ВІННИЦЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ
Від 10.09.2020 р. № 1901
м. Вінниця
Про проект рішення міської ради
«Про найменування урочища та проведення
організаційно-правових заходів щодо
впорядкування та збереження території
пам’ятки археології в м. Вінниці»

Керуючись ч.1 п.2 ст. 52, ч.6 ст.59 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради
ВИРІШИВ:
1. Схвалити проект рішення міської ради «Про найменування урочища та
проведення організаційно-правових заходів щодо впорядкування та
збереження території пам’ятки археології в м. Вінниці».
2. Подати на розгляд міської ради зазначений проект рішення та
відповідні документи.
3. Відділу організаційного забезпечення та діловодства апарату міської
ради та її виконкому надати дане рішення до секретаріату міської ради
для включення до проекту порядку денного чергової сесії міської ради.
4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника
міського голови С. Матусяка.

Міський голова

С. Моргунов

Додаток
до рішення виконкому
міської ради
від 10.09.2020 р. № 1901
Проект рішення міської ради
Про найменування урочища та проведення
організаційно-правових заходів щодо
впорядкування та збереження території
пам’ятки археології в м. Вінниці
З метою впорядкування існуючої території в м. Вінниці, регулювання
відносин та діяльності, пов’язаних із встановленням назв географічних
об’єктів, забезпечення єдиного порядку написання назв, внесення достовірної
та актуальної інформації до словників, єдиних та державних реєстрів, згідно з
п.5 додатку до «Положення про адресну систему Вінницької об’єднаної
територіальної громади», затвердженого рішенням виконавчого комітету
міської ради від 21.02.2019р. №467, керуючись ст. 1, ст. 5 Закону України
«Про географічні назви», ст. 26, ч.1 ст.59 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», міська рада
ВИРІШИЛА:
1. З метою належного використання та збереження назв географічних
об’єктів, що знаходяться на території міста Вінниці найменувати місцевість,
що розміщена на розі вулиць Гліба Успенського та Замкової - урочище
Замкова гора.
2. Департаменту архітектури та містобудування міської ради:
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.
2.3. Згідно наукового звіту Національної академії наук України
Інституту археології, продовжити проведення археологічних досліджень
культурних шарів на території пам’ятки археології Замкова гора.
2.4. При підписанні договору на виконання робіт, врахувати про
передачу до виконавчих органів міської ради анотованого звіту не
пізніше 60 календарних днів після підписання договору.
3. Департаменту комунального господарства та благоустрою міської ради, з
метою збереження пам’ятки археології та схилів від зсуву ґрунту, виступити
замовником щодо проектування та виконання робіт із благоустрою території
та інженерних робіт щодо укріплення схилів з північної сторони пам’ятки.
4. Після завершення реалізації робіт, департаменту комунального
господарства та благоустрою міської ради, звернутись із клопотанням до
виконавчих органів міської ради щодо передачі виконаних робіт на території
пам’ятки археології балансоутримувачу.

5. Рекомендувати ПП «Укрпромтех»,орендарю земельної ділянки за адресою:
м. Вінниця, вул. Гліба Успенського, відповідно до договору оренди земельної
ділянки від 29.07.2004 року, зареєстрованого за №0407000300017 від
26.01.2007 року:
5.1. Розробити проектну пропозицію, яка б доповнила архітектурною
композицією територію урочища Замкова гора та задовольняла вимоги
щодо розташування даного об’єкту на вулицях міста, з дотриманням
діючих ДБН та нормативно-правових актів.
5.2. Погодити із департаментом архітектури та містобудування міської
ради вищезазначену проектну пропозицію, шляхом розгляду на засіданні
містобудівної ради.
5.3. Укласти договір про забудову території, істотними умовами якого
передбачити, в тому числі, зобов‘язання щодо фінансування за рахунок
власних коштів на замовлення уповноваженого виконавчого органу
міської ради робіт по збереженню пам’ятки археології та благоустрою
території.
6. Департаменту земельних ресурсів міської ради, на підставі звернення
орендаря та пункту 5.3. даного рішення, внести зміни та доповнення до
договору оренди земельної ділянки від 29.07.2004 року, зареєстрованого за
№0407000300017 від 26.01.2007 року, щодо умов використання земельної
ділянки за адресою: м. Вінниця, вул. Гліба Успенського.
7. Департаменту правової політики та якості міської ради вжити заходів, в
разі невиконання рішення, щодо дострокового припинення договору оренди.
8. Фінансування заходів, передбачених даним рішенням, також може
здійснюватися за рахунок коштів інших зацікавлених інвесторів.
9. Виконавчим органам міської ради звернутись із клопотанням до
управління культури та мистецтв Вінницької обласної державної
адміністрації щодо співпраці при вжитті організаційно-правових заходів для
збереження Поселення трипільської культури (Старе місто) (вул. Замкова,
вул. Натана Альтмана), (урочище Замкова гора) ІV-III тис. до н.е., пам’ятки
археології місцевого значення, взятої на облік рішенням виконкому
Вінницької обласної ради депутатів трудящих від 10.06.1971 року № 313,
охоронний номер 1.
10. Департаменту інформаційних технологій міської ради внести зміни в
адресну схему м. Вінниці протягом двох тижнів з дня прийняття даного
рішення.
11. Департаменту у справах ЗМІ та зв’язку з громадськістю міської ради
оприлюднити дане рішення в засобах масової інформації протягом двох
тижнів з дня його прийняття.
12. Відділу ведення Державного Реєстру виборців м. Вінниці надіслати дане
рішення для включення даних вулиць до адресного реєстру автоматизованої
інформаційної телекомунікаційної системи Державний Реєстр виборців.
13. Контроль за виконання цього рішення покласти на постійну комісію
міської ради з питань містобудування, будівництва, земельних відносин та
охорони природи (А.Іващук).
В.о. керуючого справами виконкому

С.Чорнолуцький

Департаменту архітектури та містобудування Вінницької міської ради
Розкошенко Тетяна Григорівна
Начальник служби містобудівного кадастру

