УКРАЇНА

ХМЕЛЬНИЦЬКА МІСЬКА РАДА

РІШЕННЯ
від ____________________ № ______________

м. Хмельницький

Про надання громадянам дозволу на розроблення
проектів
землеустрою
щодо
відведення
земельних ділянок
Розглянувши пропозиції постійної комісії з питань містобудування, земельних
відносин та охорони навколишнього природного середовища, керуючись Законом України
“Про місцеве самоврядування в Україні”, рішенням двадцять третьої сесії Хмельницької
міської ради від 27.02.2013 року № 31 «Про затвердження Порядку розгляду звернень і
клопотань та вирішення питань, пов’язаних із наданням дозволів на розроблення проектів
щодо відведення земельних ділянок, технічної документації із землеустрою щодо
встановлення (відновлення) меж земельних ділянок, матеріалів інвентаризації земель»,
Положенням про порядок надання земельних ділянок громадянам для будівництва і
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) на
території м. Хмельницького, затвердженого рішенням третьої сесії Хмельницької міської
ради від 27.09.2006 року № 16, Законом України “Про землеустрій”, Земельним кодексом
України, Законом України «Про Державний земельний кадастр», міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Надати дозвіл на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних
ділянок громадянам з метою передачі у власність:
1.1. для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд
(присадибна ділянка) - землі житлової та громадської забудови із земель міської ради
(додаток 1);
1.2. для будівництва індивідуальних гаражів – землі житлової та громадської забудови
із земель міської ради (додаток 2).
2. Надати дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки громадянам з метою передачі в оренду для будівництва і обслуговування жилого
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) - землі житлової та
громадської забудови із земель міської ради (додаток 3).
3. Відповідальність за виконання рішення покласти на заступника міського голови
А. Бондаренка та управління земельних ресурсів та земельної реформи.
4. 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

Л. Матвеєва

Додаток 1
до рішення сесії міської ради
від “ ___“ ________ 2019 р.
№___
СПИСОК

громадян, яким надається дозвіл на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок для будівництва і обслуговування
жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) – землі житлової та громадської забудови із земель міської ради з метою
передачі у власність
№ Прізвище, ім’я, поМісце розташування Площа,
Підстава
п/п
батькові
земельної ділянки
м2
1. АЛЕКСАНДРОВ
м. Хмельницький,
883 лист управління земельних ресурсів та земельної реформи
Олег Валентинович вул. Калинова, 2
департаменту архітектури, містобудування та земельних
ресурсів від 20.11.2018 р. №1988/02-14
лист управління земельних ресурсів та земельної реформи
департаменту архітектури, містобудування та земельних
ресурсів від 19.12.2018 р. №А/8896-04-18
номер у загальному списку черговості 874, в пільговому
списку - 89
Секретар міської ради

М. Кривак

Завідувач юридичного відділу

Л. Демчук

В.о. начальника управління земельних
ресурсів та земельної реформи

Л. Матвеєва

Додаток 2
до рішення сесії міської ради
від “ ___“ ________ 2019 р.
№___

СПИСОК

громадян, яким надається дозвіл на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок для будівництва індивідуальних
гаражів – землі житлової та громадської забудови із земель міської ради з метою передачі у власність
№
Прізвище, ім’я, по-батькові
п/п
1. ВАСИЛЬЄВ Олександр
Васильович
2. ВАШЕНЯК Ірина Богданівна
3. ІГНАТ Ніна Леонтіївна
4. КОРОСТЕЛЬОВА Жанна
Михайлівна
5. МЕЛЬНИК Олександр
Віталійович
6. ОСТАПЧУК Наталія
Анатоліївна
7. ФУРМАН Владислав
Сергійович
8. ЧЕСАНОВСЬКА Марина
Володимирівна
9. ДУДНІК Петро Васильович

Місце розташування
земельної ділянки
м. Хмельницький, прв. Гагаріна, 12, гаражний кооператив
«Центральний», блок 4, бокс 32
м. Хмельницький, вул. Бандери, 63/1Б, гаражний кооператив
«Мир», блок О. бокс 6
м. Хмельницький, прв. Гагаріна, 12, гаражний кооператив
«Центральний», блок 4, бокс 38
м. Хмельницький, вул. Кам’янецька, гаражний масив «Золотий
колос», блок 7, бокс 7
м. Хмельницький, вул. Гарнізонна, 16/3, гаражний кооператив
«Раково-2», блок 13, бокс 43
м. Хмельницький, вул. Бандери, 57/2, гаражний кооператив
«Рибалко», блок К, бокс 65
м. Хмельницький, прв. Малиновий, 10, гаражний кооператив
«Піонерський», блок 4, бокс 28
м. Хмельницький, гаражний масив по Малиновому, блок 20,
бокс 1
м. Хмельницький, вул. Ранкова, 4А, гаражний кооператив
«Дуброва», блок 1, бокс 37

Площа,
м2
22
21
24
24
27
21
26
34
23

№
Прізвище, ім’я, по-батькові
п/п
10. НОРИК Віталій Григорович

Місце розташування
земельної ділянки
м. Хмельницький, вул. Бандери, 57/2, гаражний кооператив
«Рибалко», блок В, бокс 66

Площа,
м2
21

Секретар міської ради

М. Кривак

Завідувач юридичного відділу

Л. Демчук

В.о. начальника управління земельних
ресурсів та земельної реформи

Л. Матвеєва

Додаток 3
до рішення сесії міської ради
від “ ___“ ________ 2019 р.
№___
СПИСОК

громадян, яким надається дозвіл на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок для будівництва і обслуговування
жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) – землі житлової та громадської забудови із земель міської ради з метою
передачі в оренду
№ Прізвище, ім’я, поМісце розташування
п/п
батькові
земельної ділянки
1. ГУТОРОВА Олена м. Хмельницький,
Ігорівна
вул. Свободи, 8-Г
2. БЕРДЕГА Василь
м. Хмельницький,
Миколайович
вул. Шестакова, 15
ДИЯК Вячеслав
Станіславович
ПАЛЬЧИКОВСЬКА
Юлія Михайлівна
ЛУЧИНІНА Тетяна
Володимирівна
ЛУЧИНІН Юрій
Олександрович
ПАВЛЮК Світлана
Олександрівна
КРУШИНСЬКА
Олена Віталіївна

Площа,
Підстава
м2
12 договір оренди землі від 10.12.2012 року
№ 681010004001031
рішення Хмельницького міськрайонного суду від
19.12.2012 року (справа № 2/2218/3210/12р.)
888 договір купівлі-продажу 6/25 частин жилого будинку від
17.09.1985 року № 3-2180
рішення Хмельницького міськрайонного суду про визнання
в порядку спадкування за законом права власності на 6/25
частин від 25.11.2014 року (справа № 686/17259/14-ц)
ухвала Хмельницького міськрайонного суду про
виправлення описки від 02.03.2015 року (справа №
686/17259/14-ц)
свідоцтво про право на спадщину за законом на 13/100
частин жилого будинку від 23.02.1993 року № 4-912
договір купівлі-продажу 11/100 частин жилого будинку від
17.07.2002 року № 1771
договір дарування 28/100 частин житлового будинку від
17.07.2004 року № 2947

Секретар міської ради

М. Кривак

Завідувач юридичного відділу

Л. Демчук

В.о. начальника управління земельних
ресурсів та земельної реформи

Л. Матвеєва

