Про припинення права користування
земельними ділянками, розірвання
договорів оренди землі за згодою
сторін,
затвердження
проектів
землеустрою
щодо
відведення
земельних
ділянок,
технічної
документації із землеустрою щодо
встановлення (відновлення) меж
земельної ділянки в натурі (на
місцевості),
надання
земельних
ділянок
в
оренду,
постійне
користування, внесення змін в
рішення сесії міської ради, втрату
чинності пункту рішення сесії
міської ради та зміну коду КВЦПЗ
земельних ділянок
Розглянувши пропозиції 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”, «Про індустріальні парки», рішенням 19-ї
сесії міської ради від 29.08.2012 №64 із внесеними змінами та доповненнями, міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Внести зміни в графу 4 пункту 6 додатку 2 рішення двадцять восьмої сесії міської ради
від 30.10.2013 №58 замінивши вираз «для обслуговування майданчика для паркування
автотранспортних засобів» на вираз «під будівництво двох 60-ти квартирних житлових будинків
з вбудовано-прибудованими приміщеннями по обслуговуванню населення, магазинами,
закладами громадського харчування та вбудовано-прибудованим паркінгом» та змінити код
КВЦПЗ земельної ділянки по вул. Староміській, 1/1, площею 2887м2 кадастровий номер
6810100000:01:004:0415, згідно класифікації видів цільового призначення земель з «03.14 – для
розміщення та постійної діяльності органів і підрозділів ДСНС» на «02.10 – для будівництва і
обслуговування багатоквартирного житлового будинку з об’єктами торгово-розважальної та
ринкової інфраструктури» відповідно до поданого клопотання приватного підприємства
«Терема», декларацій про початок виконання будівельних робіт від 15.02.2016
№ХМ 083160461257, №ХМ 083160461283 та внести відповідні зміни до договору оренди землі
від 01.10.2014 №586-01-2014/7179729.

2. Визнати пункт 1 додатку 2 рішення тридцять сьомої сесії міської ради від 30.04.2014
№65 таким, що втратив чинність відповідно до поданих клопотань Хмельницької обласної ради
та Хмельницького обласного академічного музично-драматичного театру імені М. Старицького.
3. Припинити право користування земельними ділянками, розірвати договори оренди
землі №794/01 від 07.09.2015, №3/01 від 03.07.2014, №1484/01 від 16.12.2016, №040974200058
від 18.03.2009, №040774200105 від 01.06.2007, № 681010004000155 від 22.07.2011, №264-012013/3689460 від 05.12.2013, №430-01-2014/4972805 від 14.03.2014, №74/01 від 20.08.2014,
№336/01 від 20.02.2015, №681010004000992 від 15.11.2012, №869/01 від 29.10.2015,
№681010004000898 від 23.10.2012, за згодою сторін та надати земельні ділянки в оренду
фізичним та юридичним особам згідно з додатком 1.
4. Надати фізичним особам земельні ділянки в оренду згідно з додатком 2.
5. Надати юридичній особі в постійне користування земельну ділянку згідно з
додатком 3.
6. Затвердити технічну документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення)
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та надати її в оренду фізичній та юридичній
особі згідно з додатком 4.
7. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки та надати її в
оренду фізичній особі згідно з додатком 5.
8. Затвердити юридичній особі проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок
згідно з додатком 6.
9. Надати юридичній особі земельну ділянку в оренду згідно з додатком 7.
10. Змінити код КВЦПЗ земельної ділянки по вул. Зарічанській, 34/4,
площею 2871 м2 кадастровий номер 6810100000:03:002:0121 з «03.15 – для будівництва та
обслуговування інших будівель громадської забудови» на «02.10 – для будівництва і
обслуговування багатоквартирного житлового будинку з об’єктами торгово-розважальної та
ринкової інфраструктури» відповідно до поданого клопотання Обслуговуючого кооперативу
«Житлово-будівельний кооператив «Зарічанський-34» та декларації про готовність об’єкту до
експлуатації від 30.11.2016 №ХМ 143163351552.
11. Змінити код КВЦПЗ земельної ділянки по вул. Старокостянтинівське шосе, 1/1-В,
площею 2168 м2 кадастровий номер 6810100000:17:004:0018 з «03.15 – для будівництва та
обслуговування інших будівель громадської забудови» на «02.10 – для будівництва і
обслуговування багатоквартирного житлового будинку з об’єктами торгово-розважальної та
ринкової інфраструктури» відповідно до поданого клопотання Лисюк Н.Г. та декларації про
готовність об’єкту до експлуатації від 09.12.2016 №ХМ 143163442223.
12. Змінити код КВЦПЗ земельних ділянок по вул. Шевченка, 41, площею 913 м2
кадастровий номер 6810100000:01:005:0468 та площею 136 м2 кадастровий номер
6810100000:01:005:0469 з «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)» на «02.10 – для будівництва і обслуговування багатоквартирного
житлового будинку з об’єктами торгово-розважальної та ринкової інфраструктури» відповідно
до поданого клопотання товариства з обмеженою відповідальністю «Будівельна компанія
«Житлобуд-Поділля» та містобудівних умов та обмежень для проектування об’єкта будівництва
від 08.06.2018 №160.
13. Змінити код КВЦПЗ земельної ділянки по вул. Шевченка, 41, площею 192 м2
кадастровий номер 6810100000:01:005:0008 з «03.07 – для будівництва та обслуговування
будівель торгівлі» на «02.10 – для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового
будинку з об’єктами торгово-розважальної та ринкової інфраструктури» відповідно до поданого
клопотання товариства з обмеженою відповідальністю «Будівельна компанія «ЖитлобудПоділля» та містобудівних умов та обмежень для проектування об’єкта будівництва від
08.06.2018 №160.
14. Фізичним і юридичним особам надати документи, необхідні для укладання договору
оренди землі у чотирьохмісячний термін (від дати прийняття даного рішення).
14.1. Управлінню земельних ресурсів та земельної реформи під час розрахунку орендної
плати за землю застосовувати коефіцієнт кратності 12 на термін один рік з дня укладання
договору оренди землі, які у термін, визначений рішенням міської ради, не надали документи,

необхідні для укладення договору оренди землі, за виключенням випадків, коли документи не
були подані не з вини орендаря.
14.2. По закінченню строку, на який буде укладено договір оренди землі, орендар, який
належно виконував обов’язки за умовами договору, має переважне право поновити його на
новий строк. У цьому разі орендар повинен не раніше ніж за 60 днів та не пізніше ніж за 30 днів
до закінчення строку дії договору повідомити письмово орендодавця про намір продовжити
його дію.
15. Юридичній особі зареєструвати право постійного користування земельною ділянкою
в установленому законом порядку.
16. Передавати земельні ділянки на умовах благоустрою прилеглої території та її
освітлення.
17. При укладанні додаткової угоди про внесення змін до договору оренди землі
№681010004000597 від 07.06.2012 ТОВ «Алекс» змінити загальну площу земельної ділянки з
7822 м2 на 3587 м2.
18. Направити рішення Державній податковій інспекції в м. Хмельницькому для
контролю за повним і своєчасним стягненням до бюджету плати за землю.
19. Фізичним і юридичним особам, зазначеним у даному рішенні, які мають намір
здійснити забудову земельної ділянки у м. Хмельницькому, зобов'язані взяти участь у створенні
і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Хмельницького в порядку
передбаченому чинним законодавством та згідно рішення двадцять другої сесії Хмельницької
міської ради № 23 від 17.12.2008 із внесеними змінами та доповненнями.
20. Землекористувачам забезпечити вільний доступ до земельних ділянок відповідним
службам для прокладання нових, ремонту та експлуатації існуючих інженерних мереж і споруд
на них, що знаходяться в межах закріплених територій.
21. Відповідальність за виконання рішення покласти на заступника міського голови
А. Бондаренка та управління земельних ресурсів та земельної реформи.
22. 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

Назва юридичних
та фізичних осіб,
яким припиняється
право користування
земельними
ділянками

СПИСОК
юридичних та фізичних осіб, яким припиняється право користування земельними
ділянками і фізичних та юридичних осіб, яким надаються земельні ділянки в оренду
Код класифікації видів
Назва фізичних та юридичних осіб, цільового призначення
Площа, що
Місце розташування та
яким надаються земельні ділянки,
земель
кадастровий номер
припиняється,
цільове
призначення,
адреса
ділянки,
2
земельної ділянки
м
підстава та категорія земель

Площа
земельної
ділянки,
м2

Термін
оренди

1.

Ляшенко Євген
Вікторович

м. Хмельницький,
вул. Пілотській, 18/1,
6810100000:06:002:0154

15794

Товариство з обмеженою
11.02 - для розміщення
відповідальністю «Гранд-Плюс 1» під
та експлуатації
об’єкти незавершеного будівництва: основних, підсобних і
арочний склад готовністю 95% ,
допоміжних будівель
арочний склад №2 готовністю 75%, та споруд підприємств
цех по виробництву лікеро-горілчаних
переробної,
виробів блок А готовністю 43%, цех
машинобудівної та
по виробництву лікеро-горілчаних
іншої промисловості
виробів блок Б готовністю 45%,
підсобний корпус готовністю 47% по
вул. Пілотській, 18/1 (договори
купівлі-продажу від 14.04.2016 р/н
367, р/н 366, р/н 369, р/н 370, р/н 368)
Категорія земель – землі
промисловості, транспорту, зв’язку,
енергетики, оборони та іншого
призначення

15794

на 3
роки

2.

Хохун Тетяна
Анатоліївна

м. Хмельницький,
прс. Миру, 8-А,
6810100000:33:001:0029

4000

Степанов Микола Вікторович під
11.02 - для розміщення
об’єкт незавершеного будівництва
та експлуатації
приміщення кафе «Колиба» та пункту основних, підсобних і
по технічному обслуговуванню
допоміжних будівель
легкових автомобілів по прс. Миру, 8- та споруд підприємств
А (договір купівлі-продажу від
переробної,
12.01.2017 р/н 3-97)
машинобудівної та
Категорія земель – землі
іншої промисловості
промисловості, транспорту, зв’язку,
енергетики, оборони та іншого
призначення

4000

на 3
роки

№
п/п

Назва юридичних
та фізичних осіб,
яким припиняється
право користування
земельними
ділянками

Місце розташування та
кадастровий номер
земельної ділянки

Код класифікації видів
Назва фізичних та юридичних осіб, цільового призначення
Площа, що
яким надаються земельні ділянки,
земель
припиняється,
цільове
призначення, адреса ділянки,
2
м
підстава та категорія земель

Площа
земельної
ділянки,
м2

Термін
оренди

3.

Котляр Світлана
Мойсеївна

м. Хмельницький,
вул. Мирного, 2/4,
6810100000:16:007:0014

150

Матус Анатолій Андрійович для
обслуговування офісних приміщень по
вул. Мирного, 2/4 (договір купівліпродажу від 22.05.2018 р/н 877)
Категорія земель – землі
промисловості, транспорту, зв’язку,
енергетики, оборони та іншого
призначення

11.02 - для розміщення
та експлуатації
основних, підсобних і
допоміжних будівель
та споруд підприємств
переробної,
машинобудівної та
іншої промисловості

150

на 10
років

4.

Пахута Олександр
Федорович

м. Хмельницький,
вул. Бандери, 17,
6810100000:03:005:0234

804

Обслуговуючий кооператив Житлово03.15 – для
будівельний кооператив «Гармонія-2»
будівництва та
для обслуговування нежитлового
обслуговування інших
приміщення по вул. Бандери, 17
будівель громадської
(договір купівлі-продажу від
забудови
18.12.2017 р/н 2475)
Категорія земель – землі житлової та
громадської забудови

804

на 10
років

5.

Мельник
Олександр
Савелійович

м. Хмельницький,
вул. Курчатова, 1-Г,
6810100000:02:004:0004

80

Скиба Наталія Сергіївна під
03.08 - для будівництва
незавершене будівництво міні-кафе
та обслуговування
бару по вул. Курчатова, 1-Г (витяг з
об'єктів туристичної
Державного реєстру речових прав на
інфраструктури та
нерухоме майно від 03.01.2017,
закладів громадського
реєстраційний номер об’єкта
харчування
нерухомого майна 1140951368101 )
Категорія земель – землі житлової та
громадської забудови

80

на 3
роки

6.

Товариство з
обмеженою
відповідальністю
«Холдинг-Інвест»

м. Хмельницький,
вул. Трудова, 6-А,
6810100000:18:003:0009

12000

Товариство з обмеженою
03.07 - для будівництва
відповідальністю «Редітум Груп» під
та обслуговування
незавершене будівництво торгового
будівель торгівлі
центру з офісними приміщеннями по
вул. Трудовій, 6-А (договір купівліпродажу від 29.12.2017 р/н 4237)
Категорія земель – землі житлової та
громадської забудови

12000

на 3
роки

№
п/п

Назва юридичних
та фізичних осіб,
яким припиняється
право користування
земельними
ділянками

Місце розташування та
кадастровий номер
земельної ділянки

Код класифікації видів
Назва фізичних та юридичних осіб, цільового призначення
Площа, що
яким надаються земельні ділянки,
земель
припиняється,
цільове
призначення, адреса ділянки,
2
м
підстава та категорія земель

Площа
земельної
ділянки,
м2

Термін
оренди

7.

Товариство з
обмеженою
відповідальністю
«Холдинг-Інвест»

м. Хмельницький,
вул. Трудова, 6/1-Б,
6810100000:18:002:0140

4032

Товариство з обмеженою
11.02 - для розміщення
відповідальністю «Редітум Груп» під
та експлуатації
незавершене будівництво виробничої основних, підсобних і
бази по виготовленню полегшених
допоміжних будівель
металевих конструкцій по
та споруд підприємств
вул. Трудовій, 6/1-Б (договір купівліпереробної,
продажу від 29.12.2017 р/н 4238)
машинобудівної та
Категорія земель – землі
іншої промисловості
промисловості, транспорту, зв’язку,
енергетики, оборони та іншого
призначення

4032

на 3
роки

8.

Товариство з
обмеженою
відповідальністю
«Алекс»

м. Хмельницький,
прс. Миру, 40-Б,
6810100000:03:001:0210

4235

Возборська Наталія Йосипівна під
незавершене будівництво
адміністративних приміщень з
гаражними боксами по
прс. Миру, 40-Б (договір купівліпродажу від 17.02.2016 р/н 257, наказ
управління архітектури та
містобудування від 08.05.2018 р/н 247)
Категорія земель – землі
промисловості, транспорту, зв’язку,
енергетики, оборони та іншого
призначення

11.02 - для розміщення
та експлуатації
основних, підсобних і
допоміжних будівель
та споруд підприємств
переробної,
машинобудівної та
іншої промисловості

4235

на 3
роки

9.

Качур Тетяна
Євгенівна

м. Хмельницький,
вул. Чехова, 23/1,
6810100000:09:005:0002

450

Качур Ігор Валерійович для
03.15 - для будівництва
обслуговування швейного ательє по
та обслуговування
пошиттю білизни по
інших будівель
вул. Чехова, 23/1 (договір дарування громадської забудови
від 31.05.2018 р/н 2778)
Категорія земель – землі житлової та
громадської забудови

450

на 10
років

№
п/п

Назва юридичних
та фізичних осіб,
яким припиняється
право користування
земельними
ділянками

10. Приватне
виробничокомерійне
підприємство
«Гранд К»

Місце розташування та
кадастровий номер
земельної ділянки
м. Хмельницький,
вул. Шевченка, 41,
6810100000:01:005:0468,
6810100000:01:005:0469,
6810100000:01:005:0008

Код класифікації видів
Назва фізичних та юридичних осіб, цільового призначення
Площа, що
яким надаються земельні ділянки,
земель
припиняється,
цільове
призначення, адреса ділянки,
2
м
підстава та категорія земель
1241, в т.ч.
діл. №1-913,
діл. №2-136,
діл. № 3-192

Товариство з обмеженою
відповідальністю «Будівельна
компанія «Житлобуд-Поділля»
під будівництво багатоквартирного
житлового будинку з вбудованими
приміщеннями громадського
призначення, підземним гаражем з
почерговим введенням в експлуатацію
та знесенням існуючих будівель по
вул. Шевченка, 41 (договори купівліпродажу від 24.07.2018 р/н 1107, р/н
1101, р/н 1104, містобудівні умови та
обмеження для проектування об’єкта
будівництва від 08.06.2018 №160)
Категорія земель – землі житлової та
громадської забудови

02.10 – для
будівництва і
обслуговування
багатоквартирного
житлового будинку з
об’єктами торговорозважальної та
ринкової
інфраструктури

11. 1 Державний
м. Хмельницький,
пожежновул. Героїв Чорнобиля, 1/1
рятувальний загін
6810100000:09:002:0217
Головного
управління
Державної служби з
надзвичайних
ситуацій у
Хмельницькій
області

2864

в запас міста

12. Болотнікова
Неоніла
Феодосіївна

1246

в запас міста

м. Хмельницький,
вул. Житня
6810100000:25:003:0308

Площа
земельної
ділянки,
м2
1241, в т.ч.
діл. №1-913,
діл. №2-136,
діл. № 3-192

Термін
оренди

на 3
роки

№
п/п

Назва юридичних
та фізичних осіб,
яким припиняється
право користування
земельними
ділянками

Місце розташування та
кадастровий номер
земельної ділянки

Код класифікації видів
Назва фізичних та юридичних осіб, цільового призначення
Площа, що
яким надаються земельні ділянки,
земель
припиняється,
цільове
призначення, адреса ділянки,
2
м
підстава та категорія земель

13. Хмельницька
міська поліклініка
№2

м. Хмельницький,
вул. Філатова, 4
6810100000:20:005:0071

345

в запас міста

14. Хмельницька
міська поліклініка
№2

м. Хмельницький,
вул. Залізняка, 14
(земельна ділянка не
сформована)

754

в запас міста

15. Житловобудівельний
кооператив
«ПроскурівЖитлобуд»

м. Хмельницький,
вул. Проскурівська, 45
6810100000:01:006:0182

2240

в запас міста

16. Управління
внутрішніх справ
Хмельницької
області

м. Хмельницький,
вул. Коцюбинського, 35/2
(земельна ділянка не
сформована

2600

в запас міста

17. Обслуговуючий
кооператив
«Житловобудівельний
кооператив
«Зарічанський-34»

м. Хмельницький,
вул. Зарічанська, 34/4,
6810100000:03:002:0121

2871

в запас міста

м. Хмельницький,
вул. Старокостянтинівське
шосе, 1/1В,
6810100000:17:004:0018

2168

в запас міста

18. Лисюк Неля
Григорівна

Площа
земельної
ділянки,
м2

Термін
оренди

№
п/п

Назва юридичних
та фізичних осіб,
яким припиняється
право користування
земельними
ділянками

19. Комунальне
підприємство
«Управляюча
муніципальна
компанія
«Проскурівська»
Хмельницької
міської ради

Місце розташування та
кадастровий номер
земельної ділянки
м. Хмельницький,
вул. Шевченка, 7,
6810100000:01:005:0465

Код класифікації видів
Назва фізичних та юридичних осіб, цільового призначення
Площа, що
яким надаються земельні ділянки,
земель
припиняється,
цільове
призначення, адреса ділянки,
2
м
підстава та категорія земель
145

в запас міста

Секретар міської ради

М. Кривак

Завідувач юридичного відділу

Л. Демчук

В.о. начальника управління земельних
ресурсів та земельної реформи

Т. Шостка

Площа
земельної
ділянки,
м2

Термін
оренди

Додаток 2
до рішення сесії міської ради
від “ ___“ ____________ 20__ р. №_____
СПИСОК
фізичних осіб, яким надаються земельні ділянки в оренду
№
п/п

Назва фізичних осіб

1. Пирогова Любов
Францівна

2. Дацькова Любов
Петрівна
3. Майструк Олександр
Васильович
Мельник Олександр
Петрович
4. Михайлов Михайло
Миколайович

Місце розташування та
Цільове використання, підстава та категорія
кадастровий номер
земель
земельної ділянки
м. Хмельницький,
для обслуговування двох резервуарів для поливу
вул. Трудова, 4,
теплиць (договір купівлі-продажу від 11.04.2018
6810100000:18:003:0078
р/н 2836)
Категорія земель – землі житлової та громадської
забудови
м. Хмельницький,
для городництва
вул. Повстанська,
Категорія земель – землі сільськогосподарського
6810100000:05:003:0060
призначення
м. Хмельницький,
під незавершене будівництво нежитлового
вул. Курчатова, 120/2,
приміщення (договір купівлі-продажу від
6810100000:15:001:0059
08.12.2017 р/н 1972)
Категорія земель – землі житлової та громадської
забудови
м. Хмельницький,
для обслуговування приміщення металевих
вул. Курчатова, 8/6,
складів ОКСу та адміністративно-побутового
6810100000:14:002:0225
приміщення (договори купівлі-продажу від
16.05.2018 р/н 1135, р/н 1137
Категорія земель – землі промисловості,
транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та
іншого призначення

Код класифікації видів Площа, Термін
цільового призначення
м2
оренди
земель
03.15 – для будівництва
3659
на 10
та обслуговування інших
років
будівель громадської
забудови
01.07 – для городництва

1565

на 10
років

03.15 – для будівництва
та обслуговування інших
будівель громадської
забудови

4562

на 1
рік

11.02 - для розміщення та
експлуатації основних,
підсобних і допоміжних
будівель та споруд
підприємств переробної,
машинобудівної та іншої
промисловості

17882

на 10
років

Секретар міської ради

М. Кривак

Завідувач юридичного відділу

Л. Демчук

В.о. начальника управління земельних
ресурсів та земельної реформи

Т. Шостка

Додаток 3
до рішення сесії міської ради
від “ ___“ ________ 20__ р. №____
СПИСОК
юридичних осіб, яким надаються земельні ділянки в постійне користування
№
п/п

1.

Назва юридичних осіб

Місце розташування та
кадастровий номер
земельної ділянки

Цільове використання, підстава та
категорія земель

Код класифікації видів цільового
призначення земель

Площа,
м2

Управління житловокомунального господарства
Хмельницької міської ради

м. Хмельницький,
вул. Гальчевського, 1/1
6810100000:22:002:0137

для будівництва та
обслуговування будівель
комунального обслуговування
Категорія земель – землі
промисловості, транспорту,
зв’язку, енергетики, оборони та
іншого призначення

11.02 - для розміщення та
експлуатації основних, підсобних і
допоміжних будівель та споруд
підприємств переробної,
машинобудівної та іншої
промисловості

2500

Секретар міської ради

М. Кривак

Завідувач юридичного відділу

Л. Демчук

В.о. начальника управління земельних
ресурсів та земельної реформи

Т. Шостка

Додаток 4
до рішення сесії міської ради
від “ ___“ ____________ 20__ р. №___
СПИСОК
фізичних та юридичних осіб, яким затверджуються технічні документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в
натурі (на місцевості) та надаються земельні ділянки в оренду
№
п\п
1.

Назва фізичних та
юридичних осіб

Місце розташування та Цільове використання, підстава та категорія Код класифікації видів цільового Площа, Термін
кадастровий номер
земель
призначення земель
м2
оренди
земельної ділянки
Приватне підприємство
для обслуговування офісу (рішення
03.10 - для будівництва та
818
на 3
м. Хмельницький,
«Ф.А.Н.»
вул. Прибузька, 3/1-А,
двадцять першої сесії міської ради від
роки
обслуговування будівель ринкової
Бачеріков Юрій
6810100000:01:001:0007 11.04.2018 №72, декларація про готовність інфраструктури (адміністративних
Григорович
об’єкта до експлуатації від 01.08.2012
будинків, офісних приміщень та
№ХМ 14212131057)
інших будівель громадської
Категорія земель – землі житлової та
забудови, які використовуються
громадської забудови
для здійснення підприємницької та
іншої діяльності, пов’язаної з
отриманням прибутку)
Секретар міської ради

М. Кривак

Завідувач юридичного відділу

Л. Демчук

В.о. начальника управління земельних ресурсів
та земельної реформи

Т. Шостка

Додаток 5
до рішення сесії міської ради
від “ ___“ ____________ 20__ р. №___
СПИСОК
фізичних осіб, яким затверджуються проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок
та надаються земельні ділянки в оренду
№
п\п
1.

Назва фізичних
осіб
Пушкін Віктор
Михайлович

Місце розташування та Цільове використання, підстава та категорія земель Код класифікації видів Площа, Термін
кадастровий номер
цільового призначення
м2
оренди
земельної ділянки
земель
для обслуговування одноповерхової будівлі (бувша 03.15 - для будівництва та 145
на 10
м. Хмельницький,
вул. Ярослава Мудрого, 2, будівля прохідної) (рішення сьомої сесії міської
обслуговування інших
років
6810100000:07:004:0083 ради від 20.07.2016 №53, договір купівлі-продажу
будівель громадської
від 18.03.2002 №3)
забудови
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

Додаток 6
до рішення сесії міської ради
від “ ___“ ____________ 20__ р. №___
СПИСОК
юридичних осіб, яким затверджуються проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок
Назва
Місце розташування та
Цільове використання, підстава та категорія земель
Код класифікації видів Площа,
№ юридичних осіб
кадастровий номер
цільового призначення
м2
п\п
земельної ділянки
земель
1. Хмельницький
під приміщення гуртожитку №1 (рішення п’ятдесят першої сесії 03.02- для будівництва і 1600
м. Хмельницький,
національний
вул. Кам’янецька, 110, міської ради від 15.07.2015 №49, наказ Міністерства освіти і науки обслуговування будівель
університет
6810100000:09:006:0241
України від 19.05.2016 №539, реєстраційний номер об’єкта
закладів освіти
нерухомого майна 1047596968101)
Категорія земель – землі житлової та громадської забудови
2. Хмельницький
під приміщення бібліотечного корпусу (рішення п’ятдесят першої 03.02- для будівництва і 1883
м. Хмельницький,
національний
вул. Кам’янецька, 110/1, сесії міської ради від 15.07.2015 №49, наказ Міністерства освіти і обслуговування будівель
університет
6810100000:09:006:0237 науки України від 19.05.2016 №539, реєстраційний номер об’єкта
закладів освіти
нерухомого майна 1047148868101)
Категорія земель – землі житлової та громадської забудови
3. Хмельницький
під приміщення гуртожитку №4 (рішення п’ятдесятої сесії міської 03.02- для будівництва і 5500
м. Хмельницький,
національний
вул. Інститутська, 7, ради від 27.05.2015 №36, наказ Міністерства освіти і науки України обслуговування будівель
університет
6810100000:09:006:0236 від 19.05.2016 №539, реєстраційний номер об’єкта нерухомого
закладів освіти
майна 1046688468000)
Категорія земель – землі житлової та громадської забудови
4. Хмельницький
під приміщення допоміжної споруди з оглядовим майданчиком 03.02- для будівництва і 3388
м. Хмельницький,
національний
вул. Інститутська, 11-А, (рішення п’ятдесят першої сесії міської ради від 15.07.2015 №43, обслуговування будівель
університет
6810100000:09:006:0233 наказ Міністерства освіти і науки України від 19.05.2016 №539,
закладів освіти
реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна 1048736268101)
Категорія земель – землі житлової та громадської забудови
5. Хмельницький
під приміщення навчального корпусу №1 (рішення п’ятдесят
м. Хмельницький,
03.02- для будівництва і 2649
національний
вул. Кам’янецька, 112, першої сесії міської ради від 15.07.2015 №49, наказ Міністерства обслуговування будівель
університет
6810100000:09:006:0235 освіти і науки України від 19.05.2016 №539, реєстраційний номер
закладів освіти
об’єкта нерухомого майна 1035792368101)
Категорія земель – землі житлової та громадської забудови
6. Хмельницький
під приміщення їдальні (рішення п’ятдесятої сесії міської ради від 03.02- для будівництва і 2883
м. Хмельницький,
національний
вул. Кам’янецька,110/2,
27.05.2015 №36, наказ Міністерства освіти і науки України від обслуговування будівель
університет
6810100000:09:006:0240 19.05.2016 №539, реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна
закладів освіти
1048512268101)
Категорія земель – землі житлової та громадської забудови

Назва
Місце розташування та
Цільове використання, підстава та категорія земель
Код класифікації видів Площа,
№ юридичних осіб
кадастровий номер
цільового призначення
м2
п\п
земельної ділянки
земель
7. Хмельницький
під приміщення гуртожитку №5 (рішення п’ятдесятої сесії міської 03.02- для будівництва і 4600
м. Хмельницький,
національний
вул. Кам’янецька,112/2, ради від 27.05.2015 №36, наказ Міністерства освіти і науки України обслуговування будівель
університет
6810100000:09:006:0243 від 19.05.2016 №539, реєстраційний номер об’єкта нерухомого
закладів освіти
майна 1047078968101)
Категорія земель – землі житлової та громадської забудови
8. Хмельницький
під приміщення котельні (рішення п’ятдесятої сесії міської ради 03.02- для будівництва і 1268
м. Хмельницький,
національний
вул. Інститутська, 9/1, від 27.05.2015 №36, наказ Міністерства освіти і науки України від обслуговування будівель
університет
6810100000:09:006:0244 19.05.2016 №539, реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна
закладів освіти
1049210568101)
Категорія земель – землі житлової та громадської забудови
9. Хмельницький
під приміщення НВК №1 (рішення п’ятдесятої сесії міської ради 03.02- для будівництва і 18895
м. Хмельницький,
вул. Інститутська, 7/1, від 27.05.2015 №36, наказ Міністерства освіти і науки України від обслуговування будівель
національний
6810100000:09:006:0234 19.05.2016 №539, реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна
університет
закладів освіти
1047325268101)
Категорія земель – землі житлової та громадської забудови
10. Хмельницький
під приміщення гуртожитку № 3 (рішення п’ятдесятої сесії міської 03.02- для будівництва і 3800
м. Хмельницький,
національний
вул. Інститутська, 13/2, ради від 27.05.2015 №36, наказ Міністерства освіти і науки України обслуговування будівель
університет
6810100000:09:006:0238 від 19.05.2016 №539, реєстраційний номер об’єкта нерухомого
закладів освіти
майна 1046959868101)
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

Додаток 7
до рішення сесії міської ради
від “ ___“ ____________ 20__ р. №_____
СПИСОК
юридичних осіб, яким надаються земельні ділянки в оренду
№
п/п

Назва юридичних осіб

Місце розташування та
кадастровий номер
земельної ділянки

Цільове використання, підстава та категорія
земель

Код класифікації видів
цільового призначення
земель

1. Приватне підприємство
«Кавас»

м. Хмельницький,
вул. Заводська, 36/3,
6810100000:04:005:0045

для обслуговування приміщення складу з
гаражами (договори купівлі-продажу від
10.06.2008 р/н 2361, р/н 2352, р/н 2364, наказ
управління архітектури та містобудування від
04.06.2018 №1527/03-15)
Категорія земель – землі промисловості,
транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та
іншого призначення

11.02 - для розміщення та
експлуатації основних,
підсобних і допоміжних
будівель та споруд
підприємств переробної,
машинобудівної та іншої
промисловості

Секретар міської ради

М. Кривак

Завідувач юридичного відділу

Л. Демчук

В.о. начальника управління земельних
ресурсів та земельної реформи

Т. Шостка

Площа, Термін
м2
оренди

2808

на 1
рік

