УКРАЇНА

ХМЕЛЬНИЦЬКА МІСЬКА РАДА

РІШЕННЯ
від ____________________ № ______________

м. Хмельницький

Про припинення права користування частиною
земельної ділянки, припинення права оренди
частиною
земельної
ділянки,
надання
громадянам дозволу на розроблення проектів
землеустрою щодо відведення земельних ділянок
і технічної документації із землеустрою щодо
встановлення (відновлення) меж земельних
ділянок в натурі (на місцевості)
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»,
рішенням двадцять дев’ятої сесії Хмельницької міської ради від 28.10.2009 року № 20 «Про
землі для ведення особистого селянського господарства та городництва, право
розпорядження якими належить Хмельницькій міській раді», Законом України “Про
землеустрій”, Земельним кодексом України, Законом України «Про Державний земельний
кадастр», міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Припинити право постійного користування частиною земельної ділянки загальною
площею 23 м2 із площі 30703 м2 гаражному товариству «СПІВДРУЖНІСТЬ», надати дозвіл
громадянину на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки з
метою передачі у власність для будівництва індивідуальних гаражів – землі житлової та
громадської забудови із земель міської ради (додаток 1).
2. Припинити право оренди частинами земельної ділянки загальною площею
2
50 м із площі 10295 м2 гаражному кооперативу «АВТОЛЮБИТЕЛЬ» та надати дозвіл
громадянам на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок з
метою передачі у власність для будівництва індивідуальних гаражів – землі житлової та
громадської забудови із земель міської ради (додаток 2).
3. Надати дозвіл на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних
ділянок громадянам з метою передачі у власність:
3.1. для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і
споруд (присадибна ділянка) - землі житлової та громадської забудови із земель міської
ради (додаток 3);

3.2. для ведення особистого селянського господарства – землі сільськогосподарського
призначення із земель міської ради (додаток 4);
3.3. для ведення садівництва – землі сільськогосподарського призначення із земель
міської ради (додаток 5);
3.4. для будівництва індивідуальних гаражів – землі житлової та громадської забудови
із земель міської ради (додаток 6).
4. Надати дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки громадянам з метою передачі у спільну сумісну власність для будівництва
індивідуального гаража – землі житлової та громадської забудови із земель міської ради
(додаток 7).
5. Надати дозвіл на розроблення технічної документації із землеустрою щодо
встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) та погодити
відновлення меж земельних ділянок громадянам з метою передачі у власність:
5.1. для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і
споруд (присадибна ділянка) із земель міської ради - землі житлової та громадської
забудови ( додаток 8);
5.2. для будівництва індивідуальних гаражів - землі житлової та громадської
забудови із земель міської ради (додаток 9).
6. Гаражному кооперативу «СПІВДРУЖНІСТЬ» привести у відповідність до чинного
законодавства правоустановлюючі документи на земельну ділянку.
7. Гаражному кооперативу «АВТОЛЮБИТЕЛЬ» привести у відповідність до чинного
законодавства правоустановлюючі документи на земельну ділянку.
8. Відповідальність за виконання рішення покласти на заступника міського голови
А. Бондаренка і управління земельних ресурсів та земельної реформи.
9. 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

Ю. Данюкіна

Додаток 1
до рішення сесії міської ради
від “ ___“ ________ 2019 р.
№___
СПИСОК
юридичних осіб, яким припиняється право постійного користування частинами земельної ділянки та громадян, яким надається дозвіл
на розроблення проектів відведення земельних ділянок для будівництва індивідуальних гаражів з метою передачі у власність
№ Назва юридичних осіб,
Місце розташування
Площа
Прізвище, ім’я, поп/п
яким припиняється
земельної ділянки, на
земельної батькові громадян,
право постійного
яку припиняється право ділянки, на
яким надається
користування
постійного користування яку припидозвіл на
земельними ділянками,
частиною земельної
няється
розроблення
їх юридична адреса
ділянки
право
проектів відведення
постійного земельних ділянок
користуван
ня, м2
1.

Гаражне товариство
Гаражний кооператив
«СПІВДРУЖНІСТЬ»
«СПІВДРУЖНІСТЬ»
м. Хмельницький,
м. Хмельницький,
вул. Тернопільська, 13/4 вул. Тернопільська, 13/4

23

ГУДИМА
Володимир
Володимирович

Місце розташування
земельної ділянки,
щодо якої надається
дозвіл на розроблення
проекту відведення

Площа земельної
ділянки,
щодо якої
надається
дозвіл на
розроблен
ня проекту
відведення,
м2
Гаражний кооператив
23
«СПІВДРУЖНІСТЬ»
м. Хмельницький,
вул. Тернопільська,
13/4, бокс 83

Секретар міської ради

М. Кривак

Завідувач юридичного відділу

Л. Демчук

В.о. начальника управління земельних
ресурсів та земельної реформи

Ю. Данюкіна

Додаток 2
до рішення сесії міської ради
від “ ___“ ________ 2019 р.
№___
СПИСОК
юридичних осіб, яким припиняється право оренди частиною земельної ділянки та громадян, яким надається дозвіл на розроблення проектів
землеустрою щодо відведення земельних ділянок для будівництва індивідуальних гаражів з метою передачі у власність
№ Назва юридичних осіб, Місце розташування Площа
Прізвище, ім’я, поМісце розташування Площа зеп/п
яким припиняється земельної ділянки, на
батькові громадян,
земельної ділянки,
мельної
право оренди
яку припиняється земельної
яким надається
щодо якої надається
ділянки,
ділянки, на
частинами земельної
право оренди
дозвіл на
дозвіл на розроблення щодо якої
яку
ділянки, їх юридична частини земельної
розроблення проектів проекту відведення
надається
припиняадреса
ділянки
відведення
дозвіл на
ється
земельних ділянок
розробправо
лення
оренди, м2
проекту
відведення, м2
1.

Гаражний кооператив Гаражний кооператив
«АВТОЛЮБИТЕЛЬ» «АВТОЛЮБИТЕЛЬ»
м. Хмельницький,
м. Хмельницький
вул. Купріна, 64
вул. Купріна, 64

26

КАСПЕРСЬКА
Тетяна Вікторівна

2.

Гаражний кооператив Гаражний кооператив
«АВТОЛЮБИТЕЛЬ» «АВТОЛЮБИТЕЛЬ»
м. Хмельницький,
м. Хмельницький
вул. Купріна,64
вул. Купріна, 64

24

КУЦ Михайло
Гнатович

Гаражний кооператив
«АВТОЛЮБИТЕЛЬ»
м. Хмельницький
вул. Купріна, 64
блок Б, бокс 72
Гаражний кооператив
«АВТОЛЮБИТЕЛЬ»
м. Хмельницький
вул. Купріна,64
блок Г , бокс 26

26

24

Секретар міської ради

М. Кривак

Завідувач юридичного відділу

Л. Демчук

В.о. начальника управління земельних
ресурсів та земельної реформи

Ю. Данюкіна

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 у власність
№ Прізвище, ім’я, поМісце розташування
п/п
батькові
земельної ділянки
1. МАТВІЙЧУК Ірина м. Хмельницький,
Юріївна
вул. Збручанська, 50

2. БЕХ-РОМАНЧУК
Марина
Олександрівна

м. Хмельницький,
вул. Стуса, 27

Площа,
Підстава
м2
600 лист управління земельних ресурсів та земельної реформи
департаменту архітектури, містобудування та земельних
ресурсів від 25.08.2016 року № М/5646-04-16
лист управління земельних ресурсів та земельної реформи
департаменту архітектури, містобудування та земельних
ресурсів від 13.05.2016 року № 1305/02-01-14
номер у загальному списку черговості 228
1000 лист управління земельних ресурсів та земельної реформи
департаменту архітектури, містобудування та земельних
ресурсів від 14.08.2018 року № 12-0484-02-10
лист департаменту архітектури, містобудування та
земельних ресурсів від 19.12.2018 року № Б-30826-18
витяг з протоколу засідання постійної комісії з питань
містобудування, земельних відносин та охорони
навколишнього природного середовища від 14.06.2018 року
№ 63
майстер спорту України міжнародного класу, бронзова
призерка чемпіонату Європи (2017 рік)
лист управління молоді та спорту від 22.05.2018 року
№ 435
номер у загальному списку черговості 14966, в
позачерговій 5 %-ій черзі -96

Секретар міської ради

М. Кривак

Завідувач юридичного відділу

Л. Демчук

В.о. начальника управління земельних
ресурсів та земельної реформи

Ю. Данюкіна

Додаток 4
до рішення сесії міської ради
від “ ___“ ________ 2019 р.
№___
СПИСОК
громадян, яким надається дозвіл на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок для ведення особистого селянського
господарства – землі сільськогосподарського призначення із земель міської ради з метою передачі у власність
№ Прізвище, ім’я, поМісце розташування
Площа,
Підстава
п/п
батькові
земельної ділянки
м2
1. КОВАЛЬЧУК
м. Хмельницький,
167 державний акт на право приватної власності на землю від
Олександр
вул. Профспілкова, 106/1-А
22.03.2000 року № 19533
Сергійович
лист управління архітектури та містобудування
департаменту архітектури, містобудування та земельних
ресурсів від 04.12.2018 року № 2039/03-14
2. ПОЛЯНСЬКИЙ
м. Хмельницький,
645 державний акт на право приватної власності на землю від
Олександр
вул. Сільськогосподарська,
12.02.2002 року № 21204
Данилович
18
3. РИБЧИНСЬКИЙ
м. Хмельницький,
140 договір купівлі-продажу жилого будинку від 04.01.1991
Василь Антонович вул. Купріна, 25
року № 4-32
4. ГАРАГАН Наталя м. Хмельницький,
68 свідоцтво про право на спадщину за заповітом від
Сергіївна
вул. Корольова, 5
23.01.2019 року № 24
свідоцтво про право на спадщину за заповітом від
23.01.2019 року № 26
5. КРАВЕЦЬ Алла
м. Хмельницький.
1680 свідоцтво про право на спадщину за законом на 1/3
Леонідівна
вул. Вокзальна, 73
частину жилого будинку від 20.05.2002 року № 1-580
свідоцтво про право на спадщину за законом на 1/6
частину жилого будинку від 03.08.2016 року № 1-1285
свідоцтво про право на спадщину за законом на 1/6
частину жилого будинку від 03.08.2016 року № 1-1287
заява Бекетової О.Л. від 16.01.2019 року № 409

№ Прізвище, ім’я, поМісце розташування
п/п
батькові
земельної ділянки
6. ГЕРАСІМОВА
м. Хмельницький,
Людмила
вул. Вербицького, 13
Миколаївна
7. ЗАКОРДОНЕЦЬ
м. Хмельницький,
Анастасія Павлівна вул. Гуцалюка, 11
8. МАЛАЩУК
Людмила Антонівна
9. СТАСЮК Галина
Володимирівна
10. ГРОМОВА
Людмила
Миколаївна
11. РИБЧИНСЬКИЙ
Анатолій
Миколайович

м. Хмельницький,
вул. Стецька, 29
м. Хмельницький,
вул. Тичини, 21
м. Хмельницький,
вул. Ланова, 21/2
м. Хмельницький,
вул. Верейського, 51/1

Площа,
Підстава
м2
1000 свідоцтво про право на спадщину за законом від
22.12.2015 р. № 3-3419
витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме
майно про реєстрацію права власності від 25.09.2018 р.
№139069141
919 витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме
майно про реєстрацію права власності від 07.02.2018 р.
№113183058
2038 свідоцтво про право на спадщину за заповітом від
16.11.1999 р. № 191-99
955 договір дарування житлового будинку від 31.01.2003 р.
№626
190 договір дарування від 11.10.1995 р. № 5-6468
витяг з Державного земельного кадастру про земельну
ділянку від 02.11.2018 р. №НВ-6807229462018
1000 архівний витяг з протоколу №1 зборів уповноважених
колгоспників колгоспу «Комунар» Хмельницького району
від 15.02.1991 р.

Секретар міської ради

М. Кривак

Завідувач юридичного відділу

Л. Демчук

В.о. начальника управління земельних
ресурсів та земельної реформи

Ю. Данюкіна

Додаток 5
до рішення сесії міської ради
від “ ___“ ________ 2019 р.
№___
СПИСОК

громадян, яким надається дозвіл на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок для ведення садівництва – землі
сільськогосподарського призначення із земель міської ради з метою передачі у власність
№
Прізвище, ім’я, поМісце розташування
п/п
батькові
земельної ділянки
1. СМАЛЮХОВСЬКИЙ м. Хмельницький,
Володимир
обслуговуючий
Васильович
кооператив
«Керамік»
2. БОРЕЙКО Анатолій
м. Хмельницький,
Васильович
садово-городній
кооператив «Нива»
3. МОЦНИЙ Володимир м. Хмельницький,
Валентинович
садівниче товариство
«Прогрес»
4. ПОПЕЛЮШКО
м. Хмельницький,
Олександр
садівниче товариство
Парфенович
«Швейник»

Площа,
Підстава
м2
599 витяг з протоколу загальних зборів садівничого
товариства «Керамік» від 04.10.1994 р. № 2

1000

500

590

витяг з протоколу загальних зборів
садово-городнього кооперативу «Нива» від
10.04.1997 р. № 7
витяг із протоколу загальних зборів про
затвердження рішення правління садівничого
товариства «Прогрес» від 20.05.1990 р. № 3/90
витяг з протоколу загальних зборів садівничого
товариства «Швейник» від 17.04.2010 р. №6

Секретар міської ради

М. Кривак

Завідувач юридичного відділу

Л. Демчук

В.о. начальника управління земельних
ресурсів та земельної реформи

Ю. Данюкіна

Додаток 6
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
№
Місце розташування
Площа,
Прізвище, ім’я, по-батькові
п/п
земельної ділянки
м2
1. МУДРИК Андрій Іванович
м. Хмельницький, прс. Миру, 102/6, гаражно-будівельний
24
кооператив «Дельта», блок Ж, бокс 38
2. РАСПОПІН Василь Павлович м. Хмельницький, прс. Миру, 102/6, гаражно-будівельний
32
кооператив «Дельта», блок Е, бокс 14
3. ЩЕРБИНА Володимир
м. Хмельницький, вул. Чорновола, 159/2, громадська організація
24
Семенович
«Об’єднання автолюбителів «Раково-1», блок 3, бокс 14
4. ДЗЬОБА Ігор Васильович
м. Хмельницький, вул. Лікарняна, 1, бокс 2
38
5. ДУБАНЖІУ Олег Вікторович

м. Хмельницький, вул. Чорновола, 159/2, громадська організація
«Об’єднання автолюбителів «Раково-1», блок 4, бокс 37
6. КУЗЬМУК Петро Михайлович м. Хмельницький, вул. Лікарняна, 1, бокс 1

32

7. МАРЧУК Анатолій
Арсентійович
8. ПАВЛИК Леся Вікторівна

33

9.
10.
11.
12.

м. Хмельницький, вул. Річкова, 72/3

м. Хмельницький, прс. Миру, 102/6, гаражно-будівельний
кооператив «Дельта», блок Б, бокс 50
ТЕСЛЯ Роман Вікторович
м. Хмельницький, гаражний масив по вул. Львівське шосе, 14В,
блок 4, бокс 12
МИРИНЮК Микола
м. Хмельницький, вул. Степанкова, гаражний кооператив
Миколайович
«Західний», блок 5, бокс 37
НАСТАСОВСЬКИЙ Анатолій м. Хмельницький, вул. Тернопільська, 13/3, гаражний кооператив
Мартинович
«Безпека», блок 4, бокс 17
ПОВАДЮК Олег Євгенович
м. Хмельницький, вул. Паркова, 6/1, бокс 3

27

26
49
23
21
24

№
Місце розташування
Прізвище, ім’я, по-батькові
п/п
земельної ділянки
13. САГАЛОВА Ганна Абрамівна м. Хмельницький, вул. Паркова, 6/1, бокс 12

Площа,
м2
49

14. СОЛОМОН Петро Степанович м. Хмельницький, вул. Гарнізонна, 16/3, гаражний кооператив
«Раково-2», блок 28, бокс 46
15. ШЛИГІНА Єва Павлівна
м. Хмельницький, вул. Кам´янецька, гаражний масив «Золотий
колос», блок 1, бокс 6
16. БАСЬКОВ Микола
м. Хмельницький, вул. Бандери, 57/2, гаражний кооператив
Броніславович
«Рибалко», блок І, бокс 53
17. БІЛЬСЬКИЙ Франц
м. Хмельницький, в дворі будинку по вул. Прибузькій, 20
Казімірович
18. БУЯНОВСЬКА Марина
м. Хмельницький, вул. Чорновола, 159/2, громадська організація
Сергіївна
«Об’єднання автолюбителів «Раково-1», блок 8, бокс 118
19. ГРИЦЕНКО Валентина
м. Хмельницький, вул. Озерна, 10/1, бокс 30
Борисівна
20. МУЛЯР Валерій Іванович
м. Хмельницький, прс. Миру, 102/6, гаражно-будівельний
кооператив «Дельта», блок Ж, бокс 27

23
21
22
25
30
24
52

Секретар міської ради

М. Кривак

Завідувач юридичного відділу

Л. Демчук

В.о. начальника управління земельних
ресурсів та земельної реформи

Ю. Данюкіна

Додаток 7
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 для передачі у спільну сумісну власність
№
Місце розташування
Площа,
Прізвище, ім’я, по-батькові
п/п
земельної ділянки
м2
1. ХОМЕНКО Ніна
м. Хмельницький, вул. Геологів, 22, кооператив «Будівельник»
21
по будівництву та експлуатації гаражів, блок 19, бокс 330
Володимирівна
ХОМЕНКО Андрій
Андрійович
2. ОЖДАР Тетяна Михайлівна м. Хмельницький, прв. Гагаріна, 12, гаражний кооператив
«Центральний», блок 12, бокс 22
ОЖДАР Марія Максимівна

22

Секретар міської ради

М. Кривак

Завідувач юридичного відділу

Л. Демчук

В.о. начальника управління земельних
ресурсів та земельної реформи

Ю. Данюкіна

Додаток 8
до рішення сесії міської ради
від “ ___“ ________ 2019 р.
№___

СПИСОК

громадян, яким надається дозвіл на розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в
натурі (на місцевості) та погоджується відновлення меж 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
№
п/п

Прізвище, ім’я, побатькові

2. КСЬОНДЗ Іван
Іванович

Місце розташування та Площа,
Підстава
кадастровий номер
м2
земельної ділянки
м. Хмельницький,
188 інформаційна довідка з Державного реєстру речових прав на
нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно,
вул. Проскурівського
Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборони
підпілля, 48/1А
відчуження об’єктів нерухомого майна щодо суб’єкта від
04.04.2016 р. № 56593614
м. Хмельницький,
1000 свідоцтво про право приватної власності на жилий будинок
від 18.10.1982 р. № 8060
вул. Успенська, 24

3. ТКАЧУК Лариса
Євгеніївна

м. Хмельницький,
вул. Саварчука, 12

1. ДРАЧ Марія
Василівна

794

договір міни квартири та частини житлового будинку від
20.03.1997 р. № 249
договір купівлі-продажу частини житлового будинку від
28.08.2003 р. № 1837

Секретар міської ради

М. Кривак

Завідувач юридичного відділу

Л. Демчук

В.о. начальника управління земельних
ресурсів та земельної реформи

Ю. Данюкіна

Додаток 9
до рішення сесії міської ради
від “ ___“ ________ 2019 р.
№___
СПИСОК

громадян, яким надається дозвіл на розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних
ділянок в натурі (на місцевості) та погоджується відновлення меж земельних ділянок для будівництва індивідуальних гаражів – землі житлової
та громадської забудови із земель міської ради з метою передачі у власність
№
Прізвище, ім’я, поМісце розташування та кадастровий номер
Площа,
п/п
батькові
земельної ділянки
м2
1. ЛЕВЧИНСЬКА Вікторія м. Хмельницький, вул. Чорновола, 159/2, громадська організація
21
Олександрівна
«Об’єднання автолюбителів «Раково-1», блок 5, бокс 22
6810100000:22:002:0206
2. ШУЛЯК Юрій
м. Хмельницький, вул. Західно-Окружна, 21/2, гаражний кооператив
24
Микитович
«Електроніка», блок Б, бокс 73
3. БАКУН Антоніна
м. Хмельницький, прс. Миру, 71/4, гаражний кооператив «Мирний»,
22
Іванівна
блок 1, бокс 11
4. БОНДАР Іван Іванович м. Хмельницький, вул. Бандери, 57/2, гаражний кооператив
21
«Рибалко», блок Л, бокс 10
5. КОВАЛЬЧУК Антоніна м. Хмельницький, вул. Бандери, 63/1Б, гаражний кооператив «Мир»,
32
Дмитрівна
блок Р, бокс 69
6810100000:16:002:0516
6. ЛЕМЕШУК Григорій
м. Хмельницький, прв. Малиновий, 10, гаражний кооператив
21
Васильович
«Піонерський», блок 17, бокс 8
7. МУЗИКА Ірина
м. Хмельницький, вул. Тернопільська, 13/3-А, гаражний кооператив
20
Анатоліївна
«Автопарк», блок 5 , бокс 21
-

№
Прізвище, ім’я, поп/п
батькові
8. ПАСЕКА Віктор
Миколайович
9. РОМАНОВ Геннадій
Олексійович
10. ФЕДИК Наталія
Миколаївна
11. ЯКИМЛЮК Олег
Михайлович
12. ВІННІЧУК Людмила
Яківна
13. КРАВЕЦЬ Микола
Іванович
14. СКАКУН Анатолій
Григорович
15. БОЙКО Станіслав
Михайлович
16. ПОПЧУК Микола
Віталійович
17. АЛЕКСІЄНКО Нонна
Петрівна
18. БУРТОВА Оксана
Павлівна
19. КОВАЛЬЧУК Віктор
Олексійович

Місце розташування та кадастровий номер
Площа,
земельної ділянки
м2
м. Хмельницький, вул. Кармелюка, 12Г, гаражний кооператив
21
«Озерний-6», блок В, бокс 20
м. Хмельницький, прв. Гагаріна, 12, гаражний кооператив
21
«Центральний», блок 8, бокс 20
м. Хмельницький, прс. Миру, 71/4, гаражний кооператив «Мирний»,
21
блок 12, бокс 25
м. Хмельницький, прв. Болбочана, 2/1, гаражний кооператив
27
«Авіатор», блок В, бокс 22В
6810100000:07:004:0130
м. Хмельницький, вул. Тернопільська, 17, гаражний кооператив
25
«Новатор», блок 6, бокс 281
6810100000:29:004:0805
м. Хмельницький, вул. Бандери, 63/1Б, гаражний кооператив «Мир»,
21
блок Й, бокс 32
м. Хмельницький, вул. Бандери, 57/2, гаражний кооператив
21
«Рибалко», блок І, бокс 2
м. Хмельницький, прв. Гагаріна, 12, гаражний кооператив
21
«Центральний», блок 7, бокс 23
6810100000:01:008:0820
м. Хмельницький, вул. Бандери, 63/1Б, гаражний кооператив «Мир»,
21
блок В, бокс 27
6810100000:16:002:0400
м. Хмельницький, вул. Тернопільська, 13/3-А, гаражний кооператив
24
«Автопарк», блок 5 А, бокс 1
м. Хмельницький, по вул. Купріна, 54/1-Е, бокс 2
31
6810100000:26:006:0094
м. Хмельницький, вул. Бандери, 63/1Б, гаражний кооператив «Мир»,
33
блок Р, бокс 70
6810100000:16:002:0515

№
Прізвище, ім’я, поп/п
батькові
20. КОСТРУБСЬКА Олена
Василівна
21. НЕЗГОДА Тетяна
Іванівна
22. РАТИЧ Марина
Олександрівна
23. РУГАЄВ Вадим
Вікторович

Місце розташування та кадастровий номер
земельної ділянки
м. Хмельницький, по прв. Малиновому, блок Д, бокс 10
м. Хмельницький, прс. Миру, 65/4А, гаражний кооператив «Довіра»,
блок 13, бокс 1
м. Хмельницький, прв. Малиновий, 10, гаражний кооператив
«Піонерський», блок 1, бокс 16
6810100000:04:004:0560
м. Хмельницький, вул. Тернопільська, 17, гаражний кооператив
«Новатор», блок Е, бокс 223
6810100000:29:004:0631

Площа,
м2
24
29

24

24

Секретар міської ради

М. Кривак

Завідувач юридичного відділу

Л. Демчук

В.о. начальника управління
земельних ресурсів та земельної реформи

Ю. Данюкіна

