Про припинення права користування
земельними ділянками, розірвання
договору оренди землі за згодою
сторін, надання дозволу на розробку
проектів
землеустрою
щодо
відведення земельних ділянок з
метою передачі в оренду, постійне
користування, згоди на відновлення
меж земельних ділянок в натурі (на
місцевості), згоди на розроблення
технічних
документацій
із
землеустрою щодо встановлення
(відновлення)
меж
земельних
ділянок в натурі (на місцевості),
поділ земельних ділянок та внесення
змін в рішення сесії міської ради
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. Внести зміни в графу 8 пункту 2 додатку 1 рішення дев’ятнадцятої сесії міської ради
від 27.12.2017 №60 замінивши вираз «на 6 місяців» на вираз «на 5 років» відповідно до
поданого клопотання ТОВ «Наяда Плюс» та ТОВ «Перспектива Про».
2. Надати ремонтно-будівельному підприємству «Автобудсервіс» згоду на розроблення
технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки
в натурі (на місцевості) по вул. Гарнізонній, 16, площею 6390 м2, кадастровий номер
6810100000:24:002:0164 у зв’язку із необхідністю внесення змін у відомості про земельну
ділянку до Державного земельного кадастру.
3. Надати товариству з обмеженою відповідальністю «Приватна справа» згоду на
розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж
земельної ділянки в натурі (на місцевості) по прс. Миру, 69, площею 1725 м2, кадастровий
номер 6810100000:16:007:0037 у зв’язку із необхідністю внесення змін у відомості про земельну
ділянку до Державного земельного кадастру.

4. Надати Хмельницькому приватному виробничо-торгівельному підприємству "Алмаз"
згоду на розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення)
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) по вул. Красовського, 6/А, площею 8000 м2,
кадастровий номер 6810100000:07:003:0043 у зв’язку із необхідністю внесення змін у відомості
про земельну ділянку до Державного земельного кадастру.
5. Надати Хмельницькому приватному виробничо-торгівельному підприємству "Алмаз"
згоду на розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення)
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) по вул. Красовського, 6, площею 2270 м2,
кадастровий номер 6810100000:07:003:0136 у зв’язку із необхідністю внесення змін у відомості
про земельну ділянку до Державного земельного кадастру.
6. Надати Хмельницькому приватному виробничо-торгівельному підприємству "Алмаз"
згоду на розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення)
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) по вул. Красовського, 6, площею 5000 м2,
кадастровий номер 6810100000:07:003:0012 у зв’язку із необхідністю внесення змін у відомості
про земельну ділянку до Державного земельного кадастру.
7. Доручити управлінню земельних ресурсів та земельної реформи замовити технічну
документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі
(на місцевості) по вул. Бандери, мікрорайон №4 Північного житлового району, площею 3867 м2,
кадастровий номер 6810100000:17:003:0133 у зв’язку із необхідністю внесення змін у відомості
про земельну ділянку до Державного земельного кадастру.
8. Надати фізичним та юридичним особам дозвіл на розробку проектів землеустрою
щодо відведення земельних ділянок з метою передачі в оренду згідно з додатком 1.
9. Припинити юридичним особам права користування земельними ділянками та надати
юридичним особам дозвіл на розробку проектів землеустрою щодо відведення земельних
ділянок з метою передачі в постійне користування згідно з додатком 2.
10. Надати юридичним та фізичній особам згоду на відновлення меж земельних ділянок
в натурі (на місцевості) згідно з додатком 3.
11. Надати юридичній особі дозвіл на розробку проектів землеустрою щодо відведення
земельних ділянок з метою передачі в постійне користування згідно з додатком 4.
12. Доручити управлінню земельних ресурсів та земельної реформи замовити технічну
документацію із землеустрою щодо поділу земельної ділянки згідно з додатком 5.
12.1. Земельним ділянкам, які утворюються в результаті поділу, площами 1000 м 2 та
621 м2 визначити код КВЦПЗ 02.01 - для будівництва і обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), а земельній ділянці площею 2246 м2
визначити код КВЦПЗ 18.00 - землі загального користування (землі будь-якої категорії, які
використовуються як майдани, вулиці, проїзди, шляхи, громадські пасовища, сіножаті,
набережні, пляжі, парки, зелені зони, сквери, бульвари, водні об'єкти загального користування, а
також інші землі, якщо рішенням відповідного органу державної влади чи місцевого
самоврядування їх віднесено до земель загального користування).
13. Надати юридичній особі дозвіл на поділ земельної ділянок згідно з додатком 6.
14. Надати фізичній особі Гуменному Б.С. дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки по вул. Бандери, 82/4, площею 4037 м2, кадастровий номер
6810100000:17:001:0287 із зміною цільового призначення з «02.09 - для розміщення та
експлуатації будівель і споруд автомобільного транспорту та дорожнього господарства - землі
промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення» на «12.04 - для
розміщення та експлуатації будівель і споруд автомобільного транспорту та дорожнього
господарства - землі промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого
призначення»
15. Надати фізичній особі Вознюку С.О. дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки по вул. Нижній Береговій, 25/2, площею 1200 м2, кадастровий
номер 6810100000:03:005:0371 із зміною цільового призначення з «02.03 - Для будівництва і
обслуговування багатоквартирного житлового будинку - землі житлової та громадської
забудови» на «02.01 - для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських
будівель і споруд (присадибна ділянка) - землі житлової та громадської забудови».

16. Юридичній особі, управлінню земельних ресурсів та земельної реформи після
розроблення технічних документацій із землеустрою щодо поділу земельних ділянок подати їх
на погодження Хмельницькій міській раді.
17. Відповідальність за виконання рішення покласти на заступника міського голови
А. Бондаренка і управління земельних ресурсів та земельної реформи.
18. 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 “ ___“ ________ 20__ р. №____
СПИСОК
фізичних та юридичних осіб, яким надається дозвіл на розробку проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок з метою передачі в оренду
№
п/п

Назва фізичних та
юридичних осіб

Місце розташування
земельної ділянки

Цільове використання, підстава та категорія
земель

Код класифікації видів
цільового призначення
земель
11.02 – для розміщення та
експлуатації основних,
підсобних і допоміжних
будівель та споруд
підприємств переробної,
машинобудівної та іншої
промисловості

Площа,
м2

1.

Мацишин Василь
Миколайович

м. Хмельницький,
вул. Заводська, 61/3

для обслуговування нежитлового приміщення
центрального теплового пункту (складські та
побутово-гігієнічні приміщення) та під
незавершене будівництво профілакторію для
автомобілів (витяги з Державного реєстру речових
прав на нерухоме майно від 09.11.2017, 22.10.2018,
реєстраційні номери об’єктів нерухомого майна
1392355668101, 1672018668101)
Категорія земель – землі промисловості,
транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та
іншого призначення

2.

Об’єднання
співвласників
багатоквартирного
будинку «Проспект-17»

м. Хмельницький,
вул. Мирного, 1-А

під комплектну трансформаторну підстанцію (акт
приймання-передачі від 30.11.2018, довідка від
20.12.2018 №11, наказ управління архітектури та
містобудування від 14.01.2019 №21)
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

66

3.

Акціонерне товариство
«Хмельницькобленерго»

м. Хмельницький,
вул. Старокостянтинівське
шосе, 26-Б

для обслуговування закритої трансформаторної
підстанції (ЗТП) №53 (довідка від 29.12.2017
№2017-05-13-4396, наказ управління архітектури
та містобудування від 03.03.2018 №97)
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

111

290

№
п/п

Назва фізичних та
юридичних осіб

Місце розташування
земельної ділянки

Цільове використання, підстава та категорія
земель

4.

Акціонерне товариство
«Хмельницькобленерго»

м. Хмельницький,
вул. Проскурівського
підпілля, 89-А

5.

Товариство з обмеженою
відповідальністю
«Акція-2011»

м. Хмельницький,
вул. Шевченка, 89/2-А

для обслуговування закритої трансформаторної
підстанції (ЗТП) №7 (довідка від 05.12.2018
№2018-05-13-4039, наказ управління архітектури
та містобудування від 28.12.2018 №682)
Категорія земель – землі промисловості,
транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та
іншого призначення
для обслуговування нежитлового приміщення
(магазин) (договір про поділ нерухомого майна від
12.08.2011 р/н 3205)
Категорія земель – землі житлової та громадської
забудови

6.

Іваницький Олександр
Анатолійович

7.

Товариство з обмеженою
відповідальністю
«МТМ»

Код класифікації видів
цільового призначення
земель
14.02 – для розміщення,
будівництва, експлуатації та
обслуговування будівель і
споруд об'єктів передачі
електричної та теплової
енергії

Площа,
м2

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)

183

77

м. Хмельницький,
вул. Курчатова, 8

для обслуговування нежитлового приміщення
МСК-2 (ін. 4441) (договір купівлі-продажу від
20.01.2014 р/н 73)
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

927

м. Хмельницький,
вул. Прибузька, 56/1

для обслуговування приміщення ремонтномеханічної майстерні (договір купівлі-продажу
частки нежитлового приміщення від 20.01.2011
р/н 50, наказ управління архітектури та
містобудування від 25.01.2019 №43)
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

1145

№
п/п

Назва фізичних та
юридичних осіб

Місце розташування
земельної ділянки

Цільове використання, підстава та категорія
земель

Код класифікації видів
цільового призначення
земель
11.02 – для розміщення та
експлуатації основних,
підсобних і допоміжних
будівель та споруд
підприємств переробної,
машинобудівної та іншої
промисловості

Площа,
м2

8.

Дачковська Оксана
Степанівна

м. Хмельницький,
вул. Олійника, 171

під виробниче приміщення та прибудову до
складського приміщення виробничих приміщень
(переробка штучної сировини в синтепон)
(свідоцтво про право власності, від 21.07.2007
САВ №348144)
Категорія земель – землі промисловості,
транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та
іншого призначення

9.

Товариство з обмеженою
відповідальністю
"Метінвест-СМЦ"

м. Хмельницький,
вул. Курчатова, 118

для обслуговування складу готової продукції та
блоку допоміжних цехів (договори купівліпродажу від 03.10.2012 р/н 1924, р/н 1918)
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

10244

10.

Романовська Галина
Іванівна

м. Хмельницький,
прз. Мирного, 9

для обслуговування магазину по торгівлі
продовольчими та непродовольчими товарами
(витяг з Державного реєстру речових прав на
нерухоме майно від 12.09.2018, реєстраційний
номер об’єкта нерухомого майна 1641517268101)
Категорія земель – землі житлової та громадської
забудови

03.07 – для будівництва та
обслуговування будівель
торгівлі

92

Секретар міської ради

М. Кривак

Завідувач юридичного відділу

Л. Демчук

В.о. начальника управління земельних
ресурсів та земельної реформи

Л. Матвеєва

661

Додаток 2
до рішення сесії міської ради
від “ ___“ ________ 20__ р. №____
СПИСОК
юридичних осіб, яким припиняється право користування земельними ділянками та яким надається дозвіл на
розробку проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок з метою передачі в постійне користування
№ Назва юридичних осіб,
Площа, що
Назва юридичних осіб, яким надаються
Місце розташування
п/п
яким припиняється
та кадастровий номер припиняється,
земельні
ділянки, цільове призначення,
право користування
2
земельної ділянки
м
адреса
ділянки,
підстава та категорія земель
земельними ділянками
1.

Хмельницька середня
загальноосвітня школа
І-ІІІ ступенів №23

м. Хмельницький,
8475, в т.ч.
вул. Карбишева, 6
діл. №1-6184,
(земельна ділянка не діл. №2-2291
сформована)

2.

Хмельницький міський
суд

м. Хмельницький,
вул. Пилипчука, 1
(земельна ділянка не
сформована)

576

Код класифікації
видів цільового
призначення земель

Площа
земельної
ділянки,
м2

Навчально-виховне об’єднання №23
м. Хмельницького для обслуговування
будівель навчально-виховного об’єднання
№23 по вул. Карбишева, 6 (довідка від
10.10.2018 №01-23/3001)
Категорія земель – землі житлової та
громадської забудови

03.02 - для
будівництва та
обслуговування
будівель закладів
освіти

8486, в т.ч.
діл. №1-5920,
діл. №2-2566

Територіальне управління Державної судової
адміністрації України в Хмельницькій області
для обслуговування приміщення суду по
вул. Пилипчука, 1 (спільний наказ
Міністерства юстиції України та Державної
судової адміністрації України від 17.12.2003
№158/5;713, акт приймання-передачі від
12.02.2004)
Категорія земель – землі житлової та
громадської забудови

03.01 - для
будівництва та
обслуговування
будівель органів
державної влади та
місцевого
самоврядування

544

в запас міста

32

№ Назва юридичних осіб,
Площа, що
Назва юридичних осіб, яким надаються
Місце розташування
п/п
яким припиняється
та кадастровий номер припиняється,
земельні
ділянки, цільове призначення,
право користування
2
земельної ділянки
м
адреса ділянки, підстава та категорія земель
земельними ділянками
3.

Хмельницький міський
суд

м. Хмельницький,
вул. Шевченка, 1
(земельна ділянка не
сформована)

783

Територіальне управління Державної судової
адміністрації України в Хмельницькій області
для обслуговування приміщення суду по
вул. Шевченка, 1 (спільний наказ
Міністерства юстиції України та Державної
судової адміністрації України від 17.12.2003
№158/5;713, акт приймання-передачі від
12.02.2004)
Категорія земель – землі житлової та
громадської забудови

Код класифікації
видів цільового
призначення земель

Площа
земельної
ділянки,
м2

03.01 - для
будівництва та
обслуговування
будівель органів
державної влади та
місцевого
самоврядування

772

в запас міста

11

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 “ ___“ ________ 20__ р. №____
СПИСОК
юридичних та фізичних осіб, яким надається згода на відновлення меж земельних ділянок в натурі (на місцевості)
№
п/п
1.

2.

3.

Назва юридичних та
фізичних осіб

Місце розташування
земельної ділянки

Цільове використання, підстава та категорія
земель

Код класифікації видів
цільового
призначення земель
Товариство з
м. Хмельницький,
під ремонтну базу (державний акт на право
12.11 - для
обмеженою
вул. Будівельників, 22/1 постійного користування земельною ділянкою від
розміщення та
відповідальністю «Ралл»
25.11.1996 серія І-ХМ № 1953, зареєстрований в
експлуатації об'єктів
Книзі записів державних актів на право
дорожнього сервісу
постійного користування землею за № 423)
Категорія земель – землі промисловості,
транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та
іншого призначення
в запас міста
Хмельницька обласна
м. Хмельницький,
для навчально-професійної підготовки
03.02 - для
організація товариства
вул. Кам’янецька, 96
(державний акт на право постійного
будівництва та
сприяння обороні
користування земельною ділянкою від 20.07.1995
обслуговування
України
серія І-ХМ № 001559, зареєстрований в Книзі
будівель закладів
записів державних актів на право постійного
освіти
користування землею за № 197)
Категорія земель – землі житлової та громадської
забудови
Публічне акціонерне
м. Хмельницький,
під виробничу базу (державний акт на право
11.02 – для
товариство по
прс. Миру, 40
постійного користування земельною ділянкою від
розміщення та
газопостачанню та
17.06.1997 серія ІІ-ХМ № 000108, зареєстрований
експлуатації
газифікації
в Книзі записів державних актів на право
основних, підсобних і
«Хмельницькгаз»
постійного користування землею за № 579)
допоміжних будівель
Категорія земель – землі промисловості,
та споруд підприємств
транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та
переробної,
іншого призначення
машинобудівної та
іншої промисловості
в запас міста

Площа, м2

900

405
3074, в т. ч.
діл. №1-878,
діл. №2-2196

8265, в т. ч.
діл. №1-7312,
діл. №2-953

635

№
п/п
4.

5.

Назва юридичних та
фізичних осіб

Місце розташування
земельної ділянки

Цільове використання, підстава та категорія
земель

Хмельницька
регіональна державна
лабораторія
Держпродспоживслужби

м. Хмельницький,
вул. Сіцінського, 26

для лабораторії ветеринарної медицини
(державний акт на право постійного
користування земельною ділянкою від 09.08.1996
серія І-ХМ
№ 001810, зареєстрований в Книзі записів
державних актів на право постійного
користування землею за № 366)
Категорія земель – землі житлової та громадської
забудови
в запас міста
під приміщення складу хімікатів (договір оренди
землі від 16.06.2017 №156/02)
Категорія земель – землі промисловості,
транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та
іншого призначення

Гниленький Василь
Вікторович

м. Хмельницький,
вул. Курчатова, 6-А

Код класифікації видів
цільового
призначення земель
03.03 - для
будівництва та
обслуговування
будівель закладів
охорони здоров'я та
соціальної допомоги

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

Л. Матвеєва

Площа, м2

5020

680
383

Додаток 4
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

Код класифікації видів цільового призначення
земель

Площа,
м2

18.00 – землі загального користування (землі
будь-якої категорії, які використовуються як
майдани, вулиці, проїзди, шляхи, громадські
пасовища, сіножаті, набережні, пляжі, парки,
зелені зони, сквери, бульвари, водні об'єкти
загального користування, а також інші землі,
якщо рішенням відповідного органу державної
влади чи місцевого самоврядування їх віднесено
до земель загального користування)
18.00 – землі загального користування (землі
будь-якої категорії, які використовуються як
майдани, вулиці, проїзди, шляхи, громадські
пасовища, сіножаті, набережні, пляжі, парки,
зелені зони, сквери, бульвари, водні об'єкти
загального користування, а також інші землі,
якщо рішенням відповідного органу державної
влади чи місцевого самоврядування їх віднесено
до земель загального користування)
18.00 – землі загального користування (землі
будь-якої категорії, які використовуються як
майдани, вулиці, проїзди, шляхи, громадські
пасовища, сіножаті, набережні, пляжі, парки,
зелені зони, сквери, бульвари, водні об'єкти
загального користування, а також інші землі,
якщо рішенням відповідного органу державної
влади чи місцевого самоврядування їх віднесено
до земель загального користування)

1544

1.

Комунальне підприємство
по зеленому будівництву і
благоустрою міста
виконавчого комітету
Хмельницької міської ради

м. Хмельницький,
вул. Трудова, в районі
багатоквартирних
житлових будинків
№11-№13

під сквер
Категорія земель – землі
житлової та громадської
забудови

2.

Комунальне підприємство
по зеленому будівництву і
благоустрою міста
виконавчого комітету
Хмельницької міської ради

м. Хмельницький,
між вул. Степанкова та
вул. Болохівською

під парк
Категорія земель – землі
житлової та громадської
забудови

3.

Комунальне підприємство
по зеленому будівництву і
благоустрою міста
виконавчого комітету
Хмельницької міської ради

м. Хмельницький,
в районі прв. 2-й
Трудовий

під парк
Категорія земель – землі
житлової та громадської
забудови

260000

20000

№
п/п

Назва юридичних осіб

4.

Комунальне підприємство
по зеленому будівництву і
благоустрою міста
виконавчого комітету
Хмельницької міської ради

5.

Хмельницьке комунальне
підприємство
"Спецкомунтранс"

Місце розташування
земельної ділянки

Цільове використання,
підстава та категорія земель

Код класифікації видів цільового призначення
земель

Площа,
м2

м. Хмельницький,
вул. Залізняка, в районі
багатоквартирних
житлових будинків №30
та №32/2

під сквер
Категорія земель – землі
житлової та громадської
забудови

3682

м. Хмельницький
прс. Миру

для розширення меж
полігону твердих побутових
відходів
Категорія земель – землі
промисловості, транспорту,
зв’язку, енергетики,
оборони та іншого
призначення

18.00 – землі загального користування (землі
будь-якої категорії, які використовуються як
майдани, вулиці, проїзди, шляхи, громадські
пасовища, сіножаті, набережні, пляжі, парки,
зелені зони, сквери, бульвари, водні об'єкти
загального користування, а також інші землі,
якщо рішенням відповідного органу державної
влади чи місцевого самоврядування їх віднесено
до земель загального користування)
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

Л. Матвеєва

5730

Додаток 5
до рішення сесії міської ради
від “ ___“ ________ 20__ р.
СПИСОК
земельних ділянок, щодо яких здійснюється поділ
№
№
п/п
1.

Місце розташування, кадастровий номер земельної
ділянки та категорія земель

Загальна площа ділянки та площа
новоутворених ділянок, м2

Код класифікації видів цільового
призначення земель

вул. Бандери, мікрорайон №4 Північного житлового
масиву
6810100000:17:003:0133
Категорія земель – землі житлової та громадської
забудови

3867, в т.ч.
діл. № 1-1000,
діл. № 2-621,
діл. № 3-2246

03.14 - для розміщення та постійної
діяльності органів і підрозділів ДСНС

Секретар міської ради

М. Кривак

Завідувач юридичного відділу

Л. Демчук

В.о. начальника управління земельних ресурсів
та земельної реформи

Л. Матвеєва

Додаток 6
до рішення сесії міської ради
від “ ___“ ________ 20__ р. №____
СПИСОК
юридичних осіб, яким надається дозвіл на поділ земельних ділянок
№
№
п/п
1.

Назва юридичних осіб

Хмельницьке приватне
виробничо-торгівельне
підприємство "Алмаз"

Місце розташування, кадастровий номер
земельної ділянки та категорія земель
вул. Красовського, 6
6810100000:07:003:0138
Категорія земель – землі промисловості,
транспорту, зв’язку, енергетики, оборони
та іншого призначення

Загальна площа
ділянки та площа
новоутворених
ділянок, м2
427, в т.ч.
діл. № 1-339,
діл. № 2-88

Право
користування
земельною
ділянкою
постійне
користування

Секретар міської ради

М. Кривак

Завідувач юридичного відділу

Л. Демчук

В.о. начальника управління земельних ресурсів
та земельної реформи

Л. Матвеєва

Код класифікації видів
цільового призначення
земель
11.02 – для розміщення та
експлуатації основних,
підсобних і допоміжних
будівель та споруд
підприємств переробної,
машинобудівної та іншої
промисловості

