної документації», Наказу
Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства
України від 10.04.2006 N 105 «Про затвердження Правил утримання зелених
насаджень у населених пунктах України», враховуючи положення детального
плану території кварталу обмеженого вулицями Некрасова, Фрунзе, Кірова,
Червоних Курсантів, затвердженого рішенням виконкому міської ради від
02.06.2016р. №1307, п.1. додатку 1 рішення міської ради від 23.12.2016р. №560,
доручення міського голови і пропозиції ініціативної групи, та з метою
збереження зелених насаджень та покращення благоустрою міста, міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Доручити КП «Інститут розвитку міст» провести вивчення громадської
думки», шляхом публічних обговорень, щодо розвитку рекреаційних зон
території кварталу обмеженого вулицями Некрасова, Академіка Янгеля,
Батозька, Героїв Крут, зі створенням парку культури і відпочинку «Хімік» та
забудовою
і
розміщенням
об’єктів
передбачених
містобудівною
документацією, з прийняттям пропозицій від осіб передбачених п.7 ст. 21
Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», та представити
результати на розгляд постійної комісії міської ради з питань містобудування,
будівництва, земельних відносин та охорони природи в термін до 1 травня
2018р.

2. За результатами вивчення громадської думки та надання відповідних
пропозицій постійною комісією міської ради з питань містобудування,
будівництва, земельних відносин та охорони природи, у разі виникнення
підстав для внесення змін у містобудівну документацію, передбачених розділом
V Наказу Мінрегіону України від 16.11.2011р. N290:
2.1. Департаменту архітектури та містобудування міської ради ініціювати
питання внесення змін до детального плану території кварталу обмеженого
вулицями Некрасова, Фрунзе, Кірова, Червоних Курсантів, затвердженого
рішенням виконкому міської ради від 02.06.2016р. №1307, з проведенням
громадських слухань, відповідно до Постанови КМУ від 25.05.2011р. №555
«Про затвердження порядку проведення громадських слухань щодо врахування
громадських інтересів під час розроблення проектів містобудівної документації
на місцевому рівні», з затвердженням містобудівної документації в термін до 1
серпня 2018 р.
3. Департаменту комунального господарства та благоустрою міської ради
та МКП ВМР «Вінницязеленбуд» вжити організаційно-правові заходи щодо
оформлення права постійного землекористування земельною ділянкою шляхом
розроблення та затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки для створення парку, в термін до 1 листопада 2018 р.
3.1. У місячний термін з дня набрання чинності рішення про надання
земельної ділянки у постійне користування, вжити заходи щодо державної
реєстрації права користування на земельну ділянку парку культури і відпочинку
«Хімік».
3.2. Здійснити організаційно-правові заходи щодо прийняття парку
культури і відпочинку «Хімік» на баланс.
3.3. Вжити організаційно-правові заходи щодо розробки проекту
реконструкції з благоустроєм території під парком, з виконанням відповідних
робіт протягом 2019-2020рр.
4. Департаменту економіки і інвестицій міської ради забезпечити
включення вищезазначених заходів (п.п. 2.1, 3.1, 3.2, 3.3.) в Програму
соціально-економічного розвитку міста Вінниці на 2019-2020рр.
5. Департаменту фінансів міської ради вирішити в установленому порядку
питання фінансування заходів, передбачених п.п. 2.1, 3.1, 3.2, 3.3. цього
рішення.
6. Департаменту у справах засобів масової інформації та зв’язків з
громадськістю опублікувати дане рішення в засобах масової інформації.
7. 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

Департамент земельних ресурсів
Стрілець Яна Олегівна
Завідувач сектором обслуговування юридичних осіб відділу землеустрою

