УКРАЇНА

ХМЕЛЬНИЦЬКА МІСЬКА РАДА

РІШЕННЯ
від ___________________________ №_____________
Про затвердження проектів землеустрою
щодо відведення земельних ділянок та
надання земельних ділянок у власність
громадянам, зміну цільового призначення
земельної ділянки

Розглянувши пропозиції постійної комісії міської ради з питань містобудування,
земельних
відносин
та
охорони
навколишнього
природного
середовища,
керуючись Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Законом України
“Про Державний земельний кадастр”, Законом України “Про землеустрій”, Земельним
кодексом України, міська рада

ВИРІШИЛА:
1. Затвердити проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок та надати у
власність земельні ділянки громадянам:
1.1. для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і
споруд (присадибна ділянка) – землі житлової та громадської забудови (додаток 1);
1.2. для будівництва індивідуальних гаражів – землі житлової та громадської
забудови (додаток 2);
1.3. для ведення садівництва – землі сільськогосподарського призначення
(додаток 3).
2. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину
та змінити категорію земель із “землі сільськогосподарського призначення” на “землі
житлової та громадської забудови” (додаток 4).
3. Відповідальність за виконання рішення покласти на заступника міського голови
А. Бондаренка і 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

В.о. начальника управління земельних
ресурсів та земельної реформи

Ю. Данюкіна

Завідувач юридичного відділу

Л. Демчук

Додаток 1
до рішення сесії міської ради
від “ ___“ ________ 2019 р.
№___
СПИСОК
громадян, яким затверджуються проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок та надаються земельні ділянки у власність для
будівництва і обслуговування жилих будинків, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) – землі житлової та громадської
забудови
Місце розташування та
№№
Площа,
Прізвище, ім’я,
кадастровий номер земельної
Підстава
п\п
м2
по-батькові
ділянки
1. СЕНТЕРА Ніна Іванівна
м. Хмельницький,
600 ріш. 22-ої сесії міської ради
від 04.07.2018 р. № 50
прв. 3-й Набережний, 4
6810100000:20:008:0388

Секретар міської ради

М. Кривак

В.о. начальника управління земельних ресурсів
та земельної реформи

Ю. Данюкіна

Завідувач юридичного відділу

Л. Демчук

Додаток 2
до рішення сесії міської ради
від “ ___“ ________ 2019 р.
№___
СПИСОК
громадян, яким затверджуються проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок та надаються земельні ділянки у власність для
будівництва індивідуальних гаражів – землі житлової та громадської забудови
№ Прізвище, ім’я, по-батькові
Місце розташування та
Площа,
Підстава
п/п
кадастровий номер земельної ділянки
м2
1. ІВАНІШЕН Олександр
м. Хмельницький,
22 ріш. 25-ої сесії міської ради
від 10.10.2018 р. № 68
вул. Ранкова, 4А,
Петрович
гаражний кооператив “Дуброва”,
блок 6, бокс 25
6810100000:07:002:0137
2. ІЛІНІЦЬКА Наталія
м. Хмельницький,
26 ріш. 25-ої сесії міської ради
від 10.10.2018 р. № 70
вул.
Тернопільська,
17,
Степанівна
гаражний кооператив “Новатор”,
блок 2, бокс 51
6810100000:29:004:0809
3. СОВСУН Василь Якович
м. Хмельницький,
32 ріш. 25-ої сесії міської ради
від 10.10.2018 р. № 66
вул. Гарнізонна, 16/3,
гаражний кооператив “Раково-2”,
блок 26, бокс 13
6810100000:24:002:0421
4. ГАРАПЕНЧУК Василь
м. Хмельницький, прс. Миру, 65/4-А,
35 ріш. 25-ої сесії міської ради
від 10.10.2018 р. № 78
гаражний
кооператив
“Довіра”,
Павлович
блок 17, бокс 89
6810100000:16:007:0481
5. ГРУШКО Анна Геннадіївна м. Хмельницький, вул. Геологів, 22,
21 ріш. 25-ої сесії міської ради
від 10.10.2018 р. № 75
кооператив “Будівельник” по
будівництву та експлуатації гаражів,
блок 20, бокс 552
6810100000:10:001:0784

№ Прізвище, ім’я, по-батькові
Місце розташування та
Площа,
Підстава
п/п
кадастровий номер земельної ділянки
м2
6. КИТАЙ Валентина
м. Хмельницький,
24 ріш. 7-ої сесії міської ради
від 20.07.2016 р. № 34
вул. Тернопільська, 17,
Леонідівна
гаражний кооператив “Новатор”,
блок З, бокс 325
6810100000:29:004:0780
7. КОЧИРОШКІНА Сніжана м. Хмельницький, вул. Гарнізонна, 16/3,
32 ріш. 22-ої сесії міської ради
від 04.07.2018р. № 50
гаражний
кооператив
“Раково-2”,
Броніславівна
блок 17, бокс 113
6810100000:24:002:0413
8. ЛИСЕНКО Олександр
м. Хмельницький, прс. Миру, 71/4,
25 ріш. 25-ої сесії міської ради
від 10.10.2018 р. № 74
гаражний кооператив “Мирний”,
Вікторович
блок 2, бокс 24
6810100000:16:007:0476
9. ОГРАБ Тетяна Григорівна м. Хмельницький,
24 ріш. 7-ої сесії міської ради
від 20.07.2016 р. № 33
вул. Тернопільська, 17,
гаражний кооператив “Новатор”,
блок Е, бокс 216
6810100000:29:004:0742

Секретар міської ради

М. Кривак

В.о. начальника управління земельних ресурсів
та земельної реформи

Ю. Данюкіна

Завідувач юридичного відділу

Л. Демчук

Додаток 3
до рішення сесії міської ради
від “ ___“ ________ 2019 р.
№___
СПИСОК
громадян, яким затверджуються проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок та надаються земельні ділянки у власність для
ведення садівництва – землі сільськогосподарського призначення
№
п/п

Прізвище, ім’я,
по-батькові
1. ГОРДЄЄВА Світлана
Антонівна

Місце розташування та
Площа,
кадастровий номер земельної ділянки
м2
м. Хмельницький,
садівниче товариство Хмельницького
гарнізону пожежної охорони
“Прометей”
6810100000:12:003:0432

Секретар міської ради

М. Кривак

В.о. начальника управління земельних ресурсів
та земельної реформи

Ю. Данюкіна

Завідувач юридичного відділу

Л. Демчук

1200

Підстава
ріш. 22-ої сесії міської ради
від 04.07.2018 р. № 50

Додаток 4
до рішення сесії міської ради
від “ ___“ ________ 2019 р.
№___
СПИСОК
громадян, яким затверджуються проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок та змінюється категорія земель із “землі
сільськогосподарського призначення” на “землі житлової та громадської забудови”
Прізвище, ім’я, Місце розташування та
№
Площа, Цільове використання
по-батькові
кадастровий номер
Підстава
п\п
м2
земельної ділянки
земельної ділянки
1. ГРЕБЕЛЯ Василь м. Хмельницький,
1200 для будівництва і
заява громадянина від 05.12.2018 р.
Євгенович
вул. Миколи Ващука, 47
обслуговування жилого витяг з Державного реєстру речових
6825082200:04:010:0107
будинку, господарських прав на нерухоме майно про реєстрацію
будівель і споруд
права власності від 27.03.2018 р.
(присадибна ділянка)
за інд/н118533831
висновок управління архітектури
та містобудування департаменту
архітектури, містобудування та
земельних ресурсів
від 17.10.2018 р. № 3097/03-15
висновок Головного управління
Держгеокадастру у Херсонській області
від 30.11.2018 р. № 6451/82-18

Секретар міської ради

М. Кривак

В.о. начальника управління земельних ресурсів
та земельної реформи

Ю. Данюкіна

Завідувач юридичного відділу

Л. Демчук

