Про надання дозволів на розробку
проектів
землеустрою
щодо
відведення земельних ділянок та
проекту
землеустрою
щодо
відведення земельної ділянки зі
зміною цільового призначення
Розглянувши пропозицію постійної комісії з питань містобудування, земельних
відносин та охорони навколишнього природного середовища, керуючись Земельним кодексом
України, Законами України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про оренду землі”
“Про землеустрій”, “Про Державний земельний кадастр”, міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Надати фізичним та юридичній особам дозвіл на розробку проектів землеустрою
щодо відведення земельних ділянок з метою передачі в оренду згідно з додатком 1.
2. Надати юридичній особі дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки з метою передачі в постійне користування згідно з додатком 2.
3. Надати комунальному підприємству по зеленому будівництву і благоустрою міста
виконавчого комітету Хмельницької міської ради дозвіл на розробку проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки по вул. Красовського, 4/1-А площею 450 м2 кадастровий
номер 6810100000:06:001:0409 із зміною цільового призначення з «для городництва - землі
сільськогосподарського призначення» на «для будівництва та обслуговування інших будівель
громадської забудови - землі житлової та громадської забудови» з метою передачі в постійне
користування під влаштування дитячого майданчика.
4. Відповідальність за виконання рішення покласти на заступника міського голови
А. Бондаренка і управління земельних ресурсів та земельної реформи.
5. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань
містобудування, земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища.
Міський голова

О. Симчишин

ПОГОДЖЕНО:
Секретар міської ради

М. Кривак

Заступник міського голови

А. Бондаренко

Голова постійної комісії з питань
містобудування, земельних відносин
та охорони навколишнього природного
середовища

А. Кветко

Директор департаменту, архітектури,
містобудування та земельних ресурсів

О. Чорнієвич

Завідувач юридичного відділу

Л. Демчук

В.о начальника управління земельних
ресурсів та земельної реформи

Т. Шостка

Додаток 1
до рішення сесії міської ради
від “ ___“ ________ 20__ р.

№
п/п

СПИСОК
фізичних та юридичних осіб, яким надається дозвіл на розробку проектів землеустрою щодо відведення
земельних ділянок з метою передачі в оренду
Назва фізичних та
Місце розташування
Цільове використання, підстава та категорія
Код класифікації видів
юридичних осіб
земельної ділянки
земель
цільового призначення земель

1.

Домінова Марина
Андріївна

м. Хмельницький,
прс. Миру, 99/1

для обслуговування нежитлових приміщень
(договори купівлі-продажу від 25.04.2018 р/н
571, р/н 572 )
Категорія земель – землі житлової та
громадської забудови

2.

Карван Анна Ігорівна

м. Хмельницький,
вул. Трудова, 29/2

для обслуговування складів (договір про поділ
нерухомого майна від 22.03.2017 р/н 442)
Категорія земель – землі промисловості,
транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та
іншого призначення

3.

Куровський Ігор
Вікторович

м. Хмельницький,
вул. Трудова, 29/2

4.

Гонтар Петро Леонідович

для обслуговування виробничого корпусу №2
(договір про поділ нерухомого майна від
22.03.2017 р/н 442)
Категорія земель – землі промисловості,
транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та
іншого призначення
під будівництво нежитлового приміщення
«Автогаража» (витяг з протоколу засідання
постійно діючої комісії з питань самочинного
будівництва від 20.12.2012 №17)
Категорія земель – землі промисловості,
транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та
іншого призначення

м. Хмельницький,
вул. Курчатова, 119/1-Б

03.10 - для будівництва та
обслуговування будівель
ринкової інфраструктури
(адміністративних будинків,
офісних приміщень та інших
будівель громадської забудови,
які використовуються для
здійснення підприємницької та
іншої діяльності, пов’язаної з
отриманням прибутку)
11.02 – для розміщення та
експлуатації основних,
підсобних і допоміжних
будівель та споруд підприємств
переробної, машинобудівної та
іншої промисловості
11.02 – для розміщення та
експлуатації основних,
підсобних і допоміжних
будівель та споруд підприємств
переробної, машинобудівної та
іншої промисловості
11.02 – для розміщення та
експлуатації основних,
підсобних і допоміжних
будівель та споруд підприємств
переробної, машинобудівної та
іншої промисловості

Площа,
м2
1965

4463

6561

1060

№
п/п
5.

Назва фізичних та
юридичних осіб
Акціонерне товариство
«Хмельницькобленерго»

Місце розташування
земельної ділянки

Цільове використання, підстава та категорія
земель

Код класифікації видів
цільового призначення земель

Площа,
м2

м. Хмельницький,
вул.
Старокостянтинівське
шосе, 20/4-Е

під будівництво розподільчого пункту 10 кВт
суміщеного з трансформаторною підстанцією
(наказ управління архітектури та
містобудування від 16.07.2018 №402)
Категорія земель – землі промисловості,
транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та
іншого призначення

14.02 - для розміщення,
будівництва, експлуатації та
обслуговування будівель і
споруд об'єктів передачі
електричної та теплової енергії

500

Секретар міської ради

М. Кривак

Завідувач юридичного відділу

Л. Демчук

В.о начальника управління земельних
ресурсів та земельної реформи

Т. Шостка

Додаток 2
до рішення сесії міської ради
від “ ___“ ________ 20__ р.
СПИСОК
юридичних осіб, яким надається дозвіл на розробку проектів землеустрою щодо відведення
земельних ділянок з метою передачі в постійне користування
№
п/п

Назва юридичних осіб

Місце розташування
земельної ділянки

Цільове використання, підстава та категорія
земель

1.

Громадська організація
«Подільський редут»

м. Хмельницький,
вул. Січових стрільців, 8-Б

під будівництво і обслуговування
багатоквартирного житлового будинку
Категорія земель – землі житлової та
громадської забудови

Секретар міської ради

М. Кривак

Завідувач юридичного відділу

Л. Демчук

В.о начальника управління земельних
ресурсів та земельної реформи

Т. Шостка

Код класифікації видів
цільового призначення
земель
02.03 - під будівництво і
обслуговування
багатоквартирного
житлового будинку

Площа,
м2
1200

