ПРОТОКОЛ №21
засідання постійної комісії з питань містобудування, земельних відносин та охорони
навколишнього природного середовища
10.09.2021
10.30
Місце проведення: зелена зала.
Всього членів комісії – 9 чол.
Присутні: С.Баранська, Т.Бойцерук, С.Болотніков, Ю.Вавринюк, І.Галкін, В.Коліщак,
О.Мельникова, О.Скочеляс, О.Семенюк.
Запрошені: М.Ваврищук – заступник міського голови, Л.Матвеєва – в.о. начальника управління
земельних ресурсів, М.Дружинін – в.о. начальника управління архітектури та містобудування,
представники громадськості та ЗМІ, Дуда В.В.
Головує: С.Болотніков –голова постійної комісії.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ
1. Про розгляд місцевої ініціативи членів територіальної громади міста Хмельницького з питання
створення скверу за будинком, що розташований по вул. Тернопільській, 34/1.
2. Про звернення громадянина Шведа О.Л. щодо надання в оренду земельної ділянки площею
0,33 га, кадастровий номер 6810100000:26:006:0087, що розташована за адресою:
м.Хмельницький, пров. Купріна, 7/3, у зв’язку з купівлею майна, що розташоване на даній
земельній ділянці.
3. Про розгляд звернення ТОВ «Формула-В» щодо зміни цільового призначення земельної
ділянки площею 700 кв.м, з кадастровим номером 6810100000:16:004:0411, яка розташована за
адресою: м. Хмельницький, вул. Серпнева,29/1 із земель «для ведення особистого селянського
господарства» на землі «для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських
будівель і споруд (присадибна ділянка)».
4. Про розгляд звернення громадянки Дуди В.В. про затвердження технічної документації із
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)
для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд
(присадибна ділянка), що знаходиться за адресою: м. Хмельницький, провулок П’яскорського, 27
площею 0,0402 га, кадастровий номер: 6810100000:14:001:0282 та передати дану земельну
ділянку у власність.
5. Про розгляд проекту рішення «Про розгляд заяви громадянина Русецького Дмитра
Вікторовича про надання земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства на
території села Черепова»
6. Про розгляд проекту рішення «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки громадянину та зміну категорії земель» (Грай)
7. Про розгляд проекту рішення «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки та надання земельної ділянки в оренду громадянину» (Кулик)
8. Про розгляд проекту рішення «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки громадянину та зміну категорії земель» (Браславець)
9. Про розгляд проекту рішення «Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення
земельних ділянок та надання земельних ділянок у власність громадянам» (Ковба)
10. Про розгляд проекту рішення «Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення
земельних ділянок та надання земельних ділянок у власність громадянам» (Шаргородський)
11. Про розгляд проекту рішення «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки громадянину та зміну категорії земель» (Бзот)
12. Про розгляд проекту рішення «Про надання громадянину дозволу на розроблення проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки» (Польний)
13. Про розгляд проекту рішення «Про надання громадянину дозволу на розроблення проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки» (Олійник)
14. Про розгляд проекту рішення «Про надання громадянам дозволу на розроблення проектів
землеустрою щодо відведення земельних ділянок за давністю користування (набувальна
давність)» (Бець)
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15. Про розгляд проекту рішення «Про припинення права користування частинами земельних
ділянок, надання громадянам дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення
земельних ділянок» (Михайловський)
16. Про розгляд звернення громадянина Матощука О.В. щодо надання дозволу на викуп
земельної ділянки несільськогосподарського призначення площею 0,0894 га, що розташована за
адресою: м. Хмельницький, вул. Трудова,9/3.
17. Про розгляд звернення громадянина Сироїжко О.П. про затвердження проекту землеустрою
щодо
відведення
земельної
ділянки
площею
0,3000
га,
кадастровий
номер
6825083300:10:003:0205, що розташована за адресою: Хмельницька область, Хмельницький
район, Старостинський округ з центром в с. Копистин, зі зміною цільового призначення з «01.03
для ведення особистого селянського господарства землі сільськогосподарського призначення» на
«14.01 для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів
енергогенеруючих підприємств, установ і організації землі промисловості, транспорту, зв’язку,
енергетики, оборони та іншого призначення».
18. Про звернення громадянки Рауш Т.В. щодо відмови громадянці Кицун Л.С. у виділенні та
наданні у власність земельної ділянки по вулиці Подільській, 150 в м. Хмельницькому.
19. Про розгляд звернення ТОВ «Хмельницькийвторресурси» щодо надання дозволу на
розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж
земельної ділянки в натурі на місцевості орієнтовною площею 0,1018 га для розміщення та
експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної
машинобудівної та іншої промисловості, що розташована за адресою: вул. Кобилянської, 25 в
постійне користування.
20. Про розгляд звернення АТ «Хмельницькобленерго» про розроблення проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,0025 га, що розташована за адресою:
Хмельницька область, Хмельницький район, Старостинський округ з центром в с. Шаровечка, с.
Мацьківці, вулиця Садова, 14.02 – для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування
будівель і споруд об'єктів передачі електричної та теплової енергії (для обслуговування КТП-96),
землі промисловості, транспорту, зв'язку, енергетики, оборони та іншого призначення та
передати її в користування Акціонерному товариству «Хмельницькобленерго» на умовах оренди.
21. Про розгляд звернення АТ «Хмельницькобленерго» про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,0025 га, що
розташована за адресою: Хмельницька область, Хмельницький район, Старостинський округ з
центром в с. Шаровечка, с. Волиця, 14.02 - для розміщення, будівництва, експлуатації та
обслуговування будівель і споруд об'єктів передачі електричної та теплової енергії (для
обслуговування КТП-7), землі промисловості, транспорту, зв'язку, енергетики, оборони та іншого
призначення та передати її в користування Акціонерному товариству «Хмельницькобленерго» на
умовах оренди.
22. Про розгляд звернення АТ «Хмельницькобленерго» про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,0025 га, що
розташована за адресою: Хмельницька область, Хмельницький район, Старостинський округ з
центром в с. Шаровечка, с. Мацьківці, 14.02 - для розміщення, будівництва, експлуатації та
обслуговування будівель і споруд об'єктів передачі електричної та теплової енергії (для
обслуговування КТП-742), землі промисловості, транспорту, зв'язку, енергетики, оборони та
іншого призначення та передати її в користування Акціонерному товариству
«Хмельницькобленерго» на умовах оренди.
23. Про розгляд звернення АТ «Хмельницькобленерго» про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,0025 га, що
розташована за адресою: Хмельницька область, Хмельницький район, Старостинський округ з
центром в с. Шаровечка, с. Малашівці, 14.02 - для розміщення, будівництва, експлуатації та
обслуговування будівель і споруд об'єктів передачі електричної та теплової енергії (для
обслуговування КТП-3), землі промисловості, транспорту, зв'язку, енергетики, оборони та іншого
призначення та передати її в користування Акціонерному товариству «Хмельницькобленерго» на
умовах оренди.
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24. Про розгляд звернення АТ «Хмельницькобленерго» про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,0025 га, що
розташована за адресою: Хмельницька область, Хмельницький район, Старостинський округ з
центром в с. Шаровечка, с. Волиця, вулиця Сонячна, 14.02 - для розміщення, будівництва,
експлуатації та обслуговування будівель і споруд об'єктів передачі електричної та теплової
енергії (для обслуговування КТП-364), землі промисловості, транспорту, зв'язку, енергетики,
оборони та іншого призначення та передати її в користування Акціонерному товариству
«Хмельницькобленерго» на умовах оренди.
25. Про розгляд звернення АТ «Хмельницькобленерго» про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,0025 га, що
розташована за адресою: Хмельницька область, Хмельницький район, Старостинський округ з
центром в с. Шаровечка, с. Волиця, 14.02 - для розміщення, будівництва, експлуатації та
обслуговування будівель і споруд об'єктів передачі електричної та теплової енергії (для
обслуговування КТП-363), землі промисловості, транспорту, зв'язку, енергетики, оборони та
іншого призначення та передати її в користування Акціонерному товариству
«Хмельницькобленерго» на умовах оренди.
26. Про розгляд звернення АТ «Хмельницькобленерго» про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,0025 га, що
розташована за адресою: Хмельницька область, Хмельницький район, Старостинський округ з
центром в с. Шаровечка, с. Мацьківці, 14.02 - для розміщення, будівництва, експлуатації та
обслуговування будівель і споруд об'єктів передачі електричної та теплової енергії (для
обслуговування КТП-6), землі промисловості, транспорту, зв'язку, енергетики, оборони та іншого
призначення та передати її в користування Акціонерному товариству «Хмельницькобленерго» на
умовах оренди.
27. Про розгляд звернення АТ «Хмельницькобленерго» про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,0025 га, що
розташована за адресою: Хмельницька область, Хмельницький район, Старостинський округ з
центром в с. Шаровечка, с. Мацьківці, 14.02 - для розміщення, будівництва, експлуатації та
обслуговування будівель і споруд об'єктів передачі електричної та теплової енергії (для
обслуговування КТП-514), землі промисловості, транспорту, зв'язку, енергетики, оборони та
іншого призначення та передати її в користування Акціонерному товариству
«Хмельницькобленерго» на умовах оренди.
28. Про розгляд звернення АТ «Хмельницькобленерго» про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,0025 га, що
розташована за адресою: Хмельницька область, Хмельницький район, Старостинський округ з
центром в с. Шаровечка, с. Мацьківці, 14.02 - для розміщення, будівництва, експлуатації та
обслуговування будівель і споруд об'єктів передачі електричної та теплової енергії (для
обслуговування КТП-610), землі промисловості, транспорту, зв'язку, енергетики, оборони та
іншого призначення та передати її в користування Акціонерному товариству
«Хмельницькобленерго» на умовах оренди.
29. Про розгляд звернення АТ «Хмельницькобленерго» про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,0020 га, що
розташована за адресою: Хмельницька область, Хмельницький район, Старостинський округ з
центром в с. Шаровечка, с. Мацьківці, 14.02 для розміщення, будівництва, експлуатації та
обслуговування будівель і споруд об'єктів передачі електричної та теплової енергії (для
обслуговування КТП-254), землі промисловості, транспорту, зв'язку, енергетики, оборони та
іншого призначення та передати її в користування Акціонерному товариству
«Хмельницькобленерго» на умовах оренди
30. Про розгляд звернення АТ «Хмельницькобленерго» про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,0025 га, що
розташована за адресою: Хмельницька область, Хмельницький район, Старостинський округ з
центром в с. Шаровечка, с. Шаровечка, вулиця Пушкіна, 14.02 - для розміщення, будівництва,
експлуатації та обслуговування будівель і споруд об'єктів передачі електричної та теплової
енергії (для обслуговування КТП-5), землі промисловості, транспорту, зв'язку, енергетики,
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оборони та іншого призначення та передати її в користування Акціонерному товариству
«Хмельницькобленерго» на умовах оренди.
31. Про розгляд звернення АТ «Хмельницькобленерго» про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,0025 га, що
розташована за адресою: Хмельницька область, Хмельницький район, Старостинський округ з
центром в с. Шаровечка, с. Шаровечка, вулиця Центральна, 14.02 - для розміщення, будівництва,
експлуатації та обслуговування будівель і споруд об'єктів передачі електричної та теплової
енергії (для обслуговування КТП-546), землі промисловості, транспорту, зв'язку, енергетики,
оборони та іншого призначення та передати її в користування Акціонерному товариству
«Хмельницькобленерго» на умовах оренди.
32. Про розгляд звернення АТ «Хмельницькобленерго» про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,0011 га, що
розташована за адресою: Хмельницька область, Хмельницький район, Старостинський округ з
центром в с. Шаровечка, садівниче товариство "Дружба", 14.02 - для розміщення, будівництва,
експлуатації та обслуговування будівель і споруд об'єктів передачі електричної та теплової енергії
(для обслуговування КТП-445), землі промисловості, транспорту, зв'язку, енергетики, оборони та
іншого призначення та передати її в користування Акціонерному товариству
«Хмельницькобленерго» на умовах оренди.
33. Про розгляд звернення АТ «Хмельницькобленерго» про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,0025 га, що
розташована за адресою: Хмельницька область, Хмельницький район, Старостинський округ з
центром в с. Шаровечка, с. Шаровечка, вулиця Весела, 14.02 - для розміщення, будівництва,
експлуатації та обслуговування будівель і споруд об'єктів передачі електричної та теплової
енергії (для обслуговування КТП-82), землі промисловості, транспорту, зв'язку, енергетики,
оборони та іншого призначення та передати її в користування Акціонерному товариству
«Хмельницькобленерго» на умовах оренди.
34. Про розгляд звернення АТ «Хмельницькобленерго» про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,0014 га, що
розташована за адресою: Хмельницька область, Хмельницький район, Старостинський округ з
центром в с. Шаровечка, садівниче товариство "Дружба", 14.02 - для розміщення, будівництва,
експлуатації та обслуговування будівель і споруд об'єктів передачі електричної та теплової
енергії (для обслуговування КТП-578), землі промисловості, транспорту, зв'язку, енергетики,
оборони та іншого призначення та передати її в користування Акціонерному товариству
«Хмельницькобленерго» на умовах оренди.
35. Про розгляд звернення АТ «Хмельницькобленерго» про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,0025 га, що
розташована за адресою: Хмельницька область, Хмельницький район, Старостинський округ з
центром в с. Шаровечка, сад. тов."Електроніка", 14.02 - для розміщення, будівництва,
експлуатації та обслуговування будівель і споруд об'єктів передачі електричної та теплової
енергії (для обслуговування КТП-562), землі промисловості, транспорту, зв'язку, енергетики,
оборони та іншого призначення та передати її в користування Акціонерному товариству
«Хмельницькобленерго» на умовах оренди.
36. Про розгляд звернення АТ «Хмельницькобленерго» про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,0025 га, що
розташована за адресою: Хмельницька область, Хмельницький район, Старостинський округ з
центром в с. Шаровечка, садівниче товариство "Електроніка", 14.02 - для розміщення,
будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об'єктів передачі електричної та
теплової енергії (для обслуговування КТП-563), землі промисловості, транспорту, зв'язку,
енергетики, оборони та іншого призначення та передати її в користування Акціонерному
товариству «Хмельницькобленерго» на умовах оренди.
37. Про розгляд звернення АТ «Хмельницькобленерго» про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,0025 га, що
розташована за адресою: Хмельницька область, Хмельницький район, Старостинський округ з
центром в с. Шаровечка, садівниче товариство Електроніка”, 14.02 - для розміщення,
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будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об'єктів передачі електричної та
теплової енергії (для обслуговування КТП-564), землі промисловості, транспорту, зв'язку,
енергетики, оборони та іншого призначення та передати її в користування Акціонерному
товариству «Хмельницькобленерго» на умовах оренди.
38. Про розгляд звернення АТ «Хмельницькобленерго» про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,0025 га, що
розташована за адресою: Хмельницька область, Хмельницький район, Старостинський округ з
центром в с. Шаровечка, садівниче товариство "Електроніка", 14.02 - для розміщення,
будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об'єктів передачі електричної та
теплової енергії (для обслуговування КТП-565), землі промисловості, транспорту, зв'язку,
енергетики, оборони та іншого призначення та передати її в користування Акціонерному
товариству «Хмельницькобленерго» на умовах оренди.
39. Про розгляд звернення управління земельних ресурсів про винесення на розгляд сесії міської
ради питання щодо надання дозволу на розробку технічної документації із землеустрою щодо
об’єднання земельних ділянок по вул. Нижній Береговій площею 205000 кв.м кадастровий номер
6810100000:33:001:0125, площею 20000кв.м кадастровий номер 6810100000:33:001:0114, площею
20000 кв.м кадастровий номер 6810100000:33:001:0115, площею 20000 кв.м кадастровий номер
6810100000:33:001:0116, площею 8000 кв.м кадастровий номер 6810100000:33:001:0103.
40. Про розгляд звернення ТОВ «Ньюком» щодо надання згоди на розробку технічної
документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки площею
0,2400 га, що розташована за адресою: м. Хмельницький, вул. П.Мирного,5/1 для розміщення та
експлуатації об’єктів дорожнього сервісу (під автозаправочну станцію, вулканізаційний пункт,
мийку, адмінбудинок та бар).
41. Про розгляд звернення ТОВ «Беверлі» щодо продажу земельної ділянки
несільськогосподарського
призначення
площею
288
кв.м,
кадастровий
номер
6810100000:10:001:0798, що розташована за адресою: м. Хмельницький, вул. Геологів,3 для
обслуговування приміщення магазину непродовольчих товарів.
42. Про розгляд звернення ПП «Автомасло» щодо продажу земельної ділянки
несільськогосподарського
призначення
площею
200
кв.м,
кадастровий
номер
6810100000:18:003:0062, що розташована за адресою: м. Хмельницький, вул. Трудова, 5/5Б під
будівництво об’єкту комерційного призначення (автотехобслуговування, оптова торгівля та
складське господарство, роздрібна торгівля та комерційні послуги, ринкова інфраструктура,
дослідження та розробки).
43. Про розгляд звернення громадянки Вербицької В.П. щодо непродовження КП
«Цивільжитлобуд» договору оренди землі під гаражами, що розташовані по вул. Львівське
шосе,33/2 та надання в оренду земельної ділянки під гаражами, що розташовані по вул. Львівське
шосе,33/2 гаражному кооперативу.
44. Про розгляд звернення ОК Котеджне містечко "ЗАХІДНЕ" щодо затвердження проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки та передачі її в оренду для розміщення,
будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об'єктів передачі електричної та
теплової енергії (існуюча КТП 160/10/0,4 кВ, №774) площею 0,1340 га, кадастровий номер
6810100000:11:002:0418, що розташована за адресою: м.Хмельницький, вул.Західно-Окружна,
20-А.
45. Про розгляд звернення громадянина Гринчука Б.В. щодо затвердження проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки та передачі її у власність площею 0,0064 га, кадастровий
номер 6810100000:06:001:0703, що розташована за адресою: м. Хмельницький, прв. Ювілейний
для ведення особистого селянського господарства.
46. Про розгляд звернення громадянина Рожковського О.В. про затвердження проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,1200га, кадастровий номер
6825085100:06:009:1925 зі зміною цільового призначення із земель сільськогосподарського
призначення на землі для ведення індивідуального садівництва на території старостинського
округу з центром в с. Олешин Хмельницький район Хмельницька область. (повторно)
47. Про розгляд звернення громадянина Осадчука С.В. про затвердження проекту землеустрою
щодо
відведення
земельної
ділянки
площею
0,1000га,
кадастровий
номер
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6825085100:08:007:0159 зі зміною цільового призначення із земель для ведення товарного
сільськогосподарського виробництва на землі для ведення індивідуального садівництва на
території старостинського округу з центром в с. Олешин Хмельницький район Хмельницька
область. (повторно)
48. Про розгляд звернення громадянки Зеленської І.Л. про затвердження проекту землеустрою
щодо
відведення
земельної
ділянки
площею
0,1000га,
кадастровий
номер
6825085100:08:007:0155 зі зміною цільового призначення із земель для ведення товарного
сільськогосподарського виробництва на землі для ведення індивідуального садівництва на
території старостинського округу з центром в с. Олешин Хмельницький район Хмельницька
область. (повторно)
49. Про розгляд звернення громадянина Єрмоленко В.М. про затвердження проекту землеустрою
щодо
відведення
земельної
ділянки
площею
0,0756га,
кадастровий
номер
6825085100:06:009:1922 зі зміною цільового призначення із земель запасу на землі для ведення
особистого селянського господарства на території старостинського округу з центром в с. Олешин
Хмельницький район Хмельницька область. (повторно)
50. Про розгляд звернення громадянки Берези О.П. про затвердження проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки площею 0,1500га, кадастровий номер 6825085100:06:009:1921 зі
зміною цільового призначення із земель запасу на землі для ведення особистого селянського
господарства на території старостинського округу з центром в с. Олешин Хмельницький район
Хмельницька область. (повторно)
51. Про розгляд звернення громадян Жолкевської В.В., Дороша С.В., Шпирчук Т.Л., Беседи
Ю.В., Якубової Л.А., Бірюкової А.М., Слинюк І.В., Саварин Г.О., Сернюк О.В., Софіян Н.Б.,
Наконечного В.В., Максимчук В.В., Грищук Н.С.. Гандзьошина М.В., Маршал Л.А. про
затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки із зміною цільового
призначення із земель для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на землі для
індивідуального
садівництва
з
кадастровими
номерами:
6825085100:08:007:0214,
6825085100:08:007:0186,
6825085100:08:007:0187,
6825085100:08:007:0188,
6825085100:08:007:0189,
6825085100:08:007:0190,
6825085100:08:007:0191,
6825085100:08:007:0192,
6825085100:08:007:0193,
6825085100:08:007:0194,
6825085100:08:007:0195,
6825085100:08:007:0196,
6825085100:08:007:0197,
6825085100:08:007:0198, 6825085100:08:007:0199 на території Олешинської сільської ради
Хмельницький р-н, Хмельницька область. (повторно)
52. Про розгляд звернення громадянина Бігуса К.С. щодо надання в оренду земельної ділянки
площею 0,5014 га, кадастровий номер 6810100000:18:002:0075, що розташована за адресою: м.
Хмельницький, вул. Трудова,6/1А для будівництва та обслуговування інших будівель
громадської забудови у зв’язку з переходом права власності на майно.
53. Про розгляд звернення громадянина Загурського О.Д. про надання дозволу на розробку
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,0035га, що розташована за
адресою: м. Хмельницький, вул. Свободи, для будівництва індивідуального гаража з метою
передачі її у власність. (повторно)
54. Про розгляд звернення громадянки Васильєвої Г.В. про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,1000 га, що розташована за
адресою: Хмельницький р-н, с. Копистин для ведення особистого селянського господарства з
метою передачі її у власність.
55. Про розгляд звернення громадянина Кондратьєва С.М. про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,0671 га, що розташована за
адресою: Хмельницький р-н, с. Копистин для ведення особистого селянського господарства з
метою передачі її у власність.
56. Про розгляд звернення громадянки Кондратьєвої С.М. про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,0566 га, що розташована за
адресою: Хмельницький р-н, с. Копистин для ведення особистого селянського господарства з
метою передачі її у власність.
57. Про розгляд звернення громадянина Гибалюка І.С. про надання дозволу на розробку проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,0848га що розташована за адресою:
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Хмельницький район, селище Богданівці, для ведення особистого селянського господарства з
метою передачі її у власність.
58. Про розгляд звернення громадянки Гращенко Н.Б. щодо затвердження технічної документації
із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)
площею 0,3348 га, кадастровий номер 6815089600:03:002:0224, що розташована за адресою:
Хмельницький район, с. Шаровечка для ведення особистого селянського господарства.
59. Про розгляд звернення громадянина Гуральника О.Б. щодо надання дозволу на розроблення
технічної документації із землеустрою щодо встановлення ( відновлення) меж земельної ділянки
в натурі (на місцевості) площею 0,0037 га, що розташована за адресою: м. Хмельницький, вул.
Прибузька,34/1, об’єднання автолюбителів «Кордон» академії прикордонних військ України,
блок Б, бокс 5 для будівництва індивідуального гаража.
60. Про розгляд звернення громадянина Дорощака О.О. про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельно ділянки площею 0,2150 га, що розташована за
адресою: Хмельницький район, с. Пирогівці для ведення особистого селянського господарства з
метою передачі її у власність.
61. Про розгляд звернення громадян Килимник М.М. та Килимника В.М. про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельно ділянки у спільну сумісну
власність площею 0,0629 га, що розташована за адресою: м. Хмельницький, вул. Сонячна, 13 для
ведення особистого селянського господарства.
62. Про розгляд звернення громадянки Курманської І.А. про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,3700 га, що розташована за
адресою: Хмельницький район, с. Колибань, вул. Садова для ведення особистого селянського
господарства з метою передачі її у власність.
63. Про розгляд звернення громадянина Ковальчука В.С. про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,1140 га, що розташована за
адресою: Хмельницький район, с. Мацьківці, вул. Францисканська, 56 для ведення особистого
селянського господарства з метою передачі її у власність.
64. Про розгляд звернення громадянки Ковцун М.П. про затвердження проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки, цільове призначення якої змінюється з «01.07 для
городництва» на «01.03 для ведення особистого селянського господарства» площею 0,0580 га, що
розташована за адресою: м. Хмельниьцкий, вул. Дейгена та надання її в оренду.
65. Про розгляд звернення громадянина Мудрецького В.М. про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки за давністю користування (набувальна
давність) площею 0,1000 га, що розташована за адресою: м. Хмельницький, вул. Місячна для
ведення особистого селянського господарства з метою передачі її у власність.
66. Про розгляд звернення громадянки Пашкової Ю.В. про надання земельної ділянки по вул.
Космічній,19/1 взамін запропонованої в масиві індивідуальної житлової забудови «Радуга».
67. Про розгляд звернення громадянки Присяжної О.К. про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,0800 га, 0,1600 га та
0,2300 га, що розташована за адресою: Хмельницький район, с. Климківці для ведення
особистого селянського господарства з метою передачі її у власність.
68. Про розгляд звернення громадянина Рибачка А.А. про затвердження проекту землеустрою
щодо
відведення
земельної
ділянки
площею
0,1200 га,
кадастровий
номер
6825082400:02:007:0002 для індивідуального садівництва на території старостинського округу з
центром в с. Давидківці Хмельницький район Хмельницька область.
69. Про розгляд звернення громадянина Рибачка В.А. про затвердження проекту землеустрою
щодо
відведення
земельної
ділянки
площею
0,1200 га,
кадастровий
номер
6825082400:02:007:0003 для індивідуального садівництва на території старостинського округу з
центром в с. Давидківці Хмельницький район Хмельницька область.
70. Про розгляд звернення громадянина Родіна О.О. про затвердження проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки площею 0,3500 га, що розташована за адресою:
Хмельницький район, с. Копистин та зміни її цільового призначення з «для ведення особистого
селянського господарства» на «для будівництва та обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).
7

71. Про розгляд звернення громадянки Старенької А.Б. про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського
господарства площею 0,0152 га, що розташована за адресою: м .Хмельницький, прв. Бандери,10 з
метою передачі її у власність.
72. Про розгляд звернення громадянки Ткачук Н.А. про надання дозволу на розроблення
технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки
в натурі (на місцевості) площею 0,1000 га, кадастровий номер 6810100000612:002:0141, що
розташована за адресою: м. Хмельницький, вул. Польова,57/1А для ведення особистого
селянського господарства з метою передачі її у власність.
73. Про розгляд звернення громадянина Тукало Д.В. про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,0024 га, що розташована за
адресою: м. Хмельницький, вул. Західно-Окружна, 21/2, гаражний кооператив «Електроніка»,
блок Л, бокс 41 для будівництва індивідуального гаража з метою передачі її у власність.
74. Про розгляд звернення громадянина Тукало Д.В. про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,0024 га, що розташована за
адресою: м. Хмельницький, вул. Західно-Окружна, 21/2, гаражний кооператив «Електроніка»,
блок Л, бокс 42 для будівництва індивідуального гаража з метою передачі її у власність.
75. Про розгляд звернення громадянки Ужейко І.Г. про надання дозволу на розроблення проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,0023 га, що розташована за адресою:
м. Хмельницький, гаражний масив, вул. Залізняка,21-В, бокс 35 для будівництва індивідуального
гаража з метою передачі її у власність.
76. Про розгляд звернення громадянина Юхимчука В.П. про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,0022 га, що розташована за
адресою: м. Хмельницький, гаражний масив, вул. Залізняка,21-В, бокс 34 для будівництва
індивідуального гаража з метою передачі її у власність.
77. Про розгляд звернення громадянки Юхимчук Т.С. про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,0023 га, що розташована за
адресою: м. Хмельницький, гаражний масив, вул. Залізняка,21-В, бокс 36 для будівництва
індивідуального гаража з метою передачі її у власність.
78. Про розгляд звернення управління земельних ресурсів про винесення на розгляд сесії міської
ради питання щодо погодження технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної
ділянки по вул. Озерній,20 площею 10479 кв.м, кадастровий номер 6810100000:16:007:0112 на 2
ділянки, а саме: діл. №1 площею 4495 кв.м кадастровий номер 6810100000:16:007:0743, ділянку
№2 площею 5984 кв.м. кадастровий номер 6810100000:16:007:0742.
79. Про розгляд звернення Гречко Теофілії Пилипівни щодо припинення права користування
земельною ділянкою площею 2805 кв.м. в т.ч. діл. № 1 – 2786 кв.м., кад. номер
6810100000:06:003:0071, діл. №2 - 19 кв.м., кад. Номер 6810100000:06:003:0072, що розташова за
адресою: м.Хмельницький, вул. Красовського, 31/1В у зв’язку з завершенням будівництва.
80. Про розгляд звернення Ящука Віктора Івановича щодо припинення права користування
земельною ділянкою площею 2198 кв.м., в т. ч. діл. №1 – 1999 кв.м., кад. номер
6810100000:06:003:0073, діл. №2 – 199 кв. м. , кад. номер 6810100000:06:003:0074, що
розташована за адресою: м. Хмельницький, вул. Красовського, 31/1А у зв’язку з завершенням
будівництва.
81. Про розгляд звернення Аветяна Георгія Рафіковича щодо припинення права користування
земельною ділянкою площею 3000 кв.м., кадастровий номер 6810100000:18:003:0020, що
розташована за адресою: м. Хмельницький, вул.Трудова, 5/2А у зв’язку із завершенням
будівництва.
РІЗНЕ.
1. СЛУХАЛИ:
С.Болотнікова

Запропонував на розгляд комісії місцеву ініціативу членів територіальної
громади міста Хмельницького з питання створення скверу за будинком,
що розташований по вул. Тернопільській, 34/1.
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Відмітив, що на попередньому засіданні постійної комісії при розгляді
даного питання було вирішено протокольно доручити управлінню
земельних ресурсів виїхати на місцевість, провести обстеження цієї
земельної ділянки для можливості відведення її під зелену зону. Після
обстеження даної земельної ділянки в управління земельних ресурсів
зауважень немає. Тому запропонував підтримати місцеву ініціативу та
протокольно доручити підготувати відповідний проект рішення, де
передбачити рекомендацію комунальному підприємству по зеленому
будівництву і благоустрою міста звернутись до міської ради щодо
надання дозволу на відведення зазначеної земельної ділянки з метою
передачі в постійне користування під сквер.
В обговоренні питання взяли участь депутати С.Баранська, Т.Бойцерук, С.Болотніков,
Ю.Вавринюк, І.Галкін, В.Коліщак, О.Мельникова, О.Скочеляс, О.Семенюк.
С.Болотніков

ГОЛОСУВАЛИ:

ВИРІШИЛИ:

2. СЛУХАЛИ:
С.Болотнікова

ВИСТУПИЛИ:
Л.Матвеєва

Зазначив, що під час обговорення даного питання виникла пропозиція
підтримати місцеву ініціативу членів територіальної громади міста
Хмельницького з питання створення скверу за будинком, що
розташований по вул. Тернопільській, 34/1. Підготувати відповідний
проект рішення, в якому передбачити рекомендацію комунальному
підприємству по зеленому будівництву і благоустрою міста звернутись
до міської ради щодо надання дозволу на відведення зазначеної
земельної ділянки з метою передачі в постійне користування під сквер.
Поставив на голосування зазначену пропозицію.
За – 9
Проти – 0
Не голосували – 0
ПРИЙНЯТО.
1. Підтримати місцеву ініціативу членів територіальної громади міста
Хмельницького з питання створення скверу за будинком, що
розташований по вул. Тернопільській, 34/1.
2. Підготувати відповідний проект рішення, в якому передбачити
рекомендацію комунальному підприємству по зеленому будівництву і
благоустрою міста звернутись до міської ради щодо надання дозволу на
відведення зазначеної земельної ділянки з метою передачі в постійне
користування під сквер.
Запропонував на розгляд комісії звернення громадянина Шведа О.Л.
щодо надання в оренду земельної ділянки площею 0,33 га, кадастровий
номер 6810100000:26:006:0087, що розташована за адресою:
м.Хмельницький, пров.Купріна, 7/3, у зв’язку з купівлею майна, що
розташоване на даній земельній ділянці.
Надав слово Л.Матвеєвій – в.о. начальника управління земельних
ресурсів.
Звернула увагу на код КВЦПЗ цієї земельної ділянки. Код цільового
використання земельної ділянки «02.03. Для будівництва та
обслуговування багатоповерхового житлового будинку». Попередньому
користувачу цієї земельної ділянки були видані відповідні містобудівні
умови та обмеження даної земельної ділянки.

В обговоренні питання взяли участь депутати С.Баранська, Т.Бойцерук, С.Болотніков,
Ю.Вавринюк, І.Галкін, В.Коліщак, О.Мельникова, О.Семенюк.
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С.Болотніков

ГОЛОСУВАЛИ:

ВИРІШИЛИ:

3. СЛУХАЛИ:
С.Болотнікова

Зазначив, що під час обговорення даного питання виникла пропозиція
підтримати звернення громадянина Шведа О.Л. щодо надання в оренду
земельної
ділянки
площею
0,33
га,
кадастровий
номер
6810100000:26:006:0087, що розташована за адресою: м.Хмельницький,
пров.Купріна, 7/3. Протокольно доручити управлінню земельних
ресурсів підготувати відповідний проект рішення.
Поставив на голосування зазначену пропозицію.
За – 8
Проти – 0
Не голосували – 1
ПРИЙНЯТО.
1. Підтримати звернення громадянина Шведа О.Л. щодо надання в
оренду земельної ділянки площею 0,33 га, кадастровий номер
6810100000:26:006:0087, що розташована за адресою: м.Хмельницький,
пров.Купріна, 7/3.
2. Протокольно доручити управлінню земельних ресурсів підготувати
відповідний проект рішення.
Запропонував на розгляд комісії звернення ТОВ «Формула-В» щодо
зміни цільового призначення земельної ділянки площею 700 кв.м., з
кадастровим номером 6810100000:16:004:0411, яка розташована за
адресою: м. Хмельницький, вул. Серпнева,29/1 із земель «для ведення
особистого селянського господарства» на землі «для будівництва і
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд
(присадибна ділянка)».

В обговоренні питання взяли участь депутати С.Баранська, Т.Бойцерук, С.Болотніков,
Ю.Вавринюк, І.Галкін, В.Коліщак, О.Мельникова, О.Скочеляс, О.Семенюк.
С.Болотніков

ГОЛОСУВАЛИ:

ВИРІШИЛИ:

Зазначив, що під час обговорення даного питання виникла пропозиція
підтримати звернення ТОВ «Формула-В» щодо зміни цільового
призначення земельної ділянки площею 700 кв.м., з кадастровим
номером 6810100000:16:004:0411, яка розташована за адресою: м.
Хмельницький, вул. Серпнева,29/1 із земель «для ведення особистого
селянського господарства» на землі «для будівництва і обслуговування
житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна
ділянка)». Протокольно доручити управлінню земельних ресурсів
підготувати відповідний проект рішення.
Поставив на голосування зазначену пропозицію.
За – 9
Проти – 0
Не голосували – 0
ПРИЙНЯТО.
1. Підтримати звернення ТОВ «Формула-В» щодо зміни цільового
призначення земельної ділянки площею 700 кв.м., з кадастровим
номером 6810100000:16:004:0411, яка розташована за адресою: м.
Хмельницький, вул. Серпнева,29/1 із земель «для ведення особистого
селянського господарства» на землі «для будівництва і обслуговування
житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна
ділянка)».
2. Протокольно доручити управлінню земельних ресурсів підготувати
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відповідний проект рішення.
4. СЛУХАЛИ:
С.Болотнікова

ВИСТУПИЛИ:
Л.Матвеєва

Запропонував на розгляд комісії звернення громадянки Дуди В.В. про
затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських
будівель та споруд (присадибна ділянка), що знаходиться за адресою: м.
Хмельницький, провулок П’яскорського, 27 площею 0,0402 га,
кадастровий номер: 6810100000:14:001:0282 та передати дану земельну
ділянку у власність.
Надав слово Л.Матвеєвій – в.о. начальника управління земельних
ресурсів.
Проінформувала, що дане питання неодноразово виносилось на розгляд
постійної комісії. Також неодноразово управління земельних ресурсів
наголошувало, що згідно Реєстру речових прав заявник має у власності
житловий будинок, розмір частки якого становить 57/100. Заявнику було
надано пояснення, що не можливо під частиною будинку відвести
земельну ділянку у власність. Земельна ділянка може бути відведена або
у спільну сумісну власність, або у власність, якщо буде виокремлення
часток в окремі об’єкти нерухомого майна.

В обговоренні питання взяли участь депутати С.Баранська, Т.Бойцерук, С.Болотніков,
Ю.Вавринюк, І.Галкін, В.Коліщак, О.Мельникова, О.Семенюк.
С.Болотніков

ГОЛОСУВАЛИ:

ВИРІШИЛИ:

5. СЛУХАЛИ:
С.Болотнікова

Зазначив, що під час обговорення даного питання виникла пропозиція
відмовити громадянці Дуді В.В. у затвердженні технічної документації із
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в
натурі (на місцевості) для будівництва та обслуговування житлового
будинку, господарських будівель та споруд (присадибна ділянка), що
знаходиться за адресою: м. Хмельницький, провулок П’яскорського, 27
площею 0,0402 га, кадастровий номер: 6810100000:14:001:0282 та
передачі земельної ділянки у власність.
Поставив на голосування зазначену пропозицію.
За – 8
Проти – 0
Не голосували – 1
ПРИЙНЯТО.
Відмовити громадянці Дуді В.В. у затвердженні технічної документації
із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки
в натурі (на місцевості) для будівництва та обслуговування житлового
будинку, господарських будівель та споруд (присадибна ділянка), що
знаходиться за адресою: м. Хмельницький, провулок П’яскорського, 27
площею 0,0402 га, кадастровий номер: 6810100000:14:001:0282 та
передачі земельної ділянки у власність.
Запропонував на розгляд комісії проект рішення «Про розгляд заяви
громадянина Русецького Дмитра Вікторовича про надання земельної
ділянки для ведення особистого селянського господарства на території
села Черепова»
Надав слово Л.Матвеєвій – в.о. начальника управління земельних
ресурсів.
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ВИСТУПИЛИ:
Л.Матвеєва

Проінформувала, що до Хмельницької міської ради надійшла заява від
громадянина Русецького Дмитра Вікторовича про надання земельної
ділянки площею 1,37 га для ведення особистого селянського
господарства на території села Черепова. Управління земельних ресурсів
категорично проти даного питання, оскільки зазначена земельна ділянка
знаходиться в прибережній захисній смузі (біля струмка). Згідно
документів, які заявник додає до матеріалів видно, що він відступає 15
метрів від струмка і хоче відвести у власність земельну ділянку вздовж
цього струмка, яка буде повністю перекривати інші земельні ділянки.
Управлінням земельних ресурсів підготовлено проект рішення, згідно
якого пропонується відмовити громадянину Русецькому Дмитру
Вікторовичу у наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою
щодо відведення зазначеної у заяві земельної ділянки площею 1, 37 га з
метою передачі її у власність для ведення особистого селянського
господарства.

В обговоренні питання взяли участь депутати С.Баранська, Т.Бойцерук, С.Болотніков,
І.Галкін, В.Коліщак, О.Мельникова, О.Семенюк.
С.Болотніков

ГОЛОСУВАЛИ:

ВИРІШИЛИ:

6. СЛУХАЛИ:
С.Болотнікова

ВИСТУПИЛИ:
Л.Матвеєва

Зазначив, що під час обговорення даного питання виникла пропозиція
підтримати та винести на розгляд чергової сесії міської ради проект
рішення «Про розгляд заяви громадянина Русецького Дмитра
Вікторовича про надання земельної ділянки для ведення особистого
селянського господарства на території села Черепова».
Поставив на голосування зазначену пропозицію.
За – 7
Проти – 0
Не голосували – 2
ПРИЙНЯТО.
1. Підтримати та винести на розгляд чергової сесії міської ради проект
рішення «Про розгляд заяви громадянина Русецького Дмитра
Вікторовича про надання земельної ділянки для ведення особистого
селянського господарства на території села Черепова».
2. Доручити в.о. начальника управління земельних ресурсів Л. Матвеєвій
доповісти на сесії міської ради з даного питання.
Запропонував на розгляд комісії проект рішення «Про затвердження
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину
та зміну категорії земель» (Грай)
Надав слово Л.Матвеєвій – в.о. начальника управління земельних
ресурсів.
Проінформувала, що згідно додатку до проекту рішення пропонується
затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянці та змінити категорію земель із «землі сільськогосподарського
призначення» на «землі житлової та громадської забудови.

В обговоренні питання взяли участь депутати С.Баранська, Т.Бойцерук, С.Болотніков,
І.Галкін, В.Коліщак, О.Мельникова, О.Семенюк.
С.Болотніков

Зазначив, що під час обговорення даного питання виникла пропозиція
підтримати та винести на розгляд чергової сесії міської ради проект
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ГОЛОСУВАЛИ:

ВИРІШИЛИ:

7. СЛУХАЛИ:
С.Болотнікова

ВИСТУПИЛИ:
Л.Матвеєва

рішення «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки громадянину та зміну категорії земель» (Грай)
Поставив на голосування зазначену пропозицію.
За – 7
Проти – 0
Не голосували – 2
ПРИЙНЯТО.
1. Підтримати та винести на розгляд чергової сесії міської ради проект
рішення «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки громадянину та зміну категорії земель» (Грай)
2. Доручити в.о. начальника управління земельних ресурсів Л. Матвеєвій
доповісти на сесії міської ради з даного питання.
Запропонував на розгляд комісії проект рішення «Про затвердження
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та надання
земельної ділянки в оренду громадянину» (Кулик)
Надав слово Л.Матвеєвій – в.о. начальника управління земельних
ресурсів.
Проінформувала, що згідно додатку до проекту рішення пропонується
затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки та
надати земельну ділянку в оренду громадянину для ведення особистого
селянського господарства – землі сільськогосподарського призначення із
земель міської ради.

В обговоренні питання взяли участь депутати С.Баранська, Т.Бойцерук, С.Болотніков, І.Галкін,
В.Коліщак, О.Мельникова, О.Семенюк.
С.Болотніков

ГОЛОСУВАЛИ:

ВИРІШИЛИ:

8. СЛУХАЛИ:
С.Болотнікова

ВИСТУПИЛИ:
Л.Матвеєва

Зазначив, що під час обговорення даного питання виникла пропозиція
підтримати та винести на розгляд чергової сесії міської ради проект
рішення «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки та надання земельної ділянки в оренду громадянину»
(Кулик)
Поставив на голосування зазначену пропозицію.
За – 7
Проти – 0
Не голосували – 2
ПРИЙНЯТО.
1. Підтримати та винести на розгляд чергової сесії міської ради проект
рішення «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки та надання земельної ділянки в оренду громадянину»
(Кулик)
2. Доручити в.о. начальника управління земельних ресурсів Л. Матвеєвій
доповісти на сесії міської ради з даного питання.
Запропонував на розгляд комісії проект рішення «Про затвердження
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину
та зміну категорії земель» (Браславець)
Надав слово Л.Матвеєвій – в.о. начальника управління земельних
ресурсів.
Проінформувала, що згідно додатку до проекту рішення пропонується
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затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянину та змінити категорію земель із «землі сільськогосподарського
призначення» на «землі житлової та громадської забудови».
В обговоренні питання взяли участь депутати С.Баранська, Т.Бойцерук, С.Болотніков,
Ю.Вавринюк, І.Галкін, В.Коліщак, О.Мельникова, О.Скочеляс, О.Семенюк.
С.Болотніков

ГОЛОСУВАЛИ:

ВИРІШИЛИ:

9. СЛУХАЛИ:
С.Болотнікова

ВИСТУПИЛИ:
Л.Матвеєва

Зазначив, що під час обговорення даного питання виникла пропозиція
підтримати та винести на розгляд чергової сесії міської ради проект
рішення «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки громадянину та зміну категорії земель» (Браславець)
Поставив на голосування зазначену пропозицію.
За – 7
Проти – 0
Не голосували – 2
ПРИЙНЯТО.
1. Підтримати та винести на розгляд чергової сесії міської ради проект
рішення «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки громадянину та зміну категорії земель» (Браславець)
2. Доручити в.о. начальника управління земельних ресурсів Л. Матвеєвій
доповісти на сесії міської ради з даного питання.
Запропонував на розгляд комісії проект рішення «Про затвердження
проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок та надання
земельних ділянок у власність громадянам» (Ковба)
Надав слово Л.Матвеєвій – в.о. начальника управління земельних
ресурсів.
Проінформувала, що згідно додатку 1 пропонується затвердити проект
землеустрою щодо відведення земельної ділянки та надати у власність
земельну ділянку громадянці для будівництва індивідуального гаража –
землі житлової та громадської забудови.
Згідно додатку 2 пропонується затвердити проект землеустрою щодо
відведення земельної ділянки та надати у власність земельну ділянку
громадянці для ведення особистого селянського господарства за
давністю
користування
(набувальна
давність)
–
землі
сільськогосподарського призначення.

В обговоренні питання взяли участь депутати С.Баранська, Т.Бойцерук, С.Болотніков,
І.Галкін, В.Коліщак, О.Мельникова, О.Семенюк.
С.Болотніков

ГОЛОСУВАЛИ:

Зазначив, що під час обговорення даного питання виникла пропозиція
підтримати та винести на розгляд чергової сесії міської ради проект
рішення «Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення
земельних ділянок та надання земельних ділянок у власність
громадянам» (Ковба)
Поставив на голосування зазначену пропозицію.
За – 7
Проти – 0
Не голосували – 2
ПРИЙНЯТО.
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ВИРІШИЛИ:

10. СЛУХАЛИ:
С.Болотнікова

ВИСТУПИЛИ:
Л.Матвеєва

1. Підтримати та винести на розгляд чергової сесії міської ради проект
рішення «Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення
земельних ділянок та надання земельних ділянок у власність
громадянам» (Ковба)
2. Доручити в.о. начальника управління земельних ресурсів Л. Матвеєвій
доповісти на сесії міської ради з даного питання.
Запропонував на розгляд комісії проект рішення «Про затвердження
проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок та надання
земельних ділянок у власність громадянам» (Шаргородський)
Надав слово Л.Матвеєвій – в.о. начальника управління земельних
ресурсів.
Проінформувала, що згідно додатку 1 пропонується затвердити проект
землеустрою щодо відведення земельної ділянки та надати у власність
земельну ділянку громадянину для ведення особистого селянського
господарства за давністю користування (набувальна давність) – землі
сільськогосподарського призначення.
Згідно додатку 2 пропонується затвердити проект землеустрою щодо
відведення земельної ділянки та надати у власність земельну ділянку
громадянину для ведення садівництва – землі сільськогосподарського
призначення.

В обговоренні питання взяли участь депутати С.Баранська, Т.Бойцерук, С.Болотніков,
І.Галкін, В.Коліщак, О.Мельникова, О.Семенюк.
С.Болотніков

ГОЛОСУВАЛИ:

ВИРІШИЛИ:

11. СЛУХАЛИ:
С.Болотнікова

ВИСТУПИЛИ:
Л.Матвеєва

Зазначив, що під час обговорення даного питання виникла пропозиція
підтримати та винести на розгляд чергової сесії міської ради проект
рішення «Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення
земельних ділянок та надання земельних ділянок у власність
громадянам» (Шаргородський)
Поставив на голосування зазначену пропозицію.
За – 7
Проти – 0
Не голосували – 2
ПРИЙНЯТО.
1. Підтримати та винести на розгляд чергової сесії міської ради проект
рішення «Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення
земельних ділянок та надання земельних ділянок у власність
громадянам» (Шаргородський)
2. Доручити в.о. начальника управління земельних ресурсів Л. Матвеєвій
доповісти на сесії міської ради з даного питання.
Запропонував на розгляд комісії проект рішення «Про затвердження
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину
та зміну категорії земель» (Бзот)
Надав слово Л.Матвеєвій – в.о. начальника управління земельних
ресурсів.
Проінформувала, що згідно додатку до проекту рішення пропонується
затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянину та змінити категорію земель із «землі сільськогосподарського
призначення» на «землі житлової та громадської забудови».
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В обговоренні питання взяли участь депутати С.Баранська, Т.Бойцерук, С.Болотніков,
В.Коліщак, О.Мельникова, О.Семенюк.
С.Болотніков

ГОЛОСУВАЛИ:

ВИРІШИЛИ:

12. СЛУХАЛИ:
С.Болотнікова

ВИСТУПИЛИ:
Л.Матвеєва

Зазначив, що під час обговорення даного питання виникла пропозиція
підтримати та винести на розгляд чергової сесії міської ради проект
рішення «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки громадянину та зміну категорії земель» (Бзот)
Поставив на голосування зазначену пропозицію.
За – 6
Проти – 0
Не голосували – 3
ПРИЙНЯТО.
1. Підтримати та винести на розгляд чергової сесії міської ради проект
рішення «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки громадянину та зміну категорії земель» (Бзот)
2. Доручити в.о. начальника управління земельних ресурсів Л. Матвеєвій
доповісти на сесії міської ради з даного питання.
Запропонував на розгляд комісії проект рішення «Про надання
громадянину дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки» (Польний)
Надав слово Л.Матвеєвій – в.о. начальника управління земельних
ресурсів.
Проінформувала, що згідно додатку до проекту рішення пропонується
надати дозвіл громадянину на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки зі зміною цільового призначення з «для
городництва – землі сільськогосподарського призначення» на «для
ведення
особистого
селянського
господарства
–
землі
сільськогосподарського призначення» із земель міської ради з метою
передачі у власність. Відмітила, що даний проект рішення підготовлений
на підставі протокольного доручення постійної комісії, проте управління
земельних ресурсів та управління правового забезпечення та
представництва мають зауваження до даного питання.

В обговоренні питання взяли участь депутати С.Баранська, Т.Бойцерук, С.Болотніков,
В.Коліщак, О.Мельникова, О.Семенюк.
С.Болотніков

ГОЛОСУВАЛИ:

ВИРІШИЛИ:

Зазначив, що під час обговорення даного питання виникла пропозиція
підтримати та винести на розгляд чергової сесії міської ради проект
рішення «Про надання громадянину дозволу на розроблення проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки» (Польний).
Поставив на голосування зазначену пропозицію.
За – 6
Проти – 0
Не голосували – 3
ПРИЙНЯТО.
1. Підтримати та винести на розгляд чергової сесії міської ради проект
рішення «Про надання громадянину дозволу на розроблення проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки» (Польний).
2. Доручити в.о. начальника управління земельних ресурсів Л. Матвеєвій
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доповісти на сесії міської ради з даного питання.
13. СЛУХАЛИ:
С.Болотнікова

ГОЛОСУВАЛИ:

ВИРІШИЛИ:
14. СЛУХАЛИ:
С.Болотнікова

ВИСТУПИЛИ:
Л.Матвеєва

Запропонував на розгляд комісії проект рішення «Про надання
громадянину дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки» (Олійник)
Звернув увагу на те, що в даному проекті рішення мова йде про
відведення земельної ділянки, що знаходиться в садівничому товаристві.
Відмітив, що оскільки на даний час не закінчена інвентаризація
земельних ділянок в садівничих товариствах, тому запропонував
відкласти на довивчення дане питання. Немає заперечень? (Немає).
Поставив на голосування пропозицію відкласти на довивчення проект
рішення «Про надання громадянину дозволу на розроблення проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки» (Олійник)
За – 6
Проти – 0
Не голосували – 3
ПРИЙНЯТО.
Відкласти на довивчення проект рішення «Про надання громадянину
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки» (Олійник)
Запропонував на розгляд комісії проект рішення «Про надання
громадянам дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо
відведення земельних ділянок за давністю користування (набувальна
давність)» (Бець)
Надав слово Л.Матвеєвій – в.о. начальника управління земельних
ресурсів.
Проінформувала, що згідно додатку до проекту рішення пропонується
надати дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельних ділянок 2 громадянам за давністю користування (набувальна
давність) з метою передачі у власність для ведення особистого
селянського господарства – землі сільськогосподарського призначення із
земель міської ради.

В обговоренні питання взяли участь депутати С.Баранська, Т.Бойцерук, С.Болотніков,
В.Коліщак, О.Мельникова, О.Семенюк.
С.Болотніков

ГОЛОСУВАЛИ:

ВИРІШИЛИ:

Зазначив, що під час обговорення даного питання виникла пропозиція
підтримати та винести на розгляд чергової сесії міської ради проект
рішення «Про надання громадянам дозволу на розроблення проектів
землеустрою щодо відведення земельних ділянок за давністю
користування (набувальна давність)» (Бець)
Поставив на голосування зазначену пропозицію.
За – 6
Проти – 0
Не голосували – 3
ПРИЙНЯТО.
1. Підтримати та винести на розгляд чергової сесії міської ради проект
рішення «Про надання громадянам дозволу на розроблення проектів
землеустрою щодо відведення земельних ділянок за давністю
користування (набувальна давність)» (Бець)
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2. Доручити в.о. начальника управління земельних ресурсів Л. Матвеєвій
доповісти на сесії міської ради з даного питання.
15. СЛУХАЛИ:
С.Болотнікова

ВИСТУПИЛИ:
Л.Матвеєва

Запропонував на розгляд комісії проект рішення «Про припинення права
користування частинами земельних ділянок, надання громадянам
дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення
земельних ділянок» (Михайловський)
Надав слово Л.Матвеєвій – в.о. начальника управління земельних
ресурсів.
Проінформувала, що згідно додатку 1 пропонується припинити право
постійного користування частиною земельної ділянки загальною площею
84 м2 із площі 68000 м2 гаражному товариству «НОВАТОР», частиною
земельної ділянки загальною площею 50 м2 із площі 30703 м2 гаражному
товариству «СПІВДРУЖНІСТЬ», частиною земельної ділянки загальною
площею 22 м2 із площі 21000 м2 гаражному кооперативу «ЕНЕРГІЯ»
та надати дозвіл 7 громадянам на розроблення проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки з метою передачі у власність для
будівництва індивідуального гаража – землі житлової та громадської
забудови із земель міської ради.
Згідно додатку 2 пропонується надати дозвіл на розроблення проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянці з метою
передачі
у
власність
для
ведення
садівництва
–
землі
сільськогосподарського призначення із земель міської ради.
Згідно додатку 3 пропонується надати дозвіл на розроблення проектів
землеустрою щодо відведення земельних ділянок 20 громадянам з метою
передачі у власність для будівництва індивідуальних гаражів – землі
житлової та громадської забудови із земель міської ради.
Згідно додатку 4 пропонується надати дозвіл на розроблення проектів
землеустрою щодо відведення 3 земельних ділянок 4 громадянам з
метою передачі в оренду для будівництва індивідуальних гаражів – землі
житлової та громадської забудови із земель міської ради.

В обговоренні питання взяли участь депутати С.Баранська, Т.Бойцерук, С.Болотніков,
Ю.Вавринюк, В.Коліщак, О.Мельникова, О.Семенюк.
С.Болотніков

ГОЛОСУВАЛИ:

С.Болотніков

Запропонував зняти на довивчення додаток 2 до проекту рішення,
оскільки в додатку мова йде про відведення земельної ділянки в
садівничому товаристві. Допоки не буде завершена інвентаризація
земельних ділянок у всіх садівничих товариствах, постійна комісія не
розглядатиме такі питання. Немає заперечень? (Немає).
Поставив на голосування зазначену пропозицію.
За – 7
Проти – 0
Не голосували – 2
ПРИЙНЯТО.
Запитав, чи будуть ще пропозиції, зауваження до даного проекту
рішення? (Немає).
Поставив на голосування пропозицію підтримати та винести на розгляд
чергової сесії міської ради проект рішення «Про припинення права
користування частинами земельних ділянок, надання громадянам
дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення
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ГОЛОСУВАЛИ:

ВИРІШИЛИ:

16. СЛУХАЛИ:
С.Болотнікова

ГОЛОСУВАЛИ:

ВИРІШИЛИ:

17. СЛУХАЛИ:
С.Болотнікова

ВИСТУПИЛИ:
Л.Матвеєва

земельних ділянок» (Михайловський) з проголосованою зміною.
За – 7
Проти – 0
Не голосували – 2
ПРИЙНЯТО.
1. Підтримати та винести на розгляд чергової сесії міської ради проект
рішення «Про припинення права користування частинами земельних
ділянок, надання громадянам дозволу на розроблення проектів
землеустрою щодо відведення земельних ділянок» (Михайловський) з
проголосованою зміною.
2. Зняти на довивчення додаток 2 проекту рішення.
3. Доручити в.о. начальника управління земельних ресурсів Л. Матвеєвій
доповісти на сесії міської ради з даного питання.
Відмітив, що наступним питання порядку денного є звернення
громадянина Матощука О.В. щодо надання дозволу на викуп земельної
ділянки несільськогосподарського призначення площею 0,0894 га, що
розташована за адресою: м. Хмельницький, вул. Трудова,9/3.
Запропонував відкласти його на довивчення. Немає заперечень? (Немає).
Поставив на голосування зазначену пропозицію.
За – 9
Проти – 0
Не голосували – 0
ПРИЙНЯТО.
Відкласти на довивчення звернення громадянина Матощука О.В. щодо
надання дозволу на викуп земельної ділянки несільськогосподарського
призначення площею 0,0894 га, що розташована за адресою: м.
Хмельницький, вул. Трудова,9/3.
Запропонував на розгляд комісії звернення громадянина Сироїжко О.П.
про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки площею 0,3000 га, кадастровий номер 6825083300:10:003:0205,
що розташована за адресою: Хмельницька область, Хмельницький
район, Старостинський округ з центром в с. Копистин, зі зміною
цільового призначення з «01.03 для ведення особистого селянського
господарства землі сільськогосподарського призначення» на «14.01 для
розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і
споруд об’єктів енергогенеруючих підприємств, установ і організації
землі промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого
призначення».
Надав слово Л.Матвеєвій – в.о. начальника управління земельних
ресурсів.
Відмітила, що попередньо управління земельних ресурсів повертало
матеріали розробнику, оскільки до них не було додано витягу з
містобудівної документації. Наразі є інформація, що витяг з
містобудівної документації управління архітектури та містобудування
надало, проте матеріали поки в управління земельних ресурсів не
надходили.

В обговоренні питання взяли участь депутати С.Баранська, Т.Бойцерук, С.Болотніков,
Ю.Вавринюк, В.Коліщак, О.Мельникова, О.Скочеляс, О.Семенюк.
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С.Болотніков

ГОЛОСУВАЛИ:

ВИРІШИЛИ:

18. СЛУХАЛИ:
С.Болотнікова

ВИСТУПИЛИ:
Л.Матвеєва

Зазначив, що під час обговорення даного питання виникла пропозиція
підтримати звернення громадянина Сироїжко О.П. про затвердження
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,3000
га, кадастровий номер 6825083300:10:003:0205, що розташована за
адресою: Хмельницька область, Хмельницький район, Старостинський
округ з центром в с. Копистин, зі зміною цільового призначення з
«01.03» на «14.01» та протокольно доручити управлінню земельних
ресурсів підготувати відповідний проект рішення за умови, що
відповідні матеріали будуть подані заявником до управління земельних
ресурсів.
Поставив на голосування зазначену пропозицію.
За – 8
Проти – 0
Не голосували – 1
ПРИЙНЯТО.
1. Підтримати звернення громадянина Сироїжко О.П. про затвердження
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,3000
га, кадастровий номер 6825083300:10:003:0205, що розташована за
адресою: Хмельницька область, Хмельницький район, Старостинський
округ з центром в с. Копистин, зі зміною цільового призначення з
«01.03» на «14.01».
2. Протокольно доручити управлінню земельних ресурсів підготувати
відповідний проект рішення за умови, що відповідні матеріали будуть
подані заявником до управління земельних ресурсів.
Запропонував на розгляд комісії звернення громадянки Рауш Т.В. щодо
відмови громадянці Кицун Л.С. у виділенні та наданні у власність
земельної ділянки по вул. Подільській, 150 в м. Хмельницькому.
Надав слово Л.Матвеєвій – в.о. начальника управління земельних
ресурсів.
Проінформувала, що по вулиці Подільській, 150 знаходиться житловий
будинок, який складається з 4 квартир, три із яких належать громадянці
Рауш Т.В., одна квартира належить громадянці Кицун Л.С. До
управління земельних ресурсів надійшло звернення від громадянки
Кицун Л.С. щодо приватизації земельної ділянки. Їй було відмовлено та
надано роз’яснення, що земельна ділянка може бути передана або у
спільну сумісну власність, або у власність, якщо буде виокремлення
належних їм часток в окремі об’єкти нерухомого майна.

В обговоренні питання взяли участь депутати С.Баранська, Т.Бойцерук, С.Болотніков,
Ю.Вавринюк, В.Коліщак, О.Мельникова, О.Скочеляс, О.Семенюк.
С.Болотніков

ГОЛОСУВАЛИ:

Зазначив, що під час обговорення даного питання виникла пропозиція
підтримати звернення громадянки Рауш Т.В. щодо відмови громадянці
Кицун Л.С. у виділенні та наданні у власність земельної ділянки по вул.
Подільській, 150 в м. Хмельницькому.
Поставив на голосування зазначену пропозицію.
За – 8
Проти – 0
Не голосували – 1
ПРИЙНЯТО.
20

ВИРІШИЛИ:
19. СЛУХАЛИ:
С.Болотнікова

Підтримати звернення громадянки Рауш Т.В. щодо відмови громадянці
Кицун Л.С. у виділенні та наданні у власність земельної ділянки по вул.
Подільській, 150 в м. Хмельницькому.
Запропонував
на
розгляд
комісії
звернення
ТОВ
«Хмельницькийвторресурси» щодо надання дозволу на розроблення
технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення)
меж земельної ділянки в натурі на місцевості орієнтовною площею
0,1018 га для розміщення та експлуатації основних, підсобних і
допоміжних будівель та споруд підприємств переробної машинобудівної
та іншої промисловості, що розташована за адресою: вул. Кобилянської,
25 в постійне користування.
Відмітив, що є необхідність рекомендувати заявнику надати на розгляд
постійної комісії інформацію про наявність або відсутність
заборгованості по сплаті земельного податку за вказану земельну
ділянку. У разі відсутності заборгованості постійна комісія повернеться
до розгляду даного питання.

В обговоренні питання взяли участь депутати С.Баранська, Т.Бойцерук, С.Болотніков,
Ю.Вавринюк, В.Коліщак, О.Мельникова, О.Скочеляс, О.Семенюк.
С.Болотніков

ГОЛОСУВАЛИ:

ВИРІШИЛИ:

20. СЛУХАЛИ:
С.Болотнікова

Зазначив, що під час обговорення даного питання виникла пропозиція
відкласти на довивчення звернення ТОВ «Хмельницькийвторресурси»
щодо надання дозволу на розроблення технічної документації із
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в
натурі на місцевості орієнтовною площею 0,1018 га для розміщення та
експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд
підприємств переробної машинобудівної та іншої промисловості, що
розташована за адресою: вул. Кобилянської, 25 в постійне користування.
Рекомендувати заявнику надати на розгляд постійної комісії інформацію
про наявність або відсутність заборгованості по сплаті земельного
податку за вказану земельну ділянку.
Поставив на голосування зазначену пропозицію.
За – 8
Проти – 0
Не голосували – 1
ПРИЙНЯТО.
1. Відкласти на довивчення звернення ТОВ «Хмельницькийвторресурси»
щодо надання дозволу на розроблення технічної документації із
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в
натурі на місцевості орієнтовною площею 0,1018 га для розміщення та
експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд
підприємств переробної машинобудівної та іншої промисловості, що
розташована за адресою: вул. Кобилянської, 25 в постійне користування.
2. Рекомендувати заявнику надати на розгляд постійної комісії
інформацію про наявність або відсутність заборгованості по сплаті
земельного податку за вказану земельну ділянку.
Запропонував на розгляд комісії звернення АТ «Хмельницькобленерго»
про розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки орієнтовною площею 0,0025 га, що розташована за адресою:
21

Хмельницька область, Хмельницький район, Старостинський округ з
центром в с. Шаровечка, с. Мацьківці, вулиця Садова, 14.02 – для
розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і
споруд об'єктів передачі електричної та теплової енергії (для
обслуговування КТП-96), землі промисловості, транспорту, зв'язку,
енергетики, оборони та іншого призначення та передати її в
користування Акціонерному товариству «Хмельницькобленерго» на
умовах оренди.
Надав слово Л.Матвеєвій – в.о. начальника управління земельних
ресурсів.
ВИСТУПИЛИ:
Л.Матвеєва

М.Дружинін

Звернула увагу на те, що питання №20-38 порядку денного
є
аналогічними, тому запропонувала розглянути їх одночасно. До
матеріалів є зауваження управління архітектури та містобудування.
Проте мова йде про відведення земельних ділянок під діючими
трансформаторними підстанціями.
Зауважив, що згідно п.3 ст.24 Закону України «Про регулювання
містобудівної діяльності» (зі змінами) у разі відсутності плану зонування
або детального плану території, затвердженого відповідно до вимог
цього Закону, передача (надання) земельних ділянок із земель державної
або комунальної власності у власність чи користування фізичним та
юридичним особам для містобудівних потреб забороняється. Відмітив,
що дані зауваження не є критичними, а більш технічними. Необхідність
відведення земельних ділянок в оренду АТ «Хмельницькобленерго» ,
заявник пояснює тим, що у разі оновлення мереж, основною вимогою
інвест-проекту є наявність в користуванні земельних ділянок під
трансформаторними підстанціями.

В обговоренні питання взяли участь депутати С.Баранська, Т.Бойцерук, С.Болотніков,
Ю.Вавринюк, В.Коліщак, О.Мельникова, О.Скочеляс, О.Семенюк.
С.Болотніков

ГОЛОСУВАЛИ:

С.Болотніков

Зазначив, що під час обговорення даного питання виникла пропозиція
підтримати звернення АТ «Хмельницькобленерго» про розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною
площею 0,0025 га, що розташована за адресою: Хмельницька область,
Хмельницький район, Старостинський округ з центром в с. Шаровечка,
с. Мацьківці, вулиця Садова, 14.02 – для розміщення, будівництва,
експлуатації та обслуговування будівель і споруд об'єктів передачі
електричної та теплової енергії (для обслуговування КТП-96), землі
промисловості, транспорту, зв'язку, енергетики, оборони та іншого
призначення та передати її в користування Акціонерному товариству
«Хмельницькобленерго» на умовах оренди. (питання №20)
Поставив на голосування зазначену пропозицію.
За – 8
Проти – 0
Не голосували – 1
ПРИЙНЯТО.
Поставив на голосування пропозицію підтримати звернення АТ
«Хмельницькобленерго» про надання дозволу на розроблення проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею
0,0025 га, що розташована за адресою: Хмельницька область,
Хмельницький район, Старостинський округ з центром в с. Шаровечка,
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ГОЛОСУВАЛИ:

С.Болотніков

ГОЛОСУВАЛИ:

С.Болотніков

ГОЛОСУВАЛИ:

С.Болотніков

с. Волиця, 14.02 - для розміщення, будівництва, експлуатації та
обслуговування будівель і споруд об'єктів передачі електричної та
теплової енергії (для обслуговування КТП-7), землі промисловості,
транспорту, зв'язку, енергетики, оборони та іншого призначення та
передати
її
в
користування
Акціонерному
товариству
«Хмельницькобленерго» на умовах оренди. (питання №21)
За – 8
Проти – 0
Не голосували – 1
ПРИЙНЯТО.
Поставив на голосування пропозицію підтримати звернення АТ
«Хмельницькобленерго» про надання дозволу на розроблення проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею
0,0025 га, що розташована за адресою: Хмельницька область,
Хмельницький район, Старостинський округ з центром в с. Шаровечка,
с. Мацьківці, 14.02 - для розміщення, будівництва, експлуатації та
обслуговування будівель і споруд об'єктів передачі електричної та
теплової енергії (для обслуговування КТП-742), землі промисловості,
транспорту, зв'язку, енергетики, оборони та іншого призначення та
передати
її
в
користування
Акціонерному
товариству
«Хмельницькобленерго» на умовах оренди. (питання №22)
За – 8
Проти – 0
Не голосували – 1
ПРИЙНЯТО.
Поставив на голосування пропозицію підтримати звернення АТ
«Хмельницькобленерго» про надання дозволу на розроблення проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею
0,0025 га, що розташована за адресою: Хмельницька область,
Хмельницький район, Старостинський округ з центром в с. Шаровечка,
с. Малашівці, 14.02 - для розміщення, будівництва, експлуатації та
обслуговування будівель і споруд об'єктів передачі електричної та
теплової енергії (для обслуговування КТП-3), землі промисловості,
транспорту, зв'язку, енергетики, оборони та іншого призначення та
передати
її
в
користування
Акціонерному
товариству
«Хмельницькобленерго» на умовах оренди. (питання №23)
За – 8
Проти – 0
Не голосували – 1
ПРИЙНЯТО.
Поставив на голосування пропозицію підтримати звернення АТ
«Хмельницькобленерго» про надання дозволу на розроблення проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею
0,0025 га, що розташована за адресою: Хмельницька область,
Хмельницький район, Старостинський округ з центром в с. Шаровечка,
с. Волиця, вулиця Сонячна, 14.02 - для розміщення, будівництва,
експлуатації та обслуговування будівель і споруд об'єктів передачі
електричної та теплової енергії (для обслуговування КТП-364), землі
промисловості, транспорту, зв'язку, енергетики, оборони та іншого
призначення та передати її в користування Акціонерному товариству
«Хмельницькобленерго» на умовах оренди. (питання №24)
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ГОЛОСУВАЛИ:

За – 8
Проти – 0
Не голосували – 1
ПРИЙНЯТО.

С.Болотніков

Поставив на голосування пропозицію підтримати звернення АТ
«Хмельницькобленерго» про надання дозволу на розроблення проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею
0,0025 га, що розташована за адресою: Хмельницька область,
Хмельницький район, Старостинський округ з центром в с. Шаровечка,
с. Волиця, 14.02 - для розміщення, будівництва, експлуатації та
обслуговування будівель і споруд об'єктів передачі електричної та
теплової енергії (для обслуговування КТП-363), землі промисловості,
транспорту, зв'язку, енергетики, оборони та іншого призначення та
передати
її
в
користування
Акціонерному
товариству
«Хмельницькобленерго» на умовах оренди. (питання №25)
За – 8
Проти – 0
Не голосували – 1
ПРИЙНЯТО.

ГОЛОСУВАЛИ:

С.Болотніков

ГОЛОСУВАЛИ:

С.Болотніков

ГОЛОСУВАЛИ:

С.Болотніков

Поставив на голосування пропозицію підтримати звернення АТ
«Хмельницькобленерго» про надання дозволу на розроблення проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею
0,0025 га, що розташована за адресою: Хмельницька область,
Хмельницький район, Старостинський округ з центром в с. Шаровечка,
с. Мацьківці, 14.02 - для розміщення, будівництва, експлуатації та
обслуговування будівель і споруд об'єктів передачі електричної та
теплової енергії (для обслуговування КТП-6), землі промисловості,
транспорту, зв'язку, енергетики, оборони та іншого призначення та
передати
її
в
користування
Акціонерному
товариству
«Хмельницькобленерго» на умовах оренди. (питання №26)
За – 8
Проти – 0
Не голосували – 1
ПРИЙНЯТО.
Поставив на голосування пропозицію підтримати звернення АТ
«Хмельницькобленерго» про надання дозволу на розроблення проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею
0,0025 га, що розташована за адресою: Хмельницька область,
Хмельницький район, Старостинський округ з центром в с. Шаровечка,
с. Мацьківці, 14.02 - для розміщення, будівництва, експлуатації та
обслуговування будівель і споруд об'єктів передачі електричної та
теплової енергії (для обслуговування КТП-514), землі промисловості,
транспорту, зв'язку, енергетики, оборони та іншого призначення та
передати
її
в
користування
Акціонерному
товариству
«Хмельницькобленерго» на умовах оренди. (питання №27)
За – 8
Проти – 0
Не голосували – 1
ПРИЙНЯТО.
Поставив на голосування пропозицію підтримати звернення АТ
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ГОЛОСУВАЛИ:

С.Болотніков

ГОЛОСУВАЛИ:

С.Болотніков

ГОЛОСУВАЛИ:

С.Болотніков

«Хмельницькобленерго» про надання дозволу на розроблення проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею
0,0025 га, що розташована за адресою: Хмельницька область,
Хмельницький район, Старостинський округ з центром в с. Шаровечка,
с. Мацьківці, 14.02 - для розміщення, будівництва, експлуатації та
обслуговування будівель і споруд об'єктів передачі електричної та
теплової енергії (для обслуговування КТП-610), землі промисловості,
транспорту, зв'язку, енергетики, оборони та іншого призначення та
передати
її
в
користування
Акціонерному
товариству
«Хмельницькобленерго» на умовах оренди. (питання №28)
За – 8
Проти – 0
Не голосували – 1
ПРИЙНЯТО.
Поставив на голосування пропозицію підтримати звернення АТ
«Хмельницькобленерго» про надання дозволу на розроблення проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею
0,0020 га, що розташована за адресою: Хмельницька область,
Хмельницький район, Старостинський округ з центром в с. Шаровечка,
с. Мацьківці, 14.02 для розміщення, будівництва, експлуатації та
обслуговування будівель і споруд об'єктів передачі електричної та
теплової енергії (для обслуговування КТП-254), землі промисловості,
транспорту, зв'язку, енергетики, оборони та іншого призначення та
передати
її
в
користування
Акціонерному
товариству
«Хмельницькобленерго» на умовах оренди. (питання №29)
За – 8
Проти – 0
Не голосували – 1
ПРИЙНЯТО.
Поставив на голосування пропозицію підтримати звернення АТ
«Хмельницькобленерго» про надання дозволу на розроблення проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею
0,0025 га, що розташована за адресою: Хмельницька область,
Хмельницький район, Старостинський округ з центром в с. Шаровечка,
с. Шаровечка, вулиця Пушкіна, 14.02 - для розміщення, будівництва,
експлуатації та обслуговування будівель і споруд об'єктів передачі
електричної та теплової енергії (для обслуговування КТП-5), землі
промисловості, транспорту, зв'язку, енергетики, оборони та іншого
призначення та передати її в користування Акціонерному товариству
«Хмельницькобленерго» на умовах оренди. (питання №30)
За – 8
Проти – 0
Не голосували – 1
ПРИЙНЯТО.
Поставив на голосування пропозицію підтримати звернення АТ
«Хмельницькобленерго» про надання дозволу на розроблення проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею
0,0025 га, що розташована за адресою: Хмельницька область,
Хмельницький район, Старостинський округ з центром в с. Шаровечка,
с. Шаровечка, вулиця Центральна, 14.02 - для розміщення, будівництва,
експлуатації та обслуговування будівель і споруд об'єктів передачі
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ГОЛОСУВАЛИ:

С.Болотніков

ГОЛОСУВАЛИ:

С.Болотніков

ГОЛОСУВАЛИ:

С.Болотніков

ГОЛОСУВАЛИ:

електричної та теплової енергії (для обслуговування КТП-546), землі
промисловості, транспорту, зв'язку, енергетики, оборони та іншого
призначення та передати її в користування Акціонерному товариству
«Хмельницькобленерго» на умовах оренди. (питання №31)
За – 8
Проти – 0
Не голосували – 1
ПРИЙНЯТО.
Поставив на голосування пропозицію підтримати звернення АТ
«Хмельницькобленерго» про надання дозволу на розроблення проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею
0,0011 га, що розташована за адресою: Хмельницька область,
Хмельницький район, Старостинський округ з центром в с. Шаровечка,
садівниче товариство "Дружба", 14.02 - для розміщення, будівництва,
експлуатації та обслуговування будівель і споруд об'єктів передачі
електричної та теплової енергії (для обслуговування КТП-445), землі
промисловості, транспорту, зв'язку, енергетики, оборони та іншого
призначення та передати її в користування Акціонерному товариству
«Хмельницькобленерго» на умовах оренди. (питання №32)
За – 8
Проти – 0
Не голосували – 1
ПРИЙНЯТО.
Поставив на голосування пропозицію підтримати звернення АТ
«Хмельницькобленерго» про надання дозволу на розроблення проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею
0,0025 га, що розташована за адресою: Хмельницька область,
Хмельницький район, Старостинський округ з центром в с. Шаровечка,
с. Шаровечка, вулиця Весела, 14.02 - для розміщення, будівництва,
експлуатації та обслуговування будівель і споруд об'єктів передачі
електричної та теплової енергії (для обслуговування КТП-82), землі
промисловості, транспорту, зв'язку, енергетики, оборони та іншого
призначення та передати її в користування Акціонерному товариству
«Хмельницькобленерго» на умовах оренди. (питання №33)
За – 8
Проти – 0
Не голосували – 1
ПРИЙНЯТО.
Поставив на голосування пропозицію підтримати звернення АТ
«Хмельницькобленерго» про надання дозволу на розроблення проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею
0,0014 га, що розташована за адресою: Хмельницька область,
Хмельницький район, Старостинський округ з центром в с. Шаровечка,
садівниче товариство "Дружба", 14.02 - для розміщення, будівництва,
експлуатації та обслуговування будівель і споруд об'єктів передачі
електричної та теплової енергії (для обслуговування КТП-578), землі
промисловості, транспорту, зв'язку, енергетики, оборони та іншого
призначення та передати її в користування Акціонерному товариству
«Хмельницькобленерго» на умовах оренди. (питання №34)
За – 8
Проти – 0
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Не голосували – 1
ПРИЙНЯТО.
С.Болотніков

ГОЛОСУВАЛИ:

С.Болотніков

ГОЛОСУВАЛИ:

С.Болотніков

ГОЛОСУВАЛИ:

С.Болотніков

Поставив на голосування пропозицію підтримати звернення АТ
«Хмельницькобленерго» про надання дозволу на розроблення проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею
0,0025 га, що розташована за адресою: Хмельницька область,
Хмельницький район, Старостинський округ з центром в с. Шаровечка,
сад. тов."Електроніка", 14.02 - для розміщення, будівництва, експлуатації
та обслуговування будівель і споруд об'єктів передачі електричної та
теплової енергії (для обслуговування КТП-562), землі промисловості,
транспорту, зв'язку, енергетики, оборони та іншого призначення та
передати
її
в
користування
Акціонерному
товариству
«Хмельницькобленерго» на умовах оренди. (питання №35)
За – 8
Проти – 0
Не голосували – 1
ПРИЙНЯТО.
Поставив на голосування пропозицію підтримати звернення АТ
«Хмельницькобленерго» про надання дозволу на розроблення проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею
0,0025 га, що розташована за адресою: Хмельницька область,
Хмельницький район, Старостинський округ з центром в с. Шаровечка,
садівниче товариство "Електроніка", 14.02 - для розміщення,
будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об'єктів
передачі електричної та теплової енергії (для обслуговування КТП-563),
землі промисловості, транспорту, зв'язку, енергетики, оборони та іншого
призначення та передати її в користування Акціонерному товариству
«Хмельницькобленерго» на умовах оренди. (питання №36)
За – 8
Проти – 0
Не голосували – 1
ПРИЙНЯТО.
Поставив на голосування пропозицію підтримати звернення АТ
«Хмельницькобленерго» про надання дозволу на розроблення проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею
0,0025 га, що розташована за адресою: Хмельницька область,
Хмельницький район, Старостинський округ з центром в с. Шаровечка,
садівниче товариство Електроніка”, 14.02 - для розміщення, будівництва,
експлуатації та обслуговування будівель і споруд об'єктів передачі
електричної та теплової енергії (для обслуговування КТП-564), землі
промисловості, транспорту, зв'язку, енергетики, оборони та іншого
призначення та передати її в користування Акціонерному товариству
«Хмельницькобленерго» на умовах оренди. (питання №37)
За – 8
Проти – 0
Не голосували – 1
ПРИЙНЯТО.
Поставив на голосування пропозицію підтримати звернення АТ
«Хмельницькобленерго» про надання дозволу на розроблення проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею
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ГОЛОСУВАЛИ:
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0,0025 га, що розташована за адресою: Хмельницька область,
Хмельницький район, Старостинський округ з центром в с. Шаровечка,
садівниче товариство "Електроніка", 14.02 - для розміщення,
будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об'єктів
передачі електричної та теплової енергії (для обслуговування КТП-565),
землі промисловості, транспорту, зв'язку, енергетики, оборони та іншого
призначення та передати її в користування Акціонерному товариству
«Хмельницькобленерго» на умовах оренди. (питання №38)
За – 8
Проти – 0
Не голосували – 1
ПРИЙНЯТО.
1. Підтримати звернення АТ «Хмельницькобленерго» про розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною
площею 0,0025 га, що розташована за адресою: Хмельницька область,
Хмельницький район, Старостинський округ з центром в с. Шаровечка,
с. Мацьківці, вулиця Садова, 14.02 – для розміщення, будівництва,
експлуатації та обслуговування будівель і споруд об'єктів передачі
електричної та теплової енергії (для обслуговування КТП-96), землі
промисловості, транспорту, зв'язку, енергетики, оборони та іншого
призначення та передати її в користування Акціонерному товариству
«Хмельницькобленерго» на умовах оренди. (питання №20)
2. Підтримати звернення АТ «Хмельницькобленерго» про надання
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки орієнтовною площею 0,0025 га, що розташована за адресою:
Хмельницька область, Хмельницький район, Старостинський округ з
центром в с. Шаровечка, с. Волиця, 14.02 - для розміщення, будівництва,
експлуатації та обслуговування будівель і споруд об'єктів передачі
електричної та теплової енергії (для обслуговування КТП-7), землі
промисловості, транспорту, зв'язку, енергетики, оборони та іншого
призначення та передати її в користування Акціонерному товариству
«Хмельницькобленерго» на умовах оренди. (питання №21)
3. Підтримати звернення АТ «Хмельницькобленерго» про надання
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки орієнтовною площею 0,0025 га, що розташована за адресою:
Хмельницька область, Хмельницький район, Старостинський округ з
центром в с. Шаровечка, с. Мацьківці, 14.02 - для розміщення,
будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об'єктів
передачі електричної та теплової енергії (для обслуговування КТП-742),
землі промисловості, транспорту, зв'язку, енергетики, оборони та іншого
призначення та передати її в користування Акціонерному товариству
«Хмельницькобленерго» на умовах оренди. (питання №22)
4. Підтримати звернення АТ «Хмельницькобленерго» про надання
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки орієнтовною площею 0,0025 га, що розташована за адресою:
Хмельницька область, Хмельницький район, Старостинський округ з
центром в с. Шаровечка, с. Малашівці, 14.02 - для розміщення,
будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об'єктів
передачі електричної та теплової енергії (для обслуговування КТП-3),
землі промисловості, транспорту, зв'язку, енергетики, оборони та іншого
призначення та передати її в користування Акціонерному товариству
«Хмельницькобленерго» на умовах оренди. (питання №23)
5 Підтримати звернення АТ «Хмельницькобленерго» про надання
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дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки орієнтовною площею 0,0025 га, що розташована за адресою:
Хмельницька область, Хмельницький район, Старостинський округ з
центром в с. Шаровечка, с. Волиця, вулиця Сонячна, 14.02 - для
розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і
споруд об'єктів передачі електричної та теплової енергії (для
обслуговування КТП-364), землі промисловості, транспорту, зв'язку,
енергетики, оборони та іншого призначення та передати її в
користування Акціонерному товариству «Хмельницькобленерго» на
умовах оренди. (питання №24)
6. Підтримати звернення АТ «Хмельницькобленерго» про надання
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки орієнтовною площею 0,0025 га, що розташована за адресою:
Хмельницька область, Хмельницький район, Старостинський округ з
центром в с. Шаровечка, с. Волиця, 14.02 - для розміщення, будівництва,
експлуатації та обслуговування будівель і споруд об'єктів передачі
електричної та теплової енергії (для обслуговування КТП-363), землі
промисловості, транспорту, зв'язку, енергетики, оборони та іншого
призначення та передати її в користування Акціонерному товариству
«Хмельницькобленерго» на умовах оренди. (питання №25)
7. Підтримати звернення АТ «Хмельницькобленерго» про надання
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки орієнтовною площею 0,0025 га, що розташована за адресою:
Хмельницька область, Хмельницький район, Старостинський округ з
центром в с. Шаровечка, с. Мацьківці, 14.02 - для розміщення,
будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об'єктів
передачі електричної та теплової енергії (для обслуговування КТП-6),
землі промисловості, транспорту, зв'язку, енергетики, оборони та іншого
призначення та передати її в користування Акціонерному товариству
«Хмельницькобленерго» на умовах оренди. (питання №26)
8. Підтримати звернення АТ «Хмельницькобленерго» про надання
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки орієнтовною площею 0,0025 га, що розташована за адресою:
Хмельницька область, Хмельницький район, Старостинський округ з
центром в с. Шаровечка, с. Мацьківці, 14.02 - для розміщення,
будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об'єктів
передачі електричної та теплової енергії (для обслуговування КТП-514),
землі промисловості, транспорту, зв'язку, енергетики, оборони та іншого
призначення та передати її в користування Акціонерному товариству
«Хмельницькобленерго» на умовах оренди. (питання №27)
9. Підтримати звернення АТ «Хмельницькобленерго» про надання
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки орієнтовною площею 0,0025 га, що розташована за адресою:
Хмельницька область, Хмельницький район, Старостинський округ з
центром в с. Шаровечка, с. Мацьківці, 14.02 - для розміщення,
будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об'єктів
передачі електричної та теплової енергії (для обслуговування КТП-610),
землі промисловості, транспорту, зв'язку, енергетики, оборони та іншого
призначення та передати її в користування Акціонерному товариству
«Хмельницькобленерго» на умовах оренди. (питання №28)
10. Підтримати звернення АТ «Хмельницькобленерго» про надання
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки орієнтовною площею 0,0020 га, що розташована за адресою:
Хмельницька область, Хмельницький район, Старостинський округ з
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центром в с. Шаровечка, с. Мацьківці, 14.02 для розміщення,
будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об'єктів
передачі електричної та теплової енергії (для обслуговування КТП-254),
землі промисловості, транспорту, зв'язку, енергетики, оборони та іншого
призначення та передати її в користування Акціонерному товариству
«Хмельницькобленерго» на умовах оренди. (питання №29)
11. Підтримати звернення АТ «Хмельницькобленерго» про надання
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки орієнтовною площею 0,0025 га, що розташована за адресою:
Хмельницька область, Хмельницький район, Старостинський округ з
центром в с. Шаровечка, с. Шаровечка, вулиця Пушкіна, 14.02 - для
розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і
споруд об'єктів передачі електричної та теплової енергії (для
обслуговування КТП-5), землі промисловості, транспорту, зв'язку,
енергетики, оборони та іншого призначення та передати її в
користування Акціонерному товариству «Хмельницькобленерго» на
умовах оренди. (питання №30)
12. Підтримати звернення АТ «Хмельницькобленерго» про надання
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки орієнтовною площею 0,0025 га, що розташована за адресою:
Хмельницька область, Хмельницький район, Старостинський округ з
центром в с. Шаровечка, с. Шаровечка, вулиця Центральна, 14.02 - для
розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і
споруд об'єктів передачі електричної та теплової енергії (для
обслуговування КТП-546), землі промисловості, транспорту, зв'язку,
енергетики, оборони та іншого призначення та передати її в
користування Акціонерному товариству «Хмельницькобленерго» на
умовах оренди. (питання №31)
13. Підтримати звернення АТ «Хмельницькобленерго» про надання
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки орієнтовною площею 0,0011 га, що розташована за адресою:
Хмельницька область, Хмельницький район, Старостинський округ з
центром в с. Шаровечка, садівниче товариство "Дружба", 14.02 - для
розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і
споруд об'єктів передачі електричної та теплової енергії (для
обслуговування КТП-445), землі промисловості, транспорту, зв'язку,
енергетики, оборони та іншого призначення та передати її в
користування Акціонерному товариству «Хмельницькобленерго» на
умовах оренди. (питання №32)
14. Підтримати звернення АТ «Хмельницькобленерго» про надання
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки орієнтовною площею 0,0025 га, що розташована за адресою:
Хмельницька область, Хмельницький район, Старостинський округ з
центром в с. Шаровечка, с. Шаровечка, вулиця Весела, 14.02 - для
розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і
споруд об'єктів передачі електричної та теплової енергії (для
обслуговування КТП-82), землі промисловості, транспорту, зв'язку,
енергетики, оборони та іншого призначення та передати її в
користування Акціонерному товариству «Хмельницькобленерго» на
умовах оренди. (питання №33)
15. Підтримати звернення АТ «Хмельницькобленерго» про надання
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки орієнтовною площею 0,0014 га, що розташована за адресою:
Хмельницька область, Хмельницький район, Старостинський округ з
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центром в с. Шаровечка, садівниче товариство "Дружба", 14.02 - для
розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і
споруд об'єктів передачі електричної та теплової енергії (для
обслуговування КТП-578), землі промисловості, транспорту, зв'язку,
енергетики, оборони та іншого призначення та передати її в
користування Акціонерному товариству «Хмельницькобленерго» на
умовах оренди. (питання №34)
16. Підтримати звернення АТ «Хмельницькобленерго» про надання
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки орієнтовною площею 0,0025 га, що розташована за адресою:
Хмельницька область, Хмельницький район, Старостинський округ з
центром в с. Шаровечка, сад. тов."Електроніка", 14.02 - для розміщення,
будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об'єктів
передачі електричної та теплової енергії (для обслуговування КТП-562),
землі промисловості, транспорту, зв'язку, енергетики, оборони та іншого
призначення та передати її в користування Акціонерному товариству
«Хмельницькобленерго» на умовах оренди. (питання №35)
17. Підтримати звернення АТ «Хмельницькобленерго» про надання
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки орієнтовною площею 0,0025 га, що розташована за адресою:
Хмельницька область, Хмельницький район, Старостинський округ з
центром в с. Шаровечка, садівниче товариство "Електроніка", 14.02 - для
розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і
споруд об'єктів передачі електричної та теплової енергії (для
обслуговування КТП-563), землі промисловості, транспорту, зв'язку,
енергетики, оборони та іншого призначення та передати її в
користування Акціонерному товариству «Хмельницькобленерго» на
умовах оренди. (питання №36)
18. Підтримати звернення АТ «Хмельницькобленерго» про надання
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки орієнтовною площею 0,0025 га, що розташована за адресою:
Хмельницька область, Хмельницький район, Старостинський округ з
центром в с. Шаровечка, садівниче товариство Електроніка”, 14.02 - для
розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і
споруд об'єктів передачі електричної та теплової енергії (для
обслуговування КТП-564), землі промисловості, транспорту, зв'язку,
енергетики, оборони та іншого призначення та передати її в
користування Акціонерному товариству «Хмельницькобленерго» на
умовах оренди. (питання №37)
19. Підтримати звернення АТ «Хмельницькобленерго» про надання
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки орієнтовною площею 0,0025 га, що розташована за адресою:
Хмельницька область, Хмельницький район, Старостинський округ з
центром в с. Шаровечка, садівниче товариство "Електроніка", 14.02 - для
розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і
споруд об'єктів передачі електричної та теплової енергії (для
обслуговування КТП-565), землі промисловості, транспорту, зв'язку,
енергетики, оборони та іншого призначення та передати її в
користування Акціонерному товариству «Хмельницькобленерго» на
умовах оренди. (питання №38)
20. Протокольно доручити управлінню земельних ресурсів підготувати
відповідний проект рішення.
39. СЛУХАЛИ:
С.Болотнікова

Запропонував на розгляд комісії звернення управління земельних
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ресурсів про винесення на розгляд сесії міської ради питання щодо
надання дозволу на розробку технічної документації із землеустрою
щодо об’єднання земельних ділянок по вул. Нижній Береговій площею
205000 кв.м кадастровий номер 6810100000:33:001:0125, площею
20000кв.м кадастровий номер 6810100000:33:001:0114, площею 20000
кв.м кадастровий номер 6810100000:33:001:0115, площею 20000 кв.м
кадастровий номер 6810100000:33:001:0116, площею 8000 кв.м
кадастровий номер 6810100000:33:001:0103.
В обговоренні питання взяли участь депутати С.Баранська, Т.Бойцерук, С.Болотніков,
Ю.Вавринюк, В.Коліщак, О.Мельникова, О.Скочеляс, О.Семенюк.
С.Болотніков

ГОЛОСУВАЛИ:

ВИРІШИЛИ:

40. СЛУХАЛИ:
С.Болотнікова

ВИСТУПИЛИ:
Л.Матвеєва

Зазначив, що під час обговорення даного питання виникла пропозиція
відкласти на довивчення питання щодо надання дозволу на розробку
технічної документації із землеустрою щодо об’єднання земельних
ділянок по вул. Нижній Береговій площею 205000 кв.м кадастровий
номер 6810100000:33:001:0125, площею 20000кв.м кадастровий номер
6810100000:33:001:0114, площею 20000 кв.м кадастровий номер
6810100000:33:001:0115, площею 20000 кв.м кадастровий номер
6810100000:33:001:0116, площею 8000 кв.м кадастровий номер
6810100000:33:001:0103.
Поставив на голосування зазначену пропозицію.
За – 8
Проти – 0
Не голосували – 1
ПРИЙНЯТО.
Відкласти на довивчення питання щодо надання дозволу на розробку
технічної документації із землеустрою щодо об’єднання земельних
ділянок по вул. Нижній Береговій площею 205000 кв.м кадастровий
номер 6810100000:33:001:0125, площею 20000кв.м кадастровий номер
6810100000:33:001:0114, площею 20000 кв.м кадастровий номер
6810100000:33:001:0115, площею 20000 кв.м кадастровий номер
6810100000:33:001:0116, площею 8000 кв.м кадастровий номер
6810100000:33:001:0103.
Запропонував на розгляд комісії звернення ТОВ «Ньюком» щодо
надання згоди на розробку технічної документації із землеустрою щодо
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки площею 0,2400 га, що
розташована за адресою: м. Хмельницький, вул. П.Мирного,5/1 для
розміщення та експлуатації об’єктів дорожнього сервісу (під
автозаправочну станцію, вулканізаційний пункт, мийку, адмінбудинок та
бар).
Надав слово Л.Матвеєвій – в.о. начальника управління земельних
ресурсів.
Проінформувала, що в даному випадку мова йде про автозаправну
станцію, що знаходиться по вул. П.Мирного,5/1. ТОВ «Ньюком» має
державний акт на право постійного користування цією земельною
ділянкою, виданого ще у 1997 році. Товариство має намір присвоїти
кадастровий номер земельній ділянці, тому звернулось щодо надання
згоди на розробку технічної документації із землеустрою щодо
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки. Декілька раз
управління земельних ресурсів повертало розробнику технічну
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документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж цієї
земельної ділянки, оскільки земельна ділянка накладалась на тротуар
загального користування. Наразі технічна документація розроблена так,
що земельна ділянка накладається трохи на зелену зону.
В обговоренні питання взяли участь депутати С.Баранська, Т.Бойцерук, С.Болотніков,
Ю.Вавринюк, В.Коліщак, О.Мельникова, О.Скочеляс, О.Семенюк.
С.Болотніков

ГОЛОСУВАЛИ:

ВИРІШИЛИ:

41. СЛУХАЛИ:
С.Болотнікова

Зазначив, що під час обговорення даного питання виникла пропозиція
відмовити ТОВ «Ньюком» у наданні згоди на розробку технічної
документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж
земельної ділянки площею 0,2400 га, що розташована за адресою: м.
Хмельницький, вул. П.Мирного,5/1 для розміщення та експлуатації
об’єктів
дорожнього
сервісу
(під
автозаправочну
станцію,
вулканізаційний пункт, мийку, адмінбудинок та бар). Рекомендувати
заявнику відводити земельну ділянку згідно фактичного її використання.
Поставив на голосування зазначену пропозицію.
За – 8
Проти – 0
Не голосували – 1
ПРИЙНЯТО.
1. Відмовити ТОВ «Ньюком» у наданні згоди на розробку технічної
документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж
земельної ділянки площею 0,2400 га, що розташована за адресою: м.
Хмельницький, вул. П.Мирного,5/1 для розміщення та експлуатації
об’єктів
дорожнього
сервісу
(під
автозаправочну
станцію,
вулканізаційний пункт, мийку, адмінбудинок та бар).
2. Рекомендувати заявнику відводити земельну ділянку згідно
фактичного її використання.
Запропонував на розгляд комісії звернення ТОВ «Беверлі» щодо викупу
земельної ділянки несільськогосподарського призначення площею 288
кв.м, кадастровий номер 6810100000:10:001:0798, що розташована за
адресою: м.Хмельницький, вул.Геологів,3 для обслуговування
приміщення магазину непродовольчих товарів.

В обговоренні питання взяли участь депутати С.Баранська, Т.Бойцерук, С.Болотніков,
Ю.Вавринюк, В.Коліщак, О.Мельникова, О.Скочеляс, О.Семенюк.
ВИСТУПИЛИ:
С.Болотніков

ГОЛОСУВАЛИ:

ВИРІШИЛИ:

Зазначив, що під час обговорення даного питання виникла пропозиція
відмовити
ТОВ
«Беверлі»
у
викупі
земельної
ділянки
несільськогосподарського призначення площею 288 кв.м, кадастровий
номер 6810100000:10:001:0798, що розташована за адресою:
м.Хмельницький, вул.Геологів,3 для обслуговування приміщення
магазину непродовольчих товарів.
Поставив на голосування зазначену пропозицію.
За – 8
Проти – 0
Не голосували – 1
ПРИЙНЯТО.
Відмовити

ТОВ

«Беверлі»

у

викупі

земельної

ділянки
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несільськогосподарського призначення площею 288 кв.м, кадастровий
номер 6810100000:10:001:0798, що розташована за адресою:
м.Хмельницький, вул.Геологів,3 для обслуговування приміщення
магазину непродовольчих товарів.
42. СЛУХАЛИ:
С.Болотнікова

Запропонував на розгляд комісії звернення ПП «Автомасло» щодо
викупу земельної ділянки несільськогосподарського призначення
площею 200 кв.м, кадастровий номер 6810100000:18:003:0062, що
розташована за адресою: м.Хмельницький, вул.Трудова,5/5Б під
будівництво об’єкту комерційного призначення (автотехобслуговування,
оптова торгівля та складське господарство, роздрібна торгівля та
комерційні послуги, ринкова інфраструктура, дослідження та розробки).

В обговоренні питання взяли участь депутати С.Баранська, Т.Бойцерук, С.Болотніков,
Ю.Вавринюк, В.Коліщак, О.Мельникова, О.Скочеляс, О.Семенюк.
ВИСТУПИЛИ:
С.Болотніков

ГОЛОСУВАЛИ:

ВИРІШИЛИ:

43. СЛУХАЛИ:
С.Болотнікова

ВИСТУПИЛИ:
Л.Матвеєва

Зазначив, що під час обговорення даного питання виникла пропозиція
відкласти на довивчення звернення ПП «Автомасло» щодо викупу
земельної ділянки несільськогосподарського призначення площею 200
кв.м, кадастровий номер 6810100000:18:003:0062, що розташована за
адресою: м.Хмельницький, вул.Трудова,5/5Б під будівництво об’єкту
комерційного призначення (автотехобслуговування, оптова торгівля та
складське господарство, роздрібна торгівля та комерційні послуги,
ринкова інфраструктура, дослідження та розробки).
Поставив на голосування зазначену пропозицію.
За – 8
Проти – 0
Не голосували – 1
ПРИЙНЯТО.
Відкласти на довивчення звернення ПП «Автомасло» щодо викупу
земельної ділянки несільськогосподарського призначення площею 200
кв.м, кадастровий номер 6810100000:18:003:0062, що розташована за
адресою: м.Хмельницький, вул.Трудова,5/5Б під будівництво об’єкту
комерційного призначення (автотехобслуговування, оптова торгівля та
складське господарство, роздрібна торгівля та комерційні послуги,
ринкова інфраструктура, дослідження та розробки).
Запропонував на розгляд комісії звернення громадянки Вербицької В.П.
щодо непродовження КП «Цивільжитлобуд» договору оренди землі під
гаражами, що розташовані по вул. Львівське шосе,33/2 та надання в
оренду земельної ділянки під гаражами, що розташовані по вул.
Львівське шосе,33/2 гаражному кооперативу.
Надав слово Л.Матвеєвій – в.о. начальника управління земельних
ресурсів.
Проінформувала, що земельна ділянка, розташована по вул. Львівське
шосе,33/2А перебуває в оренді КП «Цивільжитлобуд». Договір оренди
чинний до лютого місяця 2022 року. Відмітила, що дане підприємство є
недобросовісним орендарем, оскільки має заборгованість по сплаті
орендної плати за землю.
Проте надати гаражному кооперативу в оренду земельну ділянку під
гаражами підстав немає, оскільки в Реєстрі речових прав чітко зазначено,
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що КП «Цивільжитлобуд» також має право власності на майно в розмірі
1%. Гаражний кооператив має право власності на майно в розмірі 99%.
Можливо було б доцільним відкласти дане питання на довивчення та
зв’язатись з КП «Цивільжитлобуд» для отримання інформації стосовно
його позиції щодо подальшої добудови та здачі в експлуатацію будинку з
гаражами.
В обговоренні питання взяли участь депутати С.Баранська, Т.Бойцерук, С.Болотніков,
Ю.Вавринюк, В.Коліщак, О.Мельникова, О.Скочеляс, О.Семенюк.
С.Болотніков

ГОЛОСУВАЛИ:

ВИРІШИЛИ:

44. СЛУХАЛИ:
С.Болотнікова

Зазначив, що під час обговорення даного питання виникла пропозиція
відкласти на довивчення звернення громадянки Вербицької В.П. щодо
непродовження КП «Цивільжитлобуд» договору оренди землі під
гаражами, що розташовані по вул. Львівське шосе,33/2 та надання в
оренду земельної ділянки під гаражами, що розташовані по вул.
Львівське шосе,33/2 гаражному кооперативу. Протокольно доручити
управлінню земельних ресурсів зв’язатись з КП «Цивільжитлобуд» для
отримання інформації стосовно його позиції щодо подальшої добудови
та здачі в експлуатацію будинку з гаражами.
Поставив на голосування зазначену пропозицію.
За – 8
Проти – 0
Не голосували – 1
ПРИЙНЯТО.
1. Відкласти на довивчення звернення громадянки Вербицької В.П. щодо
непродовження КП «Цивільжитлобуд» договору оренди землі під
гаражами, що розташовані по вул. Львівське шосе,33/2 та надання в
оренду земельної ділянки під гаражами, що розташовані по вул.
Львівське шосе,33/2 гаражному кооперативу.
2. Протокольно доручити управлінню земельних ресурсів зв’язатись з
КП «Цивільжитлобуд» для отримання інформації стосовно його позиції
щодо подальшої добудови та здачі в експлуатацію будинку з гаражами.
Запропонував на розгляд комісії звернення ОК Котеджне містечко
"ЗАХІДНЕ" щодо затвердження проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки та передачі її в оренду для розміщення, будівництва,
експлуатації та обслуговування будівель і споруд об'єктів передачі
електричної та теплової енергії (існуюча КТП 160/10/0,4 кВ, №774)
площею 0,1340 га, кадастровий номер 6810100000:11:002:0418, що
розташована за адресою: м.Хмельницький, вул.Західно-Окружна,20-А.

В обговоренні питання взяли участь депутати С.Баранська, Т.Бойцерук, С.Болотніков,
Ю.Вавринюк, В.Коліщак, О.Мельникова, О.Скочеляс, О.Семенюк.
ВИСТУПИЛИ:
С.Болотніков

Зазначив, що під час обговорення даного питання виникла пропозиція
підтримати звернення ОК Котеджне містечко "ЗАХІДНЕ" щодо
затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
та передачі її в оренду для розміщення, будівництва, експлуатації та
обслуговування будівель і споруд об'єктів передачі електричної та
теплової енергії (існуюча КТП 160/10/0,4 кВ, №774) площею 0,1340 га,
кадастровий номер 6810100000:11:002:0418, що розташована за адресою:
м.Хмельницький, вул.Західно-Окружна,20-А.
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ГОЛОСУВАЛИ:

ВИРІШИЛИ:

45. СЛУХАЛИ:
С.Болотнікова

Протокольно доручити управлінню земельних ресурсів підготувати
відповідний проект рішення.
Поставив на голосування зазначену пропозицію.
За – 8
Проти – 0
Не голосували – 1
ПРИЙНЯТО.
1. Підтримати звернення ОК Котеджне містечко "ЗАХІДНЕ" щодо
затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
та передачі її в оренду для розміщення, будівництва, експлуатації та
обслуговування будівель і споруд об'єктів передачі електричної та
теплової енергії (існуюча КТП 160/10/0,4 кВ, №774) площею 0,1340 га,
кадастровий номер 6810100000:11:002:0418, що розташована за адресою:
м.Хмельницький, вул.Західно-Окружна,20-А.
2. Доручити управлінню земельних ресурсів підготувати відповідний
проект рішення.
Запропонував на розгляд комісії звернення громадянина Гринчука Б.В.
щодо затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки та передачі її у власність площею 0,0064 га, кадастровий номер
6810100000:06:001:0703, що розташована за адресою: м.Хмельницький,
прв.Ювілейний для ведення особистого селянського господарства.

В обговоренні питання взяли участь депутати С.Баранська, Т.Бойцерук, С.Болотніков,
Ю.Вавринюк, В.Коліщак, О.Мельникова, О.Скочеляс, О.Семенюк.
ВИСТУПИЛИ:
С.Болотніков

ГОЛОСУВАЛИ:

ВИРІШИЛИ:

46. СЛУХАЛИ:
С.Болотнікова

Зазначив, що під час обговорення даного питання виникла пропозиція
підтримати звернення громадянина Гринчука Б.В. щодо затвердження
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та передачі її у
власність площею 0,0064 га, кадастровий номер 6810100000:06:001:0703,
що розташована за адресою: м.Хмельницький, прв.Ювілейний для
ведення особистого селянського господарства.
Протокольно доручити управлінню земельних ресурсів підготувати
відповідний проект рішення.
Поставив на голосування зазначену пропозицію.
За – 8
Проти – 0
Не голосували – 1
ПРИЙНЯТО.
1. Підтримати звернення громадянина Гринчука Б.В. щодо затвердження
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та передачі її у
власність площею 0,0064 га, кадастровий номер 6810100000:06:001:0703,
що розташована за адресою: м.Хмельницький, прв.Ювілейний для
ведення особистого селянського господарства.
2. Доручити управлінню земельних ресурсів підготувати відповідний
проект рішення.
Запропонував на розгляд комісії звернення громадянина Рожковського
О.В. про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки площею 0,1200 га, кадастровий номер 6825085100:06:009:1925 зі
зміною цільового призначення із земель сільськогосподарського
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призначення на землі для ведення індивідуального садівництва на
території старостинського округу з центром в с.Олешин Хмельницький
район Хмельницька область (повторно).
В обговоренні питання взяли участь депутати С.Баранська, Т.Бойцерук, С.Болотніков,
Ю.Вавринюк, В.Коліщак, О.Мельникова, О.Скочеляс, О.Семенюк.
ВИСТУПИЛИ:
С.Болотніков

ГОЛОСУВАЛИ:

ВИРІШИЛИ:

47. СЛУХАЛИ:
С.Болотнікова

Зазначив, що під час обговорення даного питання виникла пропозиція
підтримати звернення громадянина Рожковського О.В. про затвердження
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею
0,1200 га, кадастровий номер 6825085100:06:009:1925 зі зміною
цільового призначення із земель сільськогосподарського призначення на
землі для ведення індивідуального садівництва на території
старостинського округу з центром в с.Олешин Хмельницький район
Хмельницька область.
Протокольно доручити управлінню земельних ресурсів підготувати
відповідний проект рішення.
Поставив на голосування зазначену пропозицію.
За – 8
Проти – 0
Не голосували – 1
ПРИЙНЯТО.
1. Підтримати звернення громадянина Рожковського О.В. про
затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
площею 0,1200 га, кадастровий номер 6825085100:06:009:1925 зі зміною
цільового призначення із земель сільськогосподарського призначення на
землі для ведення індивідуального садівництва на території
старостинського округу з центром в с.Олешин Хмельницький район
Хмельницька область.
2. Доручити у правлінню земельних ресурсів підготувати відповідний
проект рішення.
Запропонував на розгляд комісії звернення громадянина Осадчука С.В.
про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки площею 0,1000 га, кадастровий номер 6825085100:08:007:0159 зі
зміною цільового призначення із земель для ведення товарного
сільськогосподарського
виробництва
на
землі
для
ведення
індивідуального садівництва на території старостинського округу з
центром в с.Олешин Хмельницький район Хмельницька область
(повторно).

В обговоренні питання взяли участь депутати С.Баранська, Т.Бойцерук, С.Болотніков,
Ю.Вавринюк, В.Коліщак, О.Мельникова, О.Скочеляс, О.Семенюк.
ВИСТУПИЛИ:
С.Болотніков

Зазначив, що під час обговорення даного питання виникла пропозиція
підтримати звернення громадянина Осадчука С.В. про затвердження
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею
0,1000 га, кадастровий номер 6825085100:08:007:0159 зі зміною
цільового
призначення
із
земель
для
ведення
товарного
сільськогосподарського
виробництва
на
землі
для
ведення
індивідуального садівництва на території старостинського округу з
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ГОЛОСУВАЛИ:

ВИРІШИЛИ:

48. СЛУХАЛИ:
С.Болотнікова

центром в с.Олешин Хмельницький район Хмельницька область.
Протокольно доручити управлінню земельних ресурсів підготувати
відповідний проект рішення.
Поставив на голосування зазначену пропозицію.
За – 8
Проти – 0
Не голосували – 1
ПРИЙНЯТО.
1. Підтримати звернення громадянина Осадчука С.В. про затвердження
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею
0,1000 га, кадастровий номер 6825085100:08:007:0159 зі зміною
цільового
призначення
із
земель
для
ведення
товарного
сільськогосподарського
виробництва
на
землі
для
ведення
індивідуального садівництва на території старостинського округу з
центром в с.Олешин Хмельницький район Хмельницька область.
2. Доручити управлінню земельних ресурсів підготувати відповідний
проект рішення.
Запропонував на розгляд комісії звернення громадянки Зеленської І.Л.
про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки площею 0,1000 га, кадастровий номер 6825085100:08:007:0155 зі
зміною цільового призначення із земель для ведення товарного
сільськогосподарського
виробництва
на
землі
для
ведення
індивідуального садівництва на території старостинського округу з
центром в с.Олешин Хмельницький район Хмельницька область
(повторно).

В обговоренні питання взяли участь депутати С.Баранська, Т.Бойцерук, С.Болотніков,
Ю.Вавринюк, В.Коліщак, О.Мельникова, О.Скочеляс, О.Семенюк.
ВИСТУПИЛИ:
С.Болотніков

ГОЛОСУВАЛИ:

ВИРІШИЛИ:

Зазначив, що під час обговорення даного питання виникла пропозиція
підтримати звернення громадянки Зеленської І.Л. про затвердження
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею
0,1000 га, кадастровий номер 6825085100:08:007:0155 зі зміною
цільового
призначення
із
земель
для
ведення
товарного
сільськогосподарського
виробництва
на
землі
для
ведення
індивідуального садівництва на території старостинського округу з
центром в с.Олешин Хмельницький район Хмельницька область.
Протокольно доручити управлінню земельних ресурсів підготувати
відповідний проект рішення.
Поставив на голосування зазначену пропозицію.
За – 8
Проти – 0
Не голосували – 1
ПРИЙНЯТО.
1. Підтримати звернення громадянки Зеленської І.Л. про затвердження
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею
0,1000 га, кадастровий номер 6825085100:08:007:0155 зі зміною
цільового
призначення
із
земель
для
ведення
товарного
сільськогосподарського
виробництва
на
землі
для
ведення
індивідуального садівництва на території старостинського округу з
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центром в с.Олешин Хмельницький район Хмельницька область.
2. Доручити управлінню земельних ресурсів підготувати відповідний
проект рішення.
49. СЛУХАЛИ:
С.Болотнікова

Запропонував на розгляд комісії звернення громадянина Єрмоленко В.М.
про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки площею 0,0756 га, кадастровий номер 6825085100:06:009:1922 зі
зміною цільового призначення із земель запасу на землі для ведення
особистого селянського господарства на території старостинського
округу з центром в с.Олешин Хмельницький район Хмельницька область
(повторно).

В обговоренні питання взяли участь депутати С.Баранська, Т.Бойцерук, С.Болотніков,
Ю.Вавринюк, В.Коліщак, О.Мельникова, О.Скочеляс, О.Семенюк.
ВИСТУПИЛИ:
С.Болотніков

ГОЛОСУВАЛИ:

ВИРІШИЛИ:

50. СЛУХАЛИ:
С.Болотнікова

Зазначив, що під час обговорення даного питання виникла пропозиція
підтримати звернення громадянина Єрмоленко В.М. про затвердження
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею
0,0756 га, кадастровий номер 6825085100:06:009:1922 зі зміною
цільового призначення із земель запасу на землі для ведення особистого
селянського господарства на території старостинського округу з центром
в с.Олешин Хмельницький район Хмельницька область.
Протокольно доручити управлінню земельних ресурсів підготувати
відповідний проект рішення.
Поставив на голосування зазначену пропозицію.
За – 8
Проти – 0
Не голосували – 1
ПРИЙНЯТО.
1. Підтримати звернення громадянина Єрмоленко В.М. про затвердження
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею
0,0756 га, кадастровий номер 6825085100:06:009:1922 зі зміною
цільового призначення із земель запасу на землі для ведення особистого
селянського господарства на території старостинського округу з центром
в с.Олешин Хмельницький район Хмельницька область.
2. Доручити управлінню земельних ресурсів підготувати відповідний
проект рішення.
Запропонував на розгляд комісії звернення громадянки Берези О.П. про
затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
площею 0,1500 га, кадастровий номер 6825085100:06:009:1921 зі зміною
цільового призначення із земель запасу на землі для ведення особистого
селянського господарства на території старостинського округу з центром
в с. Олешин Хмельницький район Хмельницька область (повторно).

В обговоренні питання взяли участь депутати С.Баранська, Т.Бойцерук, С.Болотніков,
Ю.Вавринюк, В.Коліщак, О.Мельникова, О.Скочеляс, О.Семенюк.
ВИСТУПИЛИ:
С.Болотніков

Зазначив, що під час обговорення даного питання виникла пропозиція
підтримати звернення громадянки Берези О.П. про затвердження проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,1500 га,
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ГОЛОСУВАЛИ:

ВИРІШИЛИ:

51. СЛУХАЛИ:
С.Болотнікова

кадастровий номер 6825085100:06:009:1921 зі зміною цільового
призначення із земель запасу на землі для ведення особистого
селянського господарства на території старостинського округу з центром
в с. Олешин Хмельницький район Хмельницька область.
Протокольно доручити управлінню земельних ресурсів підготувати
відповідний проект рішення.
Поставив на голосування зазначену пропозицію.
За – 8
Проти – 0
Не голосували – 1
ПРИЙНЯТО.
1. Підтримати звернення громадянки Берези О.П. про затвердження
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею
0,1500 га, кадастровий номер 6825085100:06:009:1921 зі зміною
цільового призначення із земель запасу на землі для ведення особистого
селянського господарства на території старостинського округу з центром
в с. Олешин Хмельницький район Хмельницька область.
2. Доручити управлінню земельних ресурсів підготувати відповідний
проект рішення.
Запропонував на розгляд комісії звернення громадян Жолкевської В.В.,
Дороша С.В., Шпирчук Т.Л., Беседи Ю.В., Якубової Л.А., Бірюкової
А.М., Слинюк І.В., Саварин Г.О., Сернюк О.В., Софіян Н.Б.,
Наконечного В.В., Максимчук В.В., Грищук Н.С.. Гандзьошина М.В.,
Маршал Л.А. про затвердження проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки із зміною цільового призначення із земель для ведення
товарного сільськогосподарського виробництва на землі для
індивідуального
садівництва
з
кадастровими
номерами:
6825085100:08:007:0214,
6825085100:08:007:0186,
6825085100:08:007:0187,
6825085100:08:007:0188,
6825085100:08:007:0189,
6825085100:08:007:0190,
6825085100:08:007:0191,
6825085100:08:007:0192,
6825085100:08:007:0193,
6825085100:08:007:0194,
6825085100:08:007:0195,
6825085100:08:007:0196,
6825085100:08:007:0197,
6825085100:08:007:0198,
6825085100:08:007:0199 на території Олешинської сільської ради
Хмельницький р-н, Хмельницька область (повторно).

В обговоренні питання взяли участь депутати С.Баранська, Т.Бойцерук, С.Болотніков,
Ю.Вавринюк, В.Коліщак, О.Мельникова, О.Скочеляс, О.Семенюк.
ВИСТУПИЛИ:
С.Болотніков

Зазначив, що під час обговорення даного питання виникла пропозиція
підтримати звернення громадян Жолкевської В.В., Дороша С.В.,
Шпирчук Т.Л., Беседи Ю.В., Якубової Л.А., Бірюкової А.М., Слинюк
І.В., Саварин Г.О., Сернюк О.В., Софіян Н.Б., Наконечного В.В.,
Максимчук В.В., Грищук Н.С.. Гандзьошина М.В., Маршал Л.А. про
затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
із зміною цільового призначення із земель для ведення товарного
сільськогосподарського виробництва на землі для індивідуального
садівництва з кадастровими номерами: 6825085100:08:007:0214,
6825085100:08:007:0186,
6825085100:08:007:0187,
6825085100:08:007:0188,
6825085100:08:007:0189,
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ГОЛОСУВАЛИ:

ВИРІШИЛИ:

52. СЛУХАЛИ:
С.Болотнікова

ВИСТУПИЛИ:
Л.Матвеєва

6825085100:08:007:0190,
6825085100:08:007:0191,
6825085100:08:007:0192,
6825085100:08:007:0193,
6825085100:08:007:0194,
6825085100:08:007:0195,
6825085100:08:007:0196,
6825085100:08:007:0197,
6825085100:08:007:0198,
6825085100:08:007:0199
на
території
Олешинської сільської ради Хмельницький р-н, Хмельницька область.
Протокольно доручити управлінню земельних ресурсів підготувати
відповідний проект рішення.
Поставив на голосування зазначену пропозицію.
За – 8
Проти – 0
Не голосували – 1
ПРИЙНЯТО.
1. Підтримати звернення громадян Жолкевської В.В., Дороша С.В.,
Шпирчук Т.Л., Беседи Ю.В., Якубової Л.А., Бірюкової А.М., Слинюк
І.В., Саварин Г.О., Сернюк О.В., Софіян Н.Б., Наконечного В.В.,
Максимчук В.В., Грищук Н.С.. Гандзьошина М.В., Маршал Л.А. про
затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
із зміною цільового призначення із земель для ведення товарного
сільськогосподарського виробництва на землі для індивідуального
садівництва з кадастровими номерами: 6825085100:08:007:0214,
6825085100:08:007:0186,
6825085100:08:007:0187,
6825085100:08:007:0188,
6825085100:08:007:0189,
6825085100:08:007:0190,
6825085100:08:007:0191,
6825085100:08:007:0192,
6825085100:08:007:0193,
6825085100:08:007:0194,
6825085100:08:007:0195,
6825085100:08:007:0196,
6825085100:08:007:0197,
6825085100:08:007:0198,
6825085100:08:007:0199
на
території
Олешинської сільської ради Хмельницький р-н, Хмельницька область.
2. Доручити управлінню земельних ресурсів підготувати відповідний
проект рішення.
Запропонував на розгляд комісії звернення громадянина Бігуса К.С.
щодо надання в оренду земельної ділянки площею 0,5014 га,
кадастровий номер 6810100000:18:002:0075, що розташована за адресою:
м. Хмельницький, вул. Трудова,6/1А для будівництва та обслуговування
інших будівель громадської забудови у зв’язку з переходом права
власності на майно.
Надав слово Л.Матвеєвій – в.о. начальника управління земельних
ресурсів.
Проінформувала, що громадянин Бігус К.С. придбав нерухоме майно,
яке розташоване на земельній ділянці, що перебувала у попереднього
землекористувача в постійному користуванні. Наразі попередній
землекористувач звернувся щодо припинення права користування
землею.
Звернула увагу на те, що на цій земельній ділянці розташовані
приміщення майстерні по ремонту автомобілів та нежитлове
приміщення. Проте код КВЦПЗ цієї земельної ділянки «03.15 для
будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови». В
даному випадку є невідповідність коду КВЦПЗ зазначеної земельної
ділянки її фактичному використанню.
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В обговоренні питання взяли участь депутати С.Баранська, Т.Бойцерук, С.Болотніков,
Ю.Вавринюк, В.Коліщак, О.Мельникова, О.Скочеляс, О.Семенюк.
С.Болотніков

ГОЛОСУВАЛИ:

ВИРІШИЛИ:

Зазначив, що під час обговорення даного питання виникла пропозиція
підтримати звернення громадянина Бігуса К.С. щодо надання в оренду
земельної
ділянки
площею
0,5014 га,
кадастровий
номер
6810100000:18:002:0075, що розташована за адресою: м. Хмельницький,
вул. Трудова,6/1А для будівництва та обслуговування інших будівель
громадської забудови у зв’язку з переходом права власності на майно.
Протокольно доручити управлінню земельних ресурсів привести код
КВЦПЗ зазначеної земельної ділянки відповідно до її фактичного
використання.
Поставив на голосування зазначену пропозицію.
За – 8
Проти – 0
Не голосували – 1
ПРИЙНЯТО.
1. Підтримати звернення громадянина Бігуса К.С. щодо надання в оренду
земельної
ділянки
площею
0,5014 га,
кадастровий
номер
6810100000:18:002:0075, що розташована за адресою: м. Хмельницький,
вул. Трудова,6/1А для будівництва та обслуговування інших будівель
громадської забудови у зв’язку з переходом права власності на майно.
2. Протокольно доручити управлінню земельних ресурсів привести код
КВЦПЗ зазначеної земельної ділянки відповідно до її фактичного
використання.

53. СЛУХАЛИ:
С.Болотнікова

Запропонував на розгляд комісії звернення громадянина Загурського
О.Д. про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки площею 0,0035 га, що розташована за
адресою:
м.Хмельницький,
вул.Свободи,22
для
будівництва
індивідуального гаража з метою передачі її у власність (повторно).
.
В обговоренні питання взяли участь депутати С.Баранська, Т.Бойцерук, С.Болотніков,
Ю.Вавринюк, В.Коліщак, О.Мельникова, О.Скочеляс, О.Семенюк.
ВИСТУПИЛИ:
С.Болотніков

ГОЛОСУВАЛИ:

ВИРІШИЛИ:

Зазначив, що під час обговорення даного питання виникла пропозиція
підтримати звернення громадянина Загурського О.Д. про надання
дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки площею 0,0035 га, що розташована за адресою: м.Хмельницький,
вул.Свободи,22 для будівництва індивідуального гаража з метою
передачі її у власність.
Протокольно доручити управлінню земельних ресурсів підготувати
відповідний проект рішення.
Поставив на голосування зазначену пропозицію.
За – 8
Проти – 0
Не голосували – 1
ПРИЙНЯТО.
1. Підтримати звернення громадянина Загурського О.Д. про надання
дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки площею 0,0035 га, що розташована за адресою: м.Хмельницький,
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вул.Свободи,22 для будівництва індивідуального гаража з метою
передачі її у власність.
2. Доручити управлінню земельних ресурсів підготувати відповідний
проект рішення.
54. СЛУХАЛИ:
С.Болотнікова

ВИСТУПИЛИ:
Л.Матвеєва

М.Дружинін

Запропонував на розгляд комісії звернення громадянки Васильєвої Г.В.
про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки площею 0,1000 га, що розташована за
адресою: Хмельницький р-н, с. Копистин для ведення особистого
селянського господарства з метою передачі її у власність.
Надав слово Л.Матвеєвій – в.о. начальника управління земельних
ресурсів.
Проінформувала, що до матеріалів додається архівна довідка про те, що
в свій час ще у 1994 році громадянці Васильєвій Г.В. сесією
Копистинської сільської ради було виділено земельну ділянку площею
0,1 га. Проте до матеріалів є зауваження управління архітектури та
містобудування.
Відмітив, що зауваження управління архітектури та містобудування
стосується невідповідності цієї земельної ділянки плану зонування
території села Копистин.

В обговоренні питання взяли участь депутати С.Баранська, Т.Бойцерук, С.Болотніков,
Ю.Вавринюк, В.Коліщак, О.Мельникова, О.Скочеляс, О.Семенюк.
С.Болотніков

ГОЛОСУВАЛИ:

ВИРІШИЛИ:

55. СЛУХАЛИ:
С.Болотнікова

Зазначив, що під час обговорення даного питання виникла пропозиція
підтримати звернення громадянки Васильєвої Г.В. про надання дозволу
на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
площею 0,1000 га, що розташована за адресою: Хмельницький р-н, с.
Копистин для ведення особистого селянського господарства з метою
передачі її у власність. Протокольно доручити управлінню земельних
ресурсів підготувати відповідний проект рішення.
Поставив на голосування зазначену пропозицію.
За – 8
Проти – 0
Не голосували – 1
ПРИЙНЯТО.
1. Підтримати звернення громадянки Васильєвої Г.В. про надання
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки площею 0,1000 га, що розташована за адресою: Хмельницький рн, с. Копистин для ведення особистого селянського господарства з метою
передачі її у власність.
2. Протокольно доручити управлінню земельних ресурсів підготувати
відповідний проект рішення.
Запропонував на розгляд комісії звернення громадянина Кондратьєва
С.М. про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки площею 0,0671 га, що розташована за
адресою: Хмельницький р-н, с. Копистин для ведення особистого
селянського господарства з метою передачі її у власність.
Надав слово Л.Матвеєвій – в.о. начальника управління земельних
ресурсів.
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ВИСТУПИЛИ:
Л.Матвеєва

М.Дружинін

Проінформувала, що рішенням Копистинської сільської ради у 2020 році
надано дозвіл громадянину Кондратьєву С.М. на виготовлення проекту
землеустрою щодо відведення цієї земельної ділянки. Але цей
громадянин вирішив звернутись ще раз, але вже до Хмельницької міської
ради щодо отримання дозволу на розроблення проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки площею 0,0671 га, що розташована за
адресою: Хмельницький р-н, с. Копистин для ведення особистого
селянського господарства з метою передачі її у власність.
Відмітив, що до матеріалів є зауваження управління архітектури та
містобудування, яке стосується невідповідності цієї земельної ділянки
плану зонування території села Копистин.

В обговоренні питання взяли участь депутати С.Баранська, Т.Бойцерук, С.Болотніков,
Ю.Вавринюк, В.Коліщак, О.Мельникова, О.Скочеляс, О.Семенюк.
С.Болотніков

ГОЛОСУВАЛИ:

ВИРІШИЛИ:

56. СЛУХАЛИ:
С.Болотнікова

Зазначив, що під час обговорення даного питання виникла пропозиція
підтримати звернення громадянина Кондратьєва С.М. про надання
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки площею 0,0671 га, що розташована за адресою: Хмельницький рн, с. Копистин для ведення особистого селянського господарства з метою
передачі її у власність. Протокольно доручити управлінню земельних
ресурсів підготувати відповідний проект рішення.
на голосування зазначену пропозицію.
За – 8
Проти – 0
Не голосували – 1
ПРИЙНЯТО.
1. Підтримати звернення громадянина Кондратьєва С.М. про надання
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки площею 0,0671 га, що розташована за адресою: Хмельницький рн, с. Копистин для ведення особистого селянського господарства з метою
передачі її у власність.
2. Протокольно доручити управлінню земельних ресурсів підготувати
відповідний проект рішення.
Запропонував на розгляд комісії звернення громадянки Кондратьєвої
С.М. про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки площею 0,0566 га, що розташована за
адресою: Хмельницький р-н, с.Копистин для ведення особистого
селянського господарства з метою передачі її у власність.

В обговоренні питання взяли участь депутати С.Баранська, Т.Бойцерук, С.Болотніков,
Ю.Вавринюк, В.Коліщак, О.Мельникова, О.Скочеляс, О.Семенюк.
ВИСТУПИЛИ:
С.Болотніков

Зазначив, що під час обговорення даного питання виникла пропозиція
відкласти на довивчення звернення громадянки Кондратьєвої С.М. щодо
надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки площею 0,0566 га, що розташована за адресою:
Хмельницький р-н, с.Копистин для ведення особистого селянського
господарства з метою передачі її у власність.
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ГОЛОСУВАЛИ:

ВИРІШИЛИ:

57 СЛУХАЛИ:
С.Болотнікова

ВИСТУПИЛИ:
Л.Матвеєва

М.Дружинін

Поставив на голосування зазначену пропозицію.
За – 8
Проти – 0
Не голосували – 1
ПРИЙНЯТО.
Відкласти на довивчення звернення громадянки Кондратьєвої С.М. щодо
надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки площею 0,0566 га, що розташована за адресою:
Хмельницький р-н, с.Копистин для ведення особистого селянського
господарства з метою передачі її у власність.
Запропонував на розгляд комісії звернення громадянина Гибалюка І.С.
про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки площею 0,0848га що розташована за адресою:
Хмельницький район, селище Богданівці, для ведення особистого
селянського господарства з метою передачі її у власність.
Надав слово Л.Матвеєвій – в.о. начальника управління земельних
ресурсів.
Проінформувала, що до матеріалів додається довідка, видана старостою
округу з центром у с. Копистин про те, що згідно погосподарської книги
за цим громадянином в селищі Богданівці рахується земельна ділянка
площею 0,08 га для ведення особистого селянського господарства. Проте
до матеріалів є зауваження управління архітектури та містобудування.
Відмітив, що до матеріалів є зауваження управління архітектури та
містобудування, яке стосується невідповідності цієї земельної ділянки
плану зонування території селища Богданівці.

В обговоренні питання взяли участь депутати С.Баранська, Т.Бойцерук, С.Болотніков,
Ю.Вавринюк, В.Коліщак, О.Мельникова, О.Скочеляс, О.Семенюк.
С.Болотніков

ГОЛОСУВАЛИ:

ВИРІШИЛИ:

Зазначив, що під час обговорення даного питання виникла пропозиція
підтримати звернення громадянина Гибалюка І.С. про надання дозволу
на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
площею 0,0848га що розташована за адресою: Хмельницький район,
селище Богданівці, для ведення особистого селянського господарства з
метою передачі її у власність. Протокольно доручити управлінню
земельних ресурсів підготувати відповідний проект рішення.
Поставив на голосування зазначену пропозицію.
За – 8
Проти – 0
Не голосували – 1
ПРИЙНЯТО.
1. Підтримати звернення громадянина Гибалюка І.С. про надання
дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки площею 0,0848га що розташована за адресою: Хмельницький
район, селище Богданівці, для ведення особистого селянського
господарства з метою передачі її у власність.
2. Протокольно доручити управлінню земельних ресурсів підготувати
відповідний проект рішення.
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58. СЛУХАЛИ:
С.Болотнікова

ВИСТУПИЛИ:
Л.Матвеєва

Запропонував на розгляд комісії звернення громадянки Гращенко Н.Б.
щодо затвердження технічної документації із землеустрою щодо
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на
місцевості)
площею
0,3348 га,
кадастровий
номер
6815089600:03:002:0224, що розташована за адресою: Хмельницький
район, с. Шаровечка для ведення особистого селянського господарства.
Надав слово Л.Матвеєвій – в.о. начальника управління земельних
ресурсів.
Звернула увагу на те, що на цій земельній ділянці знаходиться тракторна
майстерня. Заявник звернувся щодо отримання цієї земельної ділянки у
власність для ведення особистого селянського господарства. В
аналогічних випадках управління земельних ресурсів відмовляло
заявникам у передачі земельних ділянок у власність та рекомендувало
отримати їх в оренду. В даному випадку управління земельних ресурсів
також вважає доцільним рекомендувати громадянці Гращенко Н.Б.
звернутись щодо надання зазначеної земельної ділянки в оренду.

В обговоренні питання взяли участь депутати С.Баранська, Т.Бойцерук, С.Болотніков,
Ю.Вавринюк, В.Коліщак, О.Мельникова, О.Скочеляс, О.Семенюк.
С.Болотніков

ГОЛОСУВАЛИ:

ВИРІШИЛИ:

59. СЛУХАЛИ:
С.Болотнікова

Зазначив, що під час обговорення даного питання виникла пропозиція
відмовити громадянці Гращенко Н.Б. у затвердженні технічної
документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж
земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,3348 га,
кадастровий номер 6815089600:03:002:0224, що розташована за адресою:
Хмельницький район, с. Шаровечка для ведення особистого селянського
господарства. Рекомендувати громадянці Гращенко Н.Б. звернутись до
міської ради щодо надання зазначеної земельної ділянки в оренду.
Поставив на голосування зазначену пропозицію.
За – 8
Проти – 0
Не голосували – 1
ПРИЙНЯТО.
1. Відмовити громадянці Гращенко Н.Б. у затвердженні технічної
документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж
земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,3348 га,
кадастровий номер 6815089600:03:002:0224, що розташована за адресою:
Хмельницький район, с. Шаровечка для ведення особистого селянського
господарства.
2. Рекомендувати громадянці Гращенко Н.Б. звернутись до міської ради
щодо надання зазначеної земельної ділянки в оренду.
Запропонував на розгляд комісії звернення громадянина Гуральника О.Б.
щодо надання дозволу на розроблення технічної документації із
землеустрою щодо встановлення ( відновлення) меж земельної ділянки в
натурі (на місцевості) площею 0,0037 га, що розташована за адресою: м.
Хмельницький, вул. Прибузька,34/1, об’єднання автолюбителів
«Кордон» академії прикордонних військ України, блок Б, бокс 5 для
будівництва індивідуального гаража.

В обговоренні питання взяли участь депутати С.Баранська, Т.Бойцерук, С.Болотніков,
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Ю.Вавринюк, В.Коліщак, О.Мельникова, О.Скочеляс, О.Семенюк.
С.Болотніков

ГОЛОСУВАЛИ:

ВИРІШИЛИ:

60. СЛУХАЛИ:
С.Болотнікова

ВИСТУПИЛИ:
Л.Матвеєва

М.Дружинін

Під час обговорення даного питання виникла пропозиція відмовити
громадянину Гуральнику О.Б. у наданні дозволу на розроблення
технічної документації із землеустрою щодо встановлення ( відновлення)
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,0037 га, що
розташована за адресою: м. Хмельницький, вул. Прибузька,34/1,
об’єднання автолюбителів «Кордон» академії прикордонних військ
України, блок Б, бокс 5 для будівництва індивідуального гаража.
Протокольно доручити депутату відповідного виборчого округу
Ю.Вавринюку довивчити дане питання та надати інформацію на розгляд
постійної комісії.
Поставив на голосування зазначену пропозицію.
За – 8
Проти – 0
Не голосували – 1
ПРИЙНЯТО.
1. Відмовити громадянину Гуральнику О.Б. у наданні дозволу на
розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (
відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею
0,0037 га, що розташована за адресою: м. Хмельницький, вул.
Прибузька,34/1, об’єднання автолюбителів
«Кордон» академії
прикордонних військ України, блок Б, бокс 5 для будівництва
індивідуального гаража.
2. Протокольно доручити депутату відповідного виборчого округу
Ю.Вавринюку довивчити дане питання та надати інформацію на розгляд
постійної комісії.
Запропонував на розгляд комісії звернення громадянина Дорощака О.О.
про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки площею 0,2150 га, що розташована за
адресою: Хмельницький район, с. Пирогівці для ведення особистого
селянського господарства з метою передачі її у власність.
Надав слово Л.Матвеєвій – в.о. начальника управління земельних
ресурсів.
Проінформувала, що зазначена земельна ділянка знаходиться за
будинком, який перебуває у власності заявника. Також до матеріалів
додається виписка з погосподарської книги про те, що за цим
громадянином рахується земельна ділянка площею 0,4650 га, з них для
обслуговування житлового будинку та господарських споруд - 0,2500 га,
для ведення ОСГ – 0,2150га. Проте до матеріалів є зауваження
управління архітектури та містобудування.
Відмітив, що зауваження управління архітектури та містобудування
стосується невідповідності цієї земельної ділянки плану зонування
території села Пирогівці. Але дані зауваження не є критичними.

В обговоренні питання взяли участь депутати С.Баранська, Т.Бойцерук, С.Болотніков,
Ю.Вавринюк, В.Коліщак, О.Мельникова, О.Скочеляс, О.Семенюк.
С.Болотніков

Зазначив, що під час обговорення даного питання виникла пропозиція
підтримати звернення громадянина Дорощака О.О. про надання дозволу
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ГОЛОСУВАЛИ:

ВИРІШИЛИ:

61. СЛУХАЛИ:
С.Болотнікова

ВИСТУПИЛИ:
Л.Матвеєва

на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
площею 0,2150 га, що розташована за адресою: Хмельницький район, с.
Пирогівці для ведення особистого селянського господарства з метою
передачі її у власність. Протокольно доручити управлінню земельних
ресурсів підготувати відповідний проект рішення.
Поставив на голосування зазначену пропозицію.
За – 8
Проти – 0
Не голосували – 1
ПРИЙНЯТО.
1. Підтримати звернення громадянина Дорощака О.О. про надання
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки площею 0,2150 га, що розташована за адресою: Хмельницький
район, с. Пирогівці для ведення особистого селянського господарства з
метою передачі її у власність.
2. Протокольно доручити управлінню земельних ресурсів підготувати
відповідний проект рішення.
Запропонував на розгляд комісії звернення громадян Килимник М.М. та
Килимника В.М. про надання дозволу на розроблення проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у спільну сумісну
власність площею 0,0629 га, що розташована за адресою: м.
Хмельницький, вул. Сонячна, 13 для ведення особистого селянського
господарства.
Надав слово Л.Матвеєвій – в.о. начальника управління земельних
ресурсів.
Проінформувала, що до матеріалів є зауваження управління земельних
ресурсів, оскільки випадок із земельною ділянкою по вул. Сонячній, 13
суперечить рішенню двадцять дев’ятої сесії міської ради від 28.10.2009
№ 20 “Про землі для ведення особистого селянського господарства та
городництва, право розпорядження якими належить Хмельницькій
міській раді” (зі змінами та доповненнями), оскільки не підпадає під
жодну з визначених ним підстав набуття права власності на земельну
ділянку для ведення особистого селянського господарства. Також
відмітила, що матеріали розроблені всупереч ст. 5 Закону України «Про
особисте селянське господарство», відповідно до якого земельні ділянки
особистого селянського господарства можуть бути власністю однієї
особи, спільною сумісною власністю подружжя та спільною частковою
власністю членів особистого селянського господарства.

В обговоренні питання взяли участь депутати С.Баранська, Т.Бойцерук, С.Болотніков,
Ю.Вавринюк, В.Коліщак, О.Мельникова, О.Скочеляс, О.Семенюк.
С.Болотніков

ГОЛОСУВАЛИ:

Зазначив, що під час обговорення даного питання виникла пропозиція
відкласти на довивчення звернення громадян Килимник М.М. та
Килимника В.М. про надання дозволу на розроблення проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у спільну сумісну
власність площею 0,0629 га, що розташована за адресою: м.
Хмельницький, вул. Сонячна, 13 для ведення особистого селянського
господарства.
Поставив на голосування зазначену пропозицію.
За – 8
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Проти – 0
Не голосували – 1
ПРИЙНЯТО.
ВИРІШИЛИ:

62. СЛУХАЛИ:
С.Болотнікова

ВИСТУПИЛИ:
Л.Матвеєва

М.Дружинін

Відкласти на довивчення звернення громадян Килимник М.М. та
Килимника В.М. про надання дозволу на розроблення проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у спільну сумісну
власність площею 0,0629 га, що розташована за адресою: м.
Хмельницький, вул. Сонячна, 13 для ведення особистого селянського
господарства.
Запропонував на розгляд комісії звернення громадянки Курманської І.А.
про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки площею 0,3700 га, що розташована за
адресою: Хмельницький район, с. Колибань, вул. Садова для ведення
особистого селянського господарства з метою передачі її у власність.
Надав слово Л.Матвеєвій – в.о. начальника управління земельних
ресурсів.
Проінформувала, що до матеріалів додається довідка, видана старостою
округу з центром у с. Богданівці про те, що згідно погосподарської книги
за цією громадянкою рахується земельна ділянка площею 0,25 га для
будівництва та обслуговування житлового будинку та площею 0,80 га ля
ведення ОСГ. Управління земельних ресурсів немає зауважень до даного
питання, проте є зауваження управління архітектури та містобудування.
Відмітив, що зауваження управління архітектури та містобудування
стосується невідповідності цієї земельної ділянки плану зонування
території села Колибань. Але дані зауваження не є критичними.

В обговоренні питання взяли участь депутати С.Баранська, Т.Бойцерук, С.Болотніков,
Ю.Вавринюк, В.Коліщак, О.Мельникова, О.Скочеляс, О.Семенюк.
С.Болотніков

ГОЛОСУВАЛИ:

ВИРІШИЛИ:

Зазначив, що під час обговорення даного питання виникла пропозиція
підтримати звернення громадянки Курманської І.А. про надання дозволу
на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
площею 0,3700 га, що розташована за адресою: Хмельницький район, с.
Колибань, вул. Садова для ведення особистого селянського господарства
з метою передачі її у власність. Протокольно доручити управлінню
земельних ресурсів підготувати відповідний проект рішення.
Поставив на голосування зазначену пропозицію.
За – 8
Проти – 0
Не голосували – 1
ПРИЙНЯТО.
1. Підтримати звернення громадянки Курманської І.А. про надання
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки площею 0,3700 га, що розташована за адресою: Хмельницький
район, с. Колибань, вул. Садова для ведення особистого селянського
господарства з метою передачі її у власність.
2. Протокольно доручити управлінню земельних ресурсів підготувати
відповідний проект рішення.
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63. СЛУХАЛИ:
С.Болотнікова

ВИСТУПИЛИ:
Л.Матвеєва

М.Дружинін

Запропонував на розгляд комісії звернення громадянина Ковальчука В.С.
про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки площею 0,1140 га, що розташована за
адресою: Хмельницький район, с. Мацьківці, вул. Францисканська, 56
для ведення особистого селянського господарства з метою передачі її у
власність.
Надав слово Л.Матвеєвій – в.о. начальника управління земельних
ресурсів.
Проінформувала, що до матеріалів додається довідка, видана старостою
округу з центром у с. Шаровечка про те, що згідно погосподарської
книги за цим громадянином рахується земельна ділянка загальною
площею 0,37 га, з них: 0,25 га для будівництва та обслуговування
житлового будинку та 0,12 га для ведення ОСГ. Управління земельних
ресурсів немає зауважень до даного питання, проте є зауваження
управління архітектури та містобудування.
Зауважив, що згідно п.3 ст.24 Закону України «Про регулювання
містобудівної діяльності» (зі змінами) у разі відсутності плану зонування
або детального плану території, затвердженого відповідно до вимог
цього Закону, передача (надання) земельних ділянок із земель державної
або комунальної власності у власність чи користування фізичним та
юридичним особам для містобудівних потреб забороняється. Відмітив,
що дані зауваження не є критичними.

В обговоренні питання взяли участь депутати С.Баранська, Т.Бойцерук, С.Болотніков,
Ю.ВавринюкВ.Коліщак, О.Мельникова, О.Скочеляс, О.Семенюк.
С.Болотніков

ГОЛОСУВАЛИ:

ВИРІШИЛИ:

64. СЛУХАЛИ:
С.Болотнікова

Зазначив, що під час обговорення даного питання виникла пропозиція
підтримати звернення громадянина Ковальчука В.С. про надання
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки площею 0,1140 га, що розташована за адресою: Хмельницький
район, с. Мацьківці, вул. Францисканська, 56 для ведення особистого
селянського господарства з метою передачі її у власність. Протокольно
доручити управлінню земельних ресурсів підготувати відповідний
проект рішення.
Поставив на голосування зазначену пропозицію.
За – 8
Проти – 0
Не голосували – 1
ПРИЙНЯТО.
1. Підтримати звернення громадянина Ковальчука В.С. про надання
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки площею 0,1140 га, що розташована за адресою: Хмельницький
район, с. Мацьківці, вул. Францисканська, 56 для ведення особистого
селянського господарства з метою передачі її у власність.
2. Протокольно доручити управлінню земельних ресурсів підготувати
відповідний проект рішення.
Запропонував на розгляд комісії звернення громадянки Ковцун М.П. про
затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки,
цільове призначення якої змінюється з «01.07 для городництва» на
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«01.03 для ведення особистого селянського господарства» площею
0,0580 га, що розташована за адресою: м.Хмельниьцкий, вул.Дейгена та
надання її в оренду.
В обговоренні питання взяли участь депутати С.Баранська, Т.Бойцерук, С.Болотніков,
Ю.Вавринюк, В.Коліщак, О.Мельникова, О.Скочеляс, О.Семенюк.
ВИСТУПИЛИ:
С.Болотніков

ГОЛОСУВАЛИ:

ВИРІШИЛИ:

65. СЛУХАЛИ:
С.Болотнікова

ВИСТУПИЛИ:
Л.Матвеєва

Зазначив, що під час обговорення даного питання виникла пропозиція
підтримати звернення громадянки Ковцун М.П. про затвердження
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, цільове
призначення якої змінюється з «01.07 для городництва» на «01.03 для
ведення особистого селянського господарства» площею 0,0580 га, що
розташована за адресою: м.Хмельниьцкий, вул.Дейгена та надання її в
оренду.
Протокольно доручити управлінню земельних ресурсів підготувати
відповідний проект рішення.
Поставив на голосування зазначену пропозицію.
За – 8
Проти – 0
Не голосували – 1
ПРИЙНЯТО.
1. Підтримати звернення громадянки Ковцун М.П. про затвердження
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, цільове
призначення якої змінюється з «01.07 для городництва» на «01.03 для
ведення особистого селянського господарства» площею 0,0580 га, що
розташована за адресою: м.Хмельниьцкий, вул.Дейгена та надання її в
оренду.
2. Доручити управлінню земельних ресурсів підготувати відповідний
проект рішення.
Запропонував на розгляд комісії звернення громадянина Мудрецького
В.М. про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки за давністю користування (набувальна
давність) площею 0,1000 га, що розташована за адресою: м.
Хмельницький, вул. Місячна для ведення особистого селянського
господарства з метою передачі її у власність.
Надав слово Л.Матвеєвій – в.о. начальника управління земельних
ресурсів.
Проінформувала, що до матеріалів є зауваження управління архітектури
та містобудування, яке стосується невідповідності цієї земельної ділянки
плану зонування території міста Хмельницького. Також відмітила, що
управлінням земельних ресурсів не було проведено обстеження цієї
земельної ділянки відповідно до вимог Положення про відведення
земельних ділянок за давністю користування (набувальна давність).
Якщо зауваження управління архітектури та містобудування не є
критичними, то управління земельних ресурсів проведе обстеження
даної земельної ділянки.

В обговоренні питання взяли участь депутати С.Баранська, Т.Бойцерук, С.Болотніков,
Ю.Вавринюк, В.Коліщак, О.Мельникова, О.Скочеляс, О.Семенюк.
С.Болотніков

Зазначив, що під час обговорення даного питання виникла пропозиція
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ГОЛОСУВАЛИ:

ВИРІШИЛИ:

66. СЛУХАЛИ:
С.Болотнікова

відкласти на довивчення звернення громадянина Мудрецького В.М. про
надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки за давністю користування (набувальна давність)
площею 0,1000 га, що розташована за адресою: м. Хмельницький, вул.
Місячна для ведення особистого селянського господарства з метою
передачі її у власність.
Поставив на голосування зазначену пропозицію.
За – 8
Проти – 0
Не голосували – 1
ПРИЙНЯТО.
Відкласти на довивчення звернення громадянина Мудрецького В.М. про
надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки за давністю користування (набувальна давність)
площею 0,1000 га, що розташована за адресою: м. Хмельницький, вул.
Місячна для ведення особистого селянського господарства з метою
передачі її у власність.
Запропонував на розгляд комісії звернення громадянки Пашкової Ю.В.
про надання земельної ділянки по вул.Космічній,19/1 взамін
запропонованої в масиві індивідуальної житлової забудови «Радуга».

В обговоренні питання взяли участь депутати С.Баранська, Т.Бойцерук, С.Болотніков,
Ю.Вавринюк, В.Коліщак, О.Мельникова, О.Скочеляс, О.Семенюк.
ВИСТУПИЛИ:
С.Болотніков

ГОЛОСУВАЛИ:

ВИРІШИЛИ:
67. СЛУХАЛИ:
С.Болотнікова

ВИСТУПИЛИ:
Л.Матвеєва

Зазначив, що під час обговорення даного питання виникла пропозиція
відмовити громадянці Пашковій Ю.В. у наданні земельної ділянки по
вул.Космічній,19/1 взамін запропонованої в масиві індивідуальної
житлової забудови «Радуга».
Поставив на голосування зазначену пропозицію.
За – 8
Проти – 0
Не голосували – 1
ПРИЙНЯТО.
Відмовити громадянці Пашковій Ю.В. у наданні земельної ділянки по
вул.Космічній,19/1 взамін запропонованої в масиві індивідуальної
житлової забудови «Радуга».
Запропонував на розгляд комісії звернення громадянки Присяжної О.К.
про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки площею 0,0800 га, 0,1600 га та 0,2300 га,
що розташована за адресою: Хмельницький район, с. Климківці для
ведення особистого селянського господарства з метою передачі її у
власність.
Надав слово Л.Матвеєвій – в.о. начальника управління земельних
ресурсів.
Проінформувала, що до матеріалів додається довідка, видана старостою
округу з центром у с. Шаровечка про те, що згідно погосподарської
книги за цією громадянкою рахується земельна ділянка площею 0,25 га
для будівництва та обслуговування житлового будинку та площею
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0,48 га ля ведення ОСГ. Управління земельних ресурсів немає зауважень
до даного питання, проте є зауваження управління архітектури та
містобудування.
М.Дружинін

Відмітив, що зауваження управління архітектури та містобудування
стосується невідповідності цієї земельної ділянки плану зонування
території села Климківці. Але дані зауваження не є критичними.

В обговоренні питання взяли участь депутати С.Баранська, Т.Бойцерук, С.Болотніков,
Ю.Вавринюк, В.Коліщак, О.Мельникова, О.Скочеляс, О.Семенюк.
С.Болотніков

ГОЛОСУВАЛИ:

ВИРІШИЛИ:

68. СЛУХАЛИ:
С.Болотнікова

Зазначив, що під час обговорення даного питання виникла пропозиція
підтримати звернення громадянки Присяжної О.К. про надання дозволу
на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
площею 0,0800 га, 0,1600 га та 0,2300 га, що розташована за адресою:
Хмельницький район, с. Климківці для ведення особистого селянського
господарства з метою передачі її у власність. Протокольно доручити
управлінню земельних ресурсів підготувати відповідний проект рішення.
Поставив на голосування зазначену пропозицію.
За – 8
Проти – 0
Не голосували – 1
ПРИЙНЯТО.
1. Підтримати звернення громадянки Присяжної О.К. про надання
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки площею 0,0800 га, 0,1600 га та 0,2300 га, що розташована за
адресою: Хмельницький район, с. Климківці для ведення особистого
селянського господарства з метою передачі її у власність.
2. Протокольно доручити управлінню земельних ресурсів підготувати
відповідний проект рішення.
Запропонував на розгляд комісії звернення громадянина Рибачка А.А.
про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки площею 0,1200 га, кадастровий номер 6825082400:02:007:0002
для індивідуального садівництва на території старостинського округу з
центром в с. Давидківці Хмельницький район Хмельницька область.

В обговоренні питання взяли участь депутати С.Баранська, Т.Бойцерук, С.Болотніков,
Ю.Вавринюк, В.Коліщак, О.Мельникова, О.Скочеляс, О.Семенюк.
С.Болотніков

ГОЛОСУВАЛИ:

Зазначив, що під час обговорення даного питання виникла пропозиція
підтримати звернення громадянина Рибачка А.А. про затвердження
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею
0,1200 га,
кадастровий
номер
6825082400:02:007:0002
для
індивідуального садівництва на території старостинського округу з
центром в с. Давидківці Хмельницький район Хмельницька область..
Протокольно доручити управлінню земельних ресурсів підготувати
відповідний проект рішення.
Поставив на голосування зазначену пропозицію.
За – 8
Проти – 0
Не голосували – 1
ПРИЙНЯТО.
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ВИРІШИЛИ:

69. СЛУХАЛИ:
С.Болотнікова

1. Підтримати звернення громадянина Рибачка А.А. про затвердження
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею
0,1200 га,
кадастровий
номер
6825082400:02:007:0002
для
індивідуального садівництва на території старостинського округу з
центром в с. Давидківці Хмельницький район Хмельницька область.
2. Протокольно доручити управлінню земельних ресурсів підготувати
відповідний проект рішення.
Запропонував на розгляд комісії звернення громадянина Рибачка В.А.
про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки площею 0,1200 га, кадастровий номер 6825082400:02:007:0003
для індивідуального садівництва на території старостинського округу з
центром в с.Давидківці Хмельницький район Хмельницька область.

В обговоренні питання взяли участь депутати С.Баранська, Т.Бойцерук, С.Болотніков,
Ю.Вавринюк, В.Коліщак, О.Мельникова, О.Скочеляс, О.Семенюк.
ВИСТУПИЛИ:
С.Болотніков

ГОЛОСУВАЛИ:

ВИРІШИЛИ:

70. СЛУХАЛИ:
С.Болотнікова

Зазначив, що під час обговорення даного питання виникла пропозиція
підтримати звернення громадянина Рибачка В.А. про затвердження
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею
0,1200 га,
кадастровий
номер
6825082400:02:007:0003
для
індивідуального садівництва на території старостинського округу з
центром в с.Давидківці Хмельницький район Хмельницька область.
Протокольно доручити управлінню земельних ресурсів підготувати
відповідний проект рішення.
Поставив на голосування зазначену пропозицію.
За – 8
Проти – 0
Не голосували – 1
ПРИЙНЯТО.
1. Підтримати звернення громадянина Рибачка В.А. про затвердження
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею
0,1200 га,
кадастровий
номер
6825082400:02:007:0003
для
індивідуального садівництва на території старостинського округу з
центром в с.Давидківці Хмельницький район Хмельницька область.
2. Доручити управлінню земельних ресурсів підготувати відповідний
проект рішення.
Запропонував на розгляд комісії звернення громадянина Родіна О.О. про
затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
площею 0,3500 га, що розташована за адресою: Хмельницький район,
с.Копистин та зміни її цільового призначення з «для ведення особистого
селянського господарства» на «для будівництва та обслуговування
житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна
ділянка)».

В обговоренні питання взяли участь депутати С.Баранська, Т.Бойцерук, С.Болотніков,
Ю.Вавринюк, В.Коліщак, О.Мельникова, О.Скочеляс, О.Семенюк.
ВИСТУПИЛИ:
С.Болотніков

Зазначив, що під час обговорення даного питання виникла пропозиція
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ГОЛОСУВАЛИ:

ВИРІШИЛИ:

71. СЛУХАЛИ:
С.Болотнікова

підтримати звернення громадянина Родіна О.О. про затвердження
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею
0,3500 га, що розташована за адресою: Хмельницький район, с.Копистин
та зміни її цільового призначення з «для ведення особистого селянського
господарства» на «для будівництва та обслуговування житлового
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)».
Протокольно доручити управлінню земельних ресурсів підготувати
відповідний проект рішення.
Поставив на голосування зазначену пропозицію.
За – 8
Проти – 0
Не голосували – 1
ПРИЙНЯТО.
1. Підтримати звернення громадянина Родіна О.О. про затвердження
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею
0,3500 га, що розташована за адресою: Хмельницький район, с.Копистин
та зміни її цільового призначення з «для ведення особистого селянського
господарства» на «для будівництва та обслуговування житлового
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)».
2. Доручити управлінню земельних ресурсів підготувати відповідний
проект рішення.
Запропонував на розгляд комісії звернення громадянки Старенької А.Б.
про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського
господарства площею 0,0152 га, що розташована за адресою:
м.Хмельницький, прв.Бандери,10 з метою передачі її у власність.

В обговоренні питання взяли участь депутати С.Баранська, Т.Бойцерук, С.Болотніков,
Ю.Вавринюк, В.Коліщак, О.Мельникова, О.Скочеляс, О.Семенюк.
ВИСТУПИЛИ:
С.Болотніков

ГОЛОСУВАЛИ:

ВИРІШИЛИ:

72. СЛУХАЛИ:
С.Болотнікова

Зазначив, що під час обговорення даного питання виникла пропозиція
відмовити громадянці Старенькій А.Б. у наданні дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення
особистого селянського господарства площею 0,0152 га, що розташована
за адресою: м.Хмельницький, прв.Бандери,10 з метою передачі її у
власність.
Поставив на голосування зазначену пропозицію.
За – 8
Проти – 0
Не голосували – 1
ПРИЙНЯТО.
Відмовити громадянці Старенькій А.Б. у наданні дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення
особистого селянського господарства площею 0,0152 га, що розташована
за адресою: м.Хмельницький, прв.Бандери,10 з метою передачі її у
власність.
Запропонував на розгляд комісії звернення громадянки Ткачук Н.А. про
надання дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою
щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на
місцевості)
площею
0,1000 га,
кадастровий
номер
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6810100000612:002:0141, що розташована за адресою: м. Хмельницький,
вул. Польова,57/1А для ведення особистого селянського господарства з
метою передачі її у власність.
Надав слово Л.Матвеєвій – в.о. начальника управління земельних
ресурсів.
ВИСТУПИЛИ:
Л.Матвеєва

Проінформувала, що в свій час був наданий дозвіл на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення цієї земельної ділянки
громадянину Дмитруку А.С. Але він помер і наразі звернувся його
спадкоємець (його донька Ткачук Н.А.) щодо надання дозволу на
розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею
0,1000 га, кадастровий номер 6810100000612:002:0141, що розташована
за адресою: м. Хмельницький, вул. Польова,57/1А для ведення
особистого селянського господарства з метою передачі її у власність.
Відмітила, що обстеження цієї земельної ділянки управління земельних
ресурсів не проводило.

В обговоренні питання взяли участь депутати С.Баранська, Т.Бойцерук, С.Болотніков,
Ю.Вавринюк, В.Коліщак, О.Мельникова, О.Скочеляс, О.Семенюк.
С.Болотніков

ГОЛОСУВАЛИ:

ВИРІШИЛИ:

73. СЛУХАЛИ:
С.Болотнікова

Зазначив, що під час обговорення даного питання виникла пропозиція
підтримати звернення громадянки Ткачук Н.А. про надання дозволу на
розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею
0,1000 га, кадастровий номер 6810100000612:002:0141, що розташована
за адресою: м. Хмельницький, вул. Польова,57/1А для ведення
особистого селянського господарства з метою передачі її у власність.
Протокольно доручити управлінню земельних ресурсів провести
обстеження цієї земельної ділянки і у разі відсутності зауважень
підготувати відповідний проект рішення.
Поставив на голосування зазначену пропозицію.
За – 8
Проти – 0
Не голосували – 1
ПРИЙНЯТО.
1. Підтримати звернення громадянки Ткачук Н.А. про надання дозволу
на розроблення технічної документації із землеустрою щодо
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на
місцевості)
площею
0,1000 га,
кадастровий
номер
6810100000612:002:0141, що розташована за адресою: м. Хмельницький,
вул. Польова,57/1А для ведення особистого селянського господарства з
метою передачі її у власність.
2. Протокольно доручити управлінню земельних ресурсів провести
обстеження цієї земельної ділянки і у разі відсутності зауважень
підготувати відповідний проект рішення.
Запропонував на розгляд комісії звернення громадянина Тукало Д.В. про
надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки площею 0,0024 га, що розташована за адресою: м.
Хмельницький, вул. Західно-Окружна, 21/2, гаражний кооператив
«Електроніка», блок Л, бокс 41 для будівництва індивідуального гаража з
метою передачі її у власність.
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Надав слово Л.Матвеєвій – в.о. начальника управління земельних
ресурсів.
ВИСТУПИЛИ:
Л.Матвеєва

Т.Бойцерук

Звернула увагу на те, що питання №73 та №74 порядку денного є
аналогічними, тому запропонувала розглянути їх одночасно. Громадянин
Тукало Д.В. має намір отримати у власність дві земельні ділянки площею
по 24 кв.м кожна в гаражному кооперативі «Електроніка», блок Л, бокс
41 та бокс 42 для будівництва індивідуальних гаражів.
Проінформувала, що зазначені земельні ділянки розташовані в межах
гаражного кооперативу, проте вони вільні від забудови. Заявник не додає
довідок про наявність пільг. Проте є довідка, видана головою гаражного
кооперативу «Електроніка» про те, що цей громадянин є членом
гаражного кооперативу.
Запропонував відкласти на довивчення дані питання.

В обговоренні питання взяли участь депутати С.Баранська, Т.Бойцерук, С.Болотніков,
Ю.Вавринюк, В.Коліщак, О.Мельникова, О.Скочеляс, О.Семенюк.
С.Болотніков

ГОЛОСУВАЛИ:

С.Болотніков

ГОЛОСУВАЛИ:

ВИРІШИЛИ:

Поставив на голосування пропозицію відкласти на довивчення звернення
громадянина Тукало Д.В. про надання дозволу на розроблення проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,0024 га, що
розташована за адресою: м. Хмельницький, вул. Західно-Окружна, 21/2,
гаражний кооператив «Електроніка», блок Л, бокс 41 для будівництва
індивідуального гаража з метою передачі її у власність. (питання №73)
За – 8
Проти – 0
Не голосували – 1
ПРИЙНЯТО.
Поставив на голосування пропозицію відкласти на довивчення звернення
громадянина Тукало Д.В. про надання дозволу на розроблення проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,0024 га, що
розташована за адресою: м. Хмельницький, вул. Західно-Окружна, 21/2,
гаражний кооператив «Електроніка», блок Л, бокс 42 для будівництва
індивідуального гаража з метою передачі її у власність. (питання №74)
За – 8
Проти – 0
Не голосували – 1
ПРИЙНЯТО.
1. Відкласти на довивчення звернення громадянина Тукало Д.В. про
надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки площею 0,0024 га, що розташована за адресою: м.
Хмельницький, вул. Західно-Окружна, 21/2, гаражний кооператив
«Електроніка», блок Л, бокс 41 для будівництва індивідуального гаража з
метою передачі її у власність. (питання №73)
2. Відкласти на довивчення звернення громадянина Тукало Д.В. про
надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки площею 0,0024 га, що розташована за адресою: м.
Хмельницький, вул. Західно-Окружна, 21/2, гаражний кооператив
«Електроніка», блок Л, бокс 42 для будівництва індивідуального гаража з
метою передачі її у власність. (питання №74)
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75. СЛУХАЛИ:
С.Болотнікова

ВИСТУПИЛИ:
М.Дружинін

Запропонував на розгляд комісії звернення громадянки Ужейко І.Г. про
надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки площею 0,0023 га, що розташована за адресою: м.
Хмельницький, гаражний масив, вул. Залізняка,21-В, бокс 35 для
будівництва індивідуального гаража з метою передачі її у власність.
Відмітив, що до матеріалів є зауваження управління архітектури та
містобудування, оскільки зазначена земельна ділянка згідно плану
зонування міста Хмельницького знаходиться в зоні зелених насаджень
спеціального призначення (Р-2с), де використання земельної ділянки для
будівництва індивідуального гаража не передбачено. Проте сусідні
земельні ділянки вже передані у власність інших громадян для
будівництва індивідуальних гаражів. Вважає, що є необхідність
довивчити дане питання з виїздом на місцевість.

В обговоренні питання взяли участь депутати С.Баранська, Т.Бойцерук, С.Болотніков,
Ю.Вавринюк, В.Коліщак, О.Мельникова, О.Скочеляс, О.Семенюк.
С.Болотніков

ГОЛОСУВАЛИ:

ВИРІШИЛИ:

76. СЛУХАЛИ:
С.Болотнікова

ВИСТУПИЛИ:
М.Дружинін

Зазначив, що під час обговорення даного питання виникла пропозиція
відкласти на довивчення звернення громадянки Ужейко І.Г. про надання
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки площею 0,0023 га, що розташована за адресою: м.
Хмельницький, гаражний масив, вул. Залізняка,21-В, бокс 35 для
будівництва індивідуального гаража з метою передачі її у власність.
Протокольно доручити управлінню архітектури та містобудування
довивчити дане питання з виїздом на місцевість та надати інформацію на
розгляд постійної комісії.
Поставив на голосування зазначену пропозицію.
За – 8
Проти – 0
Не голосували – 1
ПРИЙНЯТО.
1. Відкласти на довивчення звернення громадянки Ужейко І.Г. про
надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки площею 0,0023 га, що розташована за адресою: м.
Хмельницький, гаражний масив, вул. Залізняка,21-В, бокс 35 для
будівництва індивідуального гаража з метою передачі її у власність.
2. Протокольно доручити управлінню архітектури та містобудування
довивчити дане питання з виїздом на місцевість та надати інформацію на
розгляд постійної комісії.
Запропонував на розгляд комісії звернення громадянина Юхимчука В.П.
про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки площею 0,0022 га, що розташована за
адресою: м. Хмельницький, гаражний масив, вул. Залізняка,21-В, бокс 34
для будівництва індивідуального гаража з метою передачі її у власність.
Відмітив, що ситуація аналогічна, як у попередньому зверненні. До
матеріалів є зауваження управління архітектури та містобудування,
оскільки зазначена земельна ділянка згідно плану зонування міста
Хмельницького знаходиться в зоні зелених насаджень спеціального
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призначення (Р-2с), де використання земельної ділянки для будівництва
індивідуального гаража не передбачено. Проте сусідні земельні ділянки
вже передані у власність інших громадян для будівництва
індивідуальних гаражів. Вважає, що є необхідність довивчити дане
питання з виїздом на місцевість.
В обговоренні питання взяли участь депутати С.Баранська, Т.Бойцерук, С.Болотніков,
Ю.Вавринюк, В.Коліщак, О.Мельникова, О.Скочеляс, О.Семенюк.
С.Болотніков

ГОЛОСУВАЛИ:

ВИРІШИЛИ:

77. СЛУХАЛИ:
С.Болотнікова

ВИСТУПИЛИ:
М.Дружинін

Зазначив, що під час обговорення даного питання виникла пропозиція
відкласти на довивчення звернення громадянина Юхимчука В.П. про
надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки площею 0,0022 га, що розташована за адресою: м.
Хмельницький, гаражний масив, вул. Залізняка,21-В, бокс 34 для
будівництва індивідуального гаража з метою передачі її у власність.
Протокольно доручити управлінню архітектури та містобудування
довивчити дане питання з виїздом на місцевість та надати інформацію на
розгляд постійної комісії.
Поставив на голосування зазначену пропозицію.
За – 8
Проти – 0
Не голосували – 1
ПРИЙНЯТО.
1. Відкласти на довивчення звернення громадянина Юхимчука В.П. про
надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки площею 0,0022 га, що розташована за адресою: м.
Хмельницький, гаражний масив, вул. Залізняка,21-В, бокс 34 для
будівництва індивідуального гаража з метою передачі її у власність.
2. Протокольно доручити управлінню архітектури та містобудування
довивчити дане питання з виїздом на місцевість та надати інформацію на
розгляд постійної комісії.
Запропонував на розгляд комісії звернення громадянки Юхимчук Т.С.
про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки площею 0,0022 га, що розташована за
адресою: м. Хмельницький, гаражний масив, вул. Залізняка,21-В, бокс 36
для будівництва індивідуального гаража з метою передачі її у власність.
Відмітив, що ситуація аналогічна, як у попередньому зверненні. До
матеріалів є зауваження управління архітектури та містобудування,
оскільки зазначена земельна ділянка згідно плану зонування міста
Хмельницького знаходиться в зоні зелених насаджень спеціального
призначення (Р-2с), де використання земельної ділянки для будівництва
індивідуального гаража не передбачено. Проте сусідні земельні ділянки
вже передані у власність інших громадян для будівництва
індивідуальних гаражів. Вважає, що є необхідність довивчити дане
питання з виїздом на місцевість.

В обговоренні питання взяли участь депутати С.Баранська, Т.Бойцерук, С.Болотніков,
Ю.Вавринюк, В.Коліщак, О.Мельникова, О.Скочеляс, О.Семенюк.
С.Болотніков

Зазначив, що під час обговорення даного питання виникла пропозиція
відкласти на довивчення звернення громадянки Юхимчук Т.С. про
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ГОЛОСУВАЛИ:

ВИРІШИЛИ:

78. СЛУХАЛИ:
С.Болотнікова

ВИСТУПИЛИ:
Т.Бойцерук
С.Болотніков

ГОЛОСУВАЛИ:

ВИРІШИЛИ:

79. СЛУХАЛИ:
С.Болотнікова

надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки площею 0,0022 га, що розташована за адресою: м.
Хмельницький, гаражний масив, вул. Залізняка,21-В, бокс 36 для
будівництва індивідуального гаража з метою передачі її у власність.
Протокольно доручити управлінню архітектури та містобудування
довивчити дане питання з виїздом на місцевість та надати інформацію на
розгляд постійної комісії.
Поставив на голосування зазначену пропозицію.
За – 8
Проти – 0
Не голосували – 1
ПРИЙНЯТО.
1. Відкласти на довивчення звернення громадянки Юхимчук Т.С. про
надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки площею 0,0022 га, що розташована за адресою: м.
Хмельницький, гаражний масив, вул. Залізняка,21-В, бокс 36 для
будівництва індивідуального гаража з метою передачі її у власність.
2. Протокольно доручити управлінню архітектури та містобудування
довивчити дане питання з виїздом на місцевість та надати інформацію на
розгляд постійної комісії.
Запропонував на розгляд комісії звернення управління земельних
ресурсів про винесення на розгляд сесії міської ради питання щодо
погодження технічної документації із землеустрою щодо поділу
земельної ділянки по вул. Озерній,20 площею 10479 кв.м, кадастровий
номер 6810100000:16:007:0112 на 2 ділянки, а саме: діл. №1 площею
4495 кв.м кадастровий номер 6810100000:16:007:0743, ділянку №2
площею 5984 кв.м. кадастровий номер 6810100000:16:007:0742.
Запропонував відкласти на довивчення дане питання.
Поставив на голосування пропозицію відкласти на довивчення звернення
управління земельних ресурсів про винесення на розгляд сесії міської
ради питання щодо погодження технічної документації із землеустрою
щодо поділу земельної ділянки по вул. Озерній,20 площею 10479 кв.м,
кадастровий номер 6810100000:16:007:0112 на 2 ділянки, а саме: діл. №1
площею 4495 кв.м кадастровий номер 6810100000:16:007:0743, ділянку
№2 площею 5984 кв.м. кадастровий номер 6810100000:16:007:0742.
За – 8
Проти – 0
Не голосували – 1
ПРИЙНЯТО.
Відкласти на довивчення звернення управління земельних ресурсів про
винесення на розгляд сесії міської ради питання щодо погодження
технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки по
вул.
Озерній,20
площею
10479
кв.м,
кадастровий
номер
6810100000:16:007:0112 на 2 ділянки, а саме: діл. №1 площею 4495 кв.м
кадастровий номер 6810100000:16:007:0743, ділянку №2 площею 5984
кв.м. кадастровий номер 6810100000:16:007:0742.
Запропонував на розгляд комісії звернення громадянки Гречко Теофілії
Пилипівни щодо припинення права користування земельною ділянкою
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площею 2805 кв.м. в т.ч. діл.№1-2786 кв.м., кад. номер
6810100000:06:003:0071,
діл.№2-19
кв.м.,
кад.
номер
6810100000:06:003:0072, що розташована за адресою: м.Хмельницький,
вул.Красовського,31/1В у зв’язку з завершенням будівництва.
В обговоренні питання взяли участь депутати С.Баранська, Т.Бойцерук, С.Болотніков,
Ю.Вавринюк, В.Коліщак, О.Мельникова, О.Скочеляс, О.Семенюк.
ВИСТУПИЛИ:
С.Болотніков

ГОЛОСУВАЛИ:

ВИРІШИЛИ:

80. СЛУХАЛИ:
С.Болотнікова

Зазначив, що під час обговорення даного питання виникла пропозиція
підтримати звернення громадянки Гречко Теофілії Пилипівни щодо
припинення права користування земельною ділянкою площею 2805 кв.м.
в т.ч. діл.№1-2786 кв.м., кад. номер 6810100000:06:003:0071, діл.№2-19
кв.м., кад. номер 6810100000:06:003:0072, що розташована за адресою:
м.Хмельницький, вул.Красовського,31/1В у зв’язку з завершенням
будівництва.
Протокольно доручити управлінню земельних ресурсів підготувати
відповідний проект рішення.
Поставив на голосування зазначену пропозицію.
За – 8
Проти – 0
Не голосували – 1
ПРИЙНЯТО.
1. Підтримати звернення громад
янки Гречко Теофілії Пилипівни щодо припинення права користування
земельною ділянкою площею 2805 кв.м. в т.ч. діл.№1-2786 кв.м., кад.
номер 6810100000:06:003:0071, діл.№2-19 кв.м., кад. номер
6810100000:06:003:0072, що розташована за адресою: м.Хмельницький,
вул.Красовського,31/1В у зв’язку з завершенням будівництва.
2. Доручити управлінню земельних ресурсів підготувати відповідний
проект рішення.
Запропонував на розгляд комісії звернення громадянина Ящука Віктора
Івановича щодо припинення права користування земельною ділянкою
площею 2198 кв.м., в т.ч. діл.№1-1999 кв.м., кад. номер
6810100000:06:003:0073,
діл.№2-199
кв.м.,
кад.
номер
6810100000:06:003:0074, що розташована за адресою: м.Хмельницький,
вул Красовського,31/1А у зв’язку з завершенням будівництва.

В обговоренні питання взяли участь депутати С.Баранська, Т.Бойцерук, С.Болотніков,
Ю.Вавринюк, В.Коліщак, О.Мельникова, О.Скочеляс, О.Семенюк.
ВИСТУПИЛИ:
С.Болотніков

Зазначив, що під час обговорення даного питання виникла пропозиція
підтримати звернення громадянина Ящука Віктора Івановича щодо
припинення права користування земельною ділянкою площею 2198
кв.м., в т.ч. діл.№1-1999 кв.м., кад. номер 6810100000:06:003:0073,
діл.№2-199 кв.м., кад. номер 6810100000:06:003:0074, що розташована за
адресою: м.Хмельницький, вул Красовського,31/1А у зв’язку з
завершенням будівництва.
Протокольно доручити управлінню земельних ресурсів підготувати
відповідний проект рішення.
Поставив на голосування зазначену пропозицію.
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ГОЛОСУВАЛИ:

ВИРІШИЛИ:

81. СЛУХАЛИ:
С.Болотнікова

За – 8
Проти – 0
Не голосували – 1
ПРИЙНЯТО.
1. Підтримати звернення громадянина Ящука Віктора Івановича щодо
припинення права користування земельною ділянкою площею 2198
кв.м., в т.ч. діл.№1-1999 кв.м., кад. номер 6810100000:06:003:0073,
діл.№2-199 кв.м., кад. номер 6810100000:06:003:0074, що розташована за
адресою: м.Хмельницький, вул Красовського,31/1А у зв’язку з
завершенням будівництва.
2. Доручити управлінню земельних ресурсів підготувати відповідний
проект рішення.
Запропонував на розгляд комісії звернення громадянина Аветяна Георгія
Рафіковича щодо припинення права користування земельною ділянкою
площею 3000 кв.м., кадастровий номер 6810100000:18:003:0020, що
розташована за адресою: м.Хмельницький, вул.Трудова,5/2А у зв’язку із
завершенням будівництва.

В обговоренні питання взяли участь депутати С.Баранська, Т.Бойцерук, С.Болотніков,
Ю.Вавринюк, В.Коліщак, О.Мельникова, О.Скочеляс, О.Семенюк.
ВИСТУПИЛИ:
С.Болотніков

ГОЛОСУВАЛИ:

ВИРІШИЛИ:

РІЗНЕ.
1. СЛУХАЛИ:
С.Болотнікова
ВИСТУПИЛИ:
Л.Матвеєва

Зазначив, що під час обговорення даного питання виникла пропозиція
підтримати звернення громадянина Аветяна Георгія Рафіковича щодо
припинення права користування земельною ділянкою площею 3000
кв.м., кадастровий номер 6810100000:18:003:0020, що розташована за
адресою: м.Хмельницький, вул.Трудова,5/2А у зв’язку із завершенням
будівництва.
Протокольно доручити управлінню земельних ресурсів підготувати
відповідний проект рішення.
Поставив на голосування зазначену пропозицію.
За – 8
Проти – 0
Не голосували – 1
ПРИЙНЯТО.
1. Підтримати звернення громадянина Аветяна Георгія Рафіковича щодо
припинення права користування земельною ділянкою площею 3000
кв.м., кадастровий номер 6810100000:18:003:0020, що розташована за
адресою: м.Хмельницький, вул.Трудова,5/2А у зв’язку із завершенням
будівництва.
2. Доручити управлінню земельних ресурсів підготувати відповідний
проект рішення.
Надав слово Л.Матвеєвій – в.о. начальника управління земельних
ресурсів.
Проінформувала, що в оренді комунального підприємства «Парки та
сквери» перебуває земельна ділянка під парком «Молодіжний». У
зв’язку з проведенням будівельних робіт, замовником яких є управління
комунальної інфраструктури, від управління надійшло звернення щодо
надання в постійне користування земельної ділянки площею 1,3827 га,
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кадастровий номер 6810100000:33:001:0110. Тому є необхідність
припинити КП «Парки та сквери» право користування зазначеною
земельною ділянкою та надати її в постійне користування управлінню
комунальної інфраструктури.
В обговоренні питання взяли участь депутати С.Баранська, Т.Бойцерук, С.Болотніков,
Ю.Вавринюк, В.Коліщак, О.Мельникова, О.Скочеляс, О.Семенюк.
С.Болотніков

ГОЛОСУВАЛИ:

ВИРІШИЛИ:

2. СЛУХАЛИ:
С.Болотнікова
ВИСТУПИЛИ:
Л.Матвеєва

Зазначив, що під час обговорення даного питання виникла пропозиція
підтримати питання щодо припинення КП «Парки та сквери» права
користування земельною ділянкою площею 1,3827 га, кадастровий номер
6810100000:33:001:0110 та надання її в постійне користування
управлінню комунальної інфраструктури. Протокольно доручити
управлінню земельних ресурсів підготувати відповідний проект рішення.
Поставив на голосування зазначену пропозицію.
За – 8
Проти – 0
Не голосували – 1
ПРИЙНЯТО.
1. Підтримати питання щодо припинення КП «Парки та сквери» права
користування земельною ділянкою площею 1,3827 га, кадастровий номер
6810100000:33:001:0110 та надання її в постійне користування
управлінню комунальної інфраструктури.
2. Протокольно доручити управлінню земельних ресурсів підготувати
відповідний проект рішення.
Надав слово Л.Матвеєвій – в.о. начальника управління земельних
ресурсів.
Проінформувала, що надійшло звернення від народного депутата
України Стефанчука М.О., до якого звернувся Куровський І.В., з приводу
неможливості викупу ним орендованої земельної ділянки, на якій
знаходиться належне йому на праві власності нерухоме майно. Ситуація
полягає в тому, що громадянину Куровському І.В. у 2019 році було
надано дозвіл на проведення експертної грошової оцінки земельної
ділянки несільськогосподарського призначення, що розташована за
адресою: м. Хмельницький, вул. Трудова,29/2 з подальшим її викупом.
Разом з тим, громадянин Куровський І.В. не погоджується з розміром
авансового внеску, який становить 20% від нормативно грошової оцінки
і звернувся з даного питання до народного депутата України. У своєму
зверненні народний депутат України Стефанчук М.О. просить вивчити
ситуацію щодо встановленого розміру авансового внеску при продажу
земельних ділянок та розглянути можливість введення градації розміру
авансу в залежності від величини нормативно грошової оцінки.
У своєму зверненні до народного депутата України громадянин
Куровський І.В. зазначає, що згідно його розрахунків вартість витрат для
проведення оцінки та підготовчих питань для подальшого продажу
земельної ділянки складе не більше 5000 грн. Управління земельних
ресурсів неодноразово йому надавало пояснення, що рішенням міської
ради чітко передбачено, що авансовий внесок становить 20% від
нормативно грошової оцінки, який потім буде зарахований в ціну
продажу відповідної земельної ділянки.
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В обговоренні питання взяли участь депутати С.Баранська, Т.Бойцерук, С.Болотніков,
Ю.Вавринюк, В.Коліщак, О.Мельникова, О.Скочеляс, О.Семенюк.
С.Болотніков

ГОЛОСУВАЛИ:

ВИРІШИЛИ:

3. СЛУХАЛИ:
С.Болотнікова
ВИСТУПИЛИ:
Л.Матвеєва

Розглянувши звернення народного депутата України Стефанчука М.О.,
під час обговорення даного питання виникла пропозиція прийняти до
відома дане звернення та залишити рішення 23 сесії Хмельницької
міської ради від 04.02.2009 №31 «Про продаж земельних ділянок та прав
на них» з внесеними змінами в чинній редакції.
Поставив на голосування зазначену пропозицію.
За – 8
Проти – 0
Не голосували – 1
ПРИЙНЯТО.
Прийняти до відома звернення народного депутата України Стефанчука
М.О. та залишити рішення 23 сесії Хмельницької міської ради від
04.02.2009 №31 «Про продаж земельних ділянок та прав на них» з
внесеними змінами в чинній редакції.
Надав слово Л.Матвеєвій – в.о. начальника управління земельних
ресурсів.
Проінформувала, що на виконання рішення Хмельницького окружного
адміністративного суду від 10.08.2021 по справі № 560/6313/21,
управлінням земельних ресурсів підготовлено проект рішення «Про
розгляд заяв громадянина Чорного Юрія Івановича щодо надання
дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення
земельних ділянок для будівництва і обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) та для ведення
особистого селянського господарства». Відповідно до графічних
матеріалів, доданих до заяви від 26.04.2021, земельна ділянка, на яку
заявник бажає отримати дозвіл на розроблення проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки площею 0,1000 га для будівництва та
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд
(присадибна ділянка) знаходиться в межах земельної ділянки з
кадастровим номером 681010000:25:001:0017, що належить на праві
постійного користування юридичній особі - комунальному підприємству
по зеленому будівництву і благоустрою міста виконавчого комітету
Хмельницької міської ради. Тому згідно проекту рішення пропонується
наступне:
1. Відмовити громадянину Чорному Юрію Івановичу у наданні дозволу
на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських
будівель і споруд (присадибна ділянка) на території м. Хмельницького
орієнтованою площею 0,1000 га.
2. Відмовити громадянину Чорному Юрію Івановичу у наданні дозволу
на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
для ведення особистого селянського господарства на території м.
Хмельницького орієнтованою площею 0,7000 га.

В обговоренні питання взяли участь депутати С.Баранська, Т.Бойцерук, С.Болотніков,
Ю.Вавринюк, В.Коліщак, О.Мельникова, О.Скочеляс, О.Семенюк.
С.Болотніков

Зазначив, що під час обговорення даного питання виникла пропозиція
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ГОЛОСУВАЛИ:

ВИРІШИЛИ:

4. СЛУХАЛИ:
С.Болотнікова
ВИСТУПИЛИ:
Л.Матвеєва

підтримати та винести на розгляд чергової сесії міської ради проект
рішення «Про розгляд заяв громадянина Чорного Юрія Івановича щодо
надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення
земельних ділянок для будівництва і обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) та для ведення
особистого селянського господарства».
Поставив на голосування зазначену пропозицію.
За – 8
Проти – 0
Не голосували – 1
ПРИЙНЯТО.
1. Підтримати та винести на розгляд чергової сесії міської ради проект
рішення «Про розгляд заяв громадянина Чорного Юрія Івановича щодо
надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення
земельних ділянок для будівництва і обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) та для ведення
особистого селянського господарства».
2. Доручити в.о. начальника управління земельних ресурсів Л. Матвеєвій
доповісти на сесії міської ради з даного питання.
Надав слово Л.Матвеєвій – в.о. начальника управління земельних
ресурсів.
Проінформувала, що на виконання рішення Хмельницького окружного
адміністративного суду від 10.08.2021 по справі № 560/5873/21,
управлінням земельних ресурсів підготовлено проект рішення «Про
розгляд заяв громадянина Вараниці Івана Анатолійовича щодо надання
дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення
земельних ділянок для ведення індивідуального садівництва та для
ведення особистого селянського господарства». Відповідно до графічних
матеріалів, доданих до заяви від 14.04.2021, земельна ділянка площею
0,1200 га для ведення індивідуального садівництва, щодо відведення якої
заявник бажає отримати дозвіл на розроблення проекту землеустрою,
знаходиться в межах земельної ділянки з кадастровим номером
681010000:35:001:2384, що належить на праві постійного користування
юридичній особі – комунальному підприємству по зеленому будівництву
і благоустрою міста виконавчого комітету Хмельницької міської ради.
Тому згідно проекту рішення пропонується наступне:
1. Відмовити громадянину Вараниці Івану Анатолійовичу у наданні
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки для ведення індивідуального садівництва на території м.
Хмельницького орієнтованою площею 0,1200 га.
2. Відмовити громадянину Вараниці Івану Анатолійовичу у наданні
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки для ведення особистого селянського господарства на території м.
Хмельницького орієнтованою площею 0,7000 га.

В обговоренні питання взяли участь депутати С.Баранська, Т.Бойцерук, С.Болотніков,
Ю.Вавринюк, В.Коліщак, О.Мельникова, О.Скочеляс, О.Семенюк.
С.Болотніков

Зазначив, що під час обговорення даного питання виникла пропозиція
підтримати та винести на розгляд чергової сесії міської ради проект
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ГОЛОСУВАЛИ:

рішення «Про розгляд заяв громадянина Вараниці Івана Анатолійовича
щодо надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо
відведення земельних ділянок для ведення індивідуального садівництва
та для ведення особистого селянського господарства».
Поставив на голосування зазначену пропозицію.
За – 8
Проти – 0
Не голосували – 1
ПРИЙНЯТО.

ВИРІШИЛИ:

1. Підтримати та винести на розгляд чергової сесії міської ради проект
рішення «Про розгляд заяв громадянина Вараниці Івана Анатолійовича
щодо надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо
відведення земельних ділянок для ведення індивідуального садівництва
та для ведення особистого селянського господарства».
2. Доручити в.о. начальника управління земельних ресурсів Л. Матвеєвій
доповісти на сесії міської ради з даного питання.

С.Болотніков

Відмітив, що всі питання порядку денного розглянуті. Чи будуть
зауваження, пропозиції, доповнення? (Немає).
Оголосив засідання постійної комісії закритим.

Голова комісії

С.БОЛОТНІКОВ

Секретар комісії

С.БАРАНСЬКА
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