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 сесій міської ради та зміну
коду КВЦПЗ земельних ділянок
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”, рішенням дев’ятнадцятої сесії
міської ради від 29.08.2012 №64 із внесеними змінами та доповненнями, міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Внести зміни:
1.1. в графу 2 пункту 4 додатку 3 рішення двадцять третьої сесії міської ради від
04.02.2009 №26 виклавши її в новій редакції: «Товариство з обмеженою відповідальністю
«Приватна справа», Приватне підприємство «Кредо», Кравчук Сергій Анатолійович,
Калістратов Сергій Борисович, Голуб Олена Миколаївна, Бабій Олександр Антонович,
Погребняк Юлія Іванівна, Стойко Наталія Миколаївна» відповідно до поданого клопотання
ТОВ
«Приватна
справа»,
ПП
«Кредо»,
Кравчук
С.А.,
Калістратова
С.Б.,
Голуб О.М., Бабій О.А., Погребняк Ю.І. та Стойко Н.М. Внести відповідні зміни в договір
оренди землі №040974200116 від 29.05.2009;
1.2. в п. 1 додатку 5 рішення 25-ї сесії міської ради від 10.10.2018 №83 замінивши в
графі 3 вираз «Категорія земель – землі промисловості, транспорту, зв'язку, енергетики,
оборони та іншого призначення» на вираз «Категорія земель – землі житлової та громадської
забудови» та в графу 6 виклавши її в новій редакції «02.06 - для колективного гаражного
будівництва» відповідно до поданого клопотання гаражного кооперативу «Таврія».

2. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки по
прс. Миру, 94/2 площею 2516 м2 кадастровий номер 6810100000:18:002:0326, категорія земель
– землі історико-культурного призначення, код КВЦПЗ 08.03 – для іншого історикокультурного призначення.
3. Припинити право користування земельними ділянками, розірвати договори оренди
землі №241/01 від 17.12.2014, №472-01-2014/5261122 від 04.03.2014, №140-01-2013/2543265
від 18.09.2013, №681010004000499 від 03.05.2012, №308/01 від 29.08.2018, №041074200178
від 13.09.2010, №188/01 від 14.11.2014, №186/01 від 14.11.2014, №189/01 від 14.11.2014,
№187/01 від 14.11.2014, №040774200065 від 16.04.2007 за згодою сторін та надати земельні
ділянки в оренду фізичним та юридичним особам згідно з додатком 1.
4. Надати фізичним та юридичній особам земельні ділянки в оренду згідно з
додатком 2.
5. Надати юридичним особам земельні ділянки в постійне користування згідно з
додатком 3.
6. Затвердити фізичним та юридичним особам проекти землеустрою щодо відведення
земельних ділянок та надати їх в оренду згідно з додатком 4.
7. Затвердити юридичним особам проекти землеустрою щодо відведення земельних
ділянок та надати їх в постійне користування згідно з додатком 5.
8. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення)
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та надати її в оренду фізичній особі згідно з
додатком 6.
9. Припинити право користування земельною ділянкою та надати її в постійне
користування юридичній особі згідно з додатком 7.
10. Змінити код КВЦПЗ земельної ділянки по прз. Мирного, 8 площею 540 м2
кадастровий номер 6810100000:17:001:0346 з «03.15 – для будівництва та обслуговування
інших будівель громадської забудови» на «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)» відповідно до поданого клопотання
управління земельних ресурсів та земельної реформи департаменту архітектури,
містобудування та земельних ресурсів.
11. Змінити код КВЦПЗ земельної ділянки по вул. Інститутській, 4 площею 70 м 2
кадастровий номер 6810100000:09:005:0053 з «03.14 – для розміщення та постійної діяльності
органів і підрозділів ДСНС» на «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)» відповідно до поданого клопотання
управління земельних ресурсів та земельної реформи департаменту архітектури,
містобудування та земельних ресурсів.
12. Змінити код КВЦПЗ земельної ділянки по вул. Подільській, 41 площею 380 м 2
кадастровий номер 6810100000:01:003:0282 з «03.15 – для будівництва та обслуговування
інших будівель громадської забудови» на «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)» відповідно до поданого клопотання
Монастирської А.Г.
13. Змінити код КВЦПЗ земельної ділянки по вул. Пілотській, 6/1-Б площею 300 м2
кадастровий номер 6810100000:06:001:0501 з «03.15 – для будівництва та обслуговування
інших будівель громадської забудови» на «03.07 – для будівництва та обслуговування будівель
торгівлі» відповідно до поданого клопотання ТОВ «Імпекс».
14. Змінити код КВЦПЗ земельної ділянки по прс. Миру, 41/5 площею 1500 м2
кадастровий номер 6810100000:16:005:0003 з «03.15 – для будівництва та обслуговування
інших будівель громадської забудови» на «03.07 – для будівництва та обслуговування будівель
торгівлі» відповідно до поданого клопотання ТОВ «Імпекс».
15. Змінити код КВЦПЗ земельної ділянки по вул. Румянцева, 1/2-Б площею 500 м2
кадастровий номер 6810100000:28:002:0975 з «03.15 – для будівництва та обслуговування

інших будівель громадської забудови» на «02.01 – для будівництва і обслуговування житлового
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)» відповідно до поданого
клопотання Скиби І.М.
16. Змінити код КВЦПЗ земельної ділянки по вул. Трудовій, 5/1-Б площею 18628 м2
кадастровий номер 6810100000:18:003:0065 з «03.15 – для будівництва та обслуговування
інших будівель громадської забудови» на «02.03 - для будівництва і обслуговування
багатоквартирного житлового будинку» відповідно до поданого клопотання ТОВ «Поділлябуд
Плюс».
17. Фізичним та юридичним особам надати документи, необхідні для укладання
договору оренди землі у чотирьохмісячний термін (від дати прийняття даного рішення).
17.1. 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.
17.2. 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.
18. Юридичним особам зареєструвати право постійного користування земельними
ділянками в установленому законом порядку.
19. При укладанні додаткової угоди про внесення змін до договору оренди землі №54801-2014/6058313 від 17.06.2014 ПМП «Нікар» по прз. Мирного, 8 змінити площу земельної
ділянки з 1200 м2 на 660 м2.
20. При укладанні додаткової угоди про внесення змін до договору оренди землі
№681010004000317 від 07.02.2012 ТОВ «Пан Каблук» по вул. Геологів, 2 змінити площу
земельної ділянки з 10200 м2 на 8174 м2.
21. При укладанні додаткової угоди про внесення змін до договору оренди землі
№681010004000872 від 18.10.2012 Полянському А.Р. по вул. Пересипкіна, 13 змінити площу
земельної ділянки з 1735 м2 на 962 м2.
22. Передавати земельні ділянки на умовах благоустрою прилеглої території та її
освітлення.
23. Направити рішення Державній податковій інспекції в м. Хмельницькому для
контролю за повним і своєчасним стягненням до бюджету плати за землю.
24. Фізичні та юридичні особи, зазначені 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.
25. 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.
26. Відповідальність за виконання рішення покласти на заступника міського голови
А. Бондаренка і управління земельних ресурсів та земельної реформи.
27. 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 “ ___“ ___________ 20___ р. №____

№
п/п

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

1.

Товариство з
обмеженою
відповідальністю
«Вінтаж Плюс»

2.

Приватне мале
підприємство
«Нікар»

СПИСОК
фізичних та юридичних осіб, яким припиняється право користування земельними
ділянками і фізичних та юридичних осіб, яким надаються земельні ділянки в оренду
Код класифікації
Термін
Назва фізичних та юридичних осіб, яким видів цільового
Площа оренди
Площа, що
Місце розташування та
надаються земельні ділянки, цільове
земельної
призначення
кадастровий номер
припиняється,
призначення, адреса ділянки, підстава та
ділянки,
земель
земельної ділянки
м2
категорія земель
м2
м. Хмельницький,
вул. Львівське шосе, 25/1,
6810100000:37:001:0059

4619

Акціонерне товариство комерційний
банк «Приватбанк» для обслуговування
нежитлового приміщення АЗС № 1 по
вул. Львівське шосе, 25/1 (договір
іпотеки від 31.07.2016 р/н 5513)
Категорія земель – землі житлової та
громадської забудови

03.07 – для
будівництва та
обслуговування
будівель торгівлі

м. Хмельницький,
прз. Мирного, 8,
6810100000:17:001:0346

540

Загородний Ігор Віталійович, Павлюк
03.10 – для
Євген Романович для обслуговування
будівництва та
автомайстерні, допоміжних приміщень, обслуговування
офісу по прз. Мирного, 8 (договір
будівель ринкової
купівлі-продажу від 14.07.2017 р/н 1213) інфраструктури
Категорія земель – землі житлової та (адміністративних
громадської забудови
будинків, офісних
приміщень та
інших будівель
громадської
забудови, які
використовуються
для здійснення
підприємницької
та іншої
діяльності,
пов’язаної з
отриманням
прибутку)

4619

на 10
років

540

на 10
років

№
п/п

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

Місце розташування та
кадастровий номер
земельної ділянки

Назва фізичних та юридичних осіб, яким
Площа, що
надаються земельні ділянки, цільове
припиняється,
призначення,
адреса ділянки, підстава та
м2
категорія земель

Код класифікації
Термін
Площа оренди
видів цільового
земельної
призначення
ділянки,
земель
м2

3.

Кузь Ірина
Олександрівна

м. Хмельницький,
вул. Курчатова, 73,
6810100000:14:004:0118

537

Цінько Олександр Олександрович для
обслуговування приміщення котельні по
вул. Курчатова, 73 (договір купівліпродажу нежитлового приміщення від
09.10.2018 р/н 1602)
Категорія земель – землі житлової та
громадської забудови

03.15 – для
будівництва та
обслуговування
інших будівель
громадської
забудови

537

на 10
років

4.

Пейко Сергій
Олегович

м. Хмельницький,
вул. Курчатова, 118-Е,
6810100000:15:001:0134

348

Михалевський Олег Анатолійович для
обслуговування приміщення корпусу №3
по вул. Курчатова, 118-Е (договір купівліпродажу від 18.10.2018 р\н 1331)
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

348

на 10
років

5.

Рогатюк Валентина
Григорівна
Рогатюк Володимир
Васильович

м. Хмельницький,
вул. Інститутська, 4,
6810100000:09:005:0053

70

Рогатюк Вадим Володимирович для
обслуговування допоміжного
приміщення по вул. Інститутській, 4
(договір дарування нежитлового
приміщення від 15.03.2017 р/н 2056)
Категорія земель – землі житлової та
громадської забудови

03.10 - для
будівництва та
обслуговування
будівель ринкової
інфраструктури
(адміністративних
будинків, офісних
приміщень та
інших будівель
громадської
забудови, які
використовуються
для здійснення

70

на 10
років

№
п/п

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

Місце розташування та
кадастровий номер
земельної ділянки

Назва фізичних та юридичних осіб, яким
Площа, що
надаються земельні ділянки, цільове
припиняється,
призначення,
адреса ділянки, підстава та
м2
категорія земель

Код класифікації
Термін
Площа оренди
видів цільового
земельної
призначення
ділянки,
земель
м2
підприємницької
та іншої
діяльності,
пов’язаної з
отриманням
прибутку)

6.

Товариство з
обмеженою
відповідальністю
«Пан Каблук»

м. Хмельницький,
вул. Геологів, 2,
6810100000:10:001:0772,
6810100000:10:001:0774,
6810100000:10:001:0776,
6810100000:10:001:0777

2026, в т.ч.
діл. №1-628,
діл. №2-975,
діл. №3-234,
діл. №4-189

Авджил Мурат для обслуговування
приміщення під склад-магазин
непродовольчих товарів та нежитлове
приміщення по вул. Геологів, 2 (договір
купівлі-продажу нежитлового
приміщення від 22.03.2017 р/н 1388,
договір про поділ майна в натурі
нежитлового приміщення від 28.03.2017
р/н 1548)
Категорія земель – землі житлової та
громадської забудови

03.07 – для
будівництва та
обслуговування
будівель торгівлі

в запас міста
7.

Рудой Володимир
Олександрович

м. Хмельницький,
вул. Трудова, 9/3
6810100000:18:003:0060

2100

в запас міста

8.

Оганнісян Лідія
Володимирівна

м. Хмельницький,
вул. Зарічанська, 3/3
6810100000:03:004:0022

500

в запас міста

9.

Міське комунальне
підприємство по
утриманню
нежитлових
приміщень
комунальної
власності

м. Хмельницький,
вул. Озерна, 3,
6810100000:16:006:0196

1687

в запас міста

423, в т.ч.
діл. №1234,
діл. №2189

1603

на 10
років

№
п/п

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

Місце розташування та
кадастровий номер
земельної ділянки

Назва фізичних та юридичних осіб, яким
Площа, що
надаються земельні ділянки, цільове
припиняється,
призначення,
адреса ділянки, підстава та
м2
категорія земель

Код класифікації
Термін
Площа оренди
видів цільового
земельної
призначення
ділянки,
земель
м2

10. Приватна фірма
«Діта»

м. Хмельницький,
вул. Залізняка, 1-А,
бокс 16
6810100000:17:003:0151

23

в запас міста

11. Приватна фірма
«Діта»

м. Хмельницький,
вул. Залізняка, 1-А,
бокс 20
6810100000:17:003:0152

24

в запас міста

12. Приватна фірма
«Діта»

м. Хмельницький,
вул. Залізняка, 1-А,
бокс 1
6810100000:17:003:0149

22

в запас міста

13. Приватна фірма
«Діта»

м. Хмельницький,
вул. Залізняка, 1-А,
бокс 17
6810100000:17:003:0150

22

в запас міста

14. Полянський Артур
Русланович

м. Хмельницький,
вул. Пересипкіна, 13,
6810100000:07:003:0156

773

в запас міста

15. Петросян Давид
Ервандович
Петросян Євгенія
Октавіанівна

м. Хмельницький,
вул. Західно-Окружна,
23/1,
6810100000:11:001:0001

1224

в запас міста

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 “ ___“ ____________ 20__ р. №_____
№
п/п

Назва
фізичних та
юридичних
осіб
1. Цапін Микола
Михайлович

2. Айшпур
Таміла
Едуардівна

3. Чемерис
Костянтин
Вікторович

4. Цвєлов
Анатолій
Вікторович

СПИСОК
фізичних та юридичних осіб, яким надаються земельні ділянки в оренду
Місце розташування та
Цільове використання, підстава та категорія
Код класифікації видів
кадастровий номер земельної
земель
цільового призначення земель
ділянки
м. Хмельницький,
для обслуговування нежитлового приміщення
вул. Ярослава Мудрого, 1/4-В (свідоцтво про право власності від 25.01.2013,
6810100000:07:004:0122
індексний номер 144841)
Категорія земель – землі промисловості,
транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та
іншого призначення
м. Хмельницький,
для обслуговування приміщення (свідоцтво про
вул. Ярослава Мудрого, 1/4-Г
право власності від 23.09.2014, індексний
6810100000:07:004:0123
номер 27176631)
Категорія земель – землі промисловості,
транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та
іншого призначення
м. Хмельницький,
для обслуговування адміністративних
вул. Тернопільська, 10/6-Б,
приміщень, підсобних приміщень, гаража,
6810100000:09:006:0064,
частини підвального приміщення адмінкорпусу
6810100000:09:006:0065,
(рішення Хмельницького міськрайонного суду
6810100000:09:006:0066
від 20.10.2006, свідоцтва про право власності
від 22.06.2015 індексні номери 39434940,
39436873, договір купівлі-продажу від
23.03.2004 р/н 613)
Категорія земель – землі промисловості,
транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та
іншого призначення
м. Хмельницький,
для обслуговування приміщення «Г-1» Н-1»
вул. Ярослава Мудрого, 1/1-Б, (договір про поділ майна від 28.12.2012 р/н 940)
6810100000:07:004:0116
Категорія земель – землі промисловості,
транспорту, зв'язку, енергетики, оборони та
іншого призначення

Площа,
м2

Термін
оренди

11.02 – для розміщення та
67
експлуатації основних,
підсобних і допоміжних
будівель та споруд підприємств
переробної, машинобудівної та
іншої промисловості
11.02 – для розміщення та
73
експлуатації основних,
підсобних і допоміжних
будівель та споруд підприємств
переробної, машинобудівної та
іншої промисловості
11.02 – для розміщення та
718, в т.ч.
експлуатації основних,
діл. №1-315,
підсобних і допоміжних
діл. №2-399,
будівель та споруд підприємств діл. №3-4
переробної, машинобудівної та
іншої промисловості

на 10
років

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

на 10
років

123

на 10
років

на 10
років

№
п/п

Назва
фізичних та
юридичних
осіб
5. Цвєлов
Анатолій
Вікторович

Місце розташування та
кадастровий номер земельної
ділянки

6. Акціонерне
товариство
«Комерційний
інвестиційний
банк»

м. Хмельницький,
вул. Шевченка, 6/1,
6810100000:01:007:0004

м. Хмельницький,
вул. Ярослава Мудрого, 1/6,
6810100000:07:004:0126

Цільове використання, підстава та категорія
земель

Код класифікації видів
цільового призначення земель

для обслуговування приміщення «А-1» (договір
11.02 – для розміщення та
про поділ майна від 28.12.2012 р/н 940)
експлуатації основних,
Категорія земель – землі промисловості,
підсобних і допоміжних
транспорту, зв'язку, енергетики, оборони та будівель та споруд підприємств
іншого призначення
переробної, машинобудівної та
іншої промисловості
для обслуговування будівлі картинної галереї,
03.10 - для будівництва та
офісних приміщень та приміщення банку
обслуговування будівель
(договір про задоволення вимог
ринкової інфраструктури
іпотекодержателя від 31.05.2018 №431,
(адміністративних будинків,
реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна офісних приміщень та інших
47416468101)
будівель громадської забудови,
Категорія земель – землі житлової та
які використовуються для
громадської забудови
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

Ю. Данюкіна

Площа,
м2

Термін
оренди

321

на 10
років

437

на 10
років

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

Назва юридичних осіб

Місце розташування та
кадастровий номер
земельної ділянки

Цільове використання, підстава та категорія земель

Код класифікації видів
Площа,
цільового призначення земель
м2

1. Хмельницький дошкільний
м. Хмельницький,
навчальний заклад №36
прс. Миру, 86/1
«Вербиченька»
6810100000:03:004:0061

для обслуговування приміщення дитячого садка
03.02 – для будівництва та
(свідоцтво про право власності від 15.12.2012,
обслуговування будівель
реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна
закладів освіти
271460968101, довідка від 05.02.2019 №01-23/387,
наказ управління архітектури та містобудування від
11.07.2013 №225)
Категорія земель – землі житлової та громадської
забудови
м. Хмельницький,
для спорудження пам’ятника «Скіфський курган – 08.03 – для іншого історикопрс. Миру, 94/2,
історія наших предків»
культурного призначення
6810100000:18:002:0326
Категорія земель – землі історико-культурного
призначення

7673

2. Управління культури і
туризму Хмельницької
міської ради

2516

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 “ ___“ ____________ 20__ р. №___
СПИСОК
фізичних та юридичних осіб, яким затверджуються проекти землеустрою щодо відведення земельної ділянки
та надаються земельні ділянки в оренду
№
п\п

Назва фізичних та
юридичних осіб

Місце розташування та
кадастровий номер
земельної ділянки

Цільове використання, підстава та
категорія земель

Код класифікації видів
Площа, Термін
цільового призначення земель
м2
оренди

м. Хмельницький,
вул. Свободи, 99/1,
6810100000:01:009:0015

для обслуговування стоматологічного
кабінету (рішення двадцять другої сесії
міської ради від 04.07.2018 №81,
свідоцтво про право власності від
20.08.2015 індексний номер 42565889)
Категорія земель – землі житлової та
громадської забудови

03.03 – для будівництва та
обслуговування будівель
закладів охорони здоров'я та
соціальної допомоги

35

на 10
років

12.11 - для розміщення та
експлуатації об'єктів
дорожнього сервісу

1400

на 10
років

525

на 10
років

1.

Корольчук Микола
Леонтійович

2.

Товариство з обмеженою
м. Хмельницький,
відповідальністю
вул. Геологів, 2-А,
«Пантера ЛТД»
6810100000:11:001:0283

для обслуговування будівлі АЗС (рішення
двадцять сьомої сесії міської ради від
14.12.2018 №53, договір купівлі-продажу
від 25.05.2016 р/н 189)
Категорія земель – землі промисловості,
транспорту, зв'язку, енергетики, оборони
та іншого призначення

3.

Мещанін Олександр
Станіславович

для обслуговування будівлі
11.02 – для розміщення та
«Електронмаш» (рішення двадцять п’ятої
експлуатації основних,
сесії міської ради від 10.10.2018 №83,
підсобних і допоміжних
договір купівлі-продажу від 10.07.2014 р/н будівель та споруд підприємств
1346, договір про поділ нерухомого майна переробної, машинобудівної та
від 10.06.2014 р/н 1061)
іншої промисловості
Категорія земель – землі промисловості,
транспорту, зв'язку, енергетики, оборони
та іншого призначення

м. Хмельницький,
вул. Курчатова, 8/4-Б,
6810100000:14:002:0339

№
п\п

Назва фізичних та
юридичних осіб

Місце розташування та
кадастровий номер
земельної ділянки

4.

Приватне акціонерне
товариство
«Хмельниччина-Авто»

м. Хмельницький,
прс. Миру, 102,
6810100000:18:002:0329

5.

Приватне Хмельницьке
обласне акціонерне
товариство по туризму
та екскурсіях
«Хмельницьктурист»

м. Хмельницький,
вул. Гагаріна, 60,
6810100000:01:008:0827

Цільове використання, підстава та
категорія земель

Код класифікації видів
Площа, Термін
цільового призначення земель
м2
оренди

для обслуговування майнового комплексу
03.07 - для будівництва та
(рішення двадцять другої сесії міської
обслуговування будівель
ради від 04.07.2018 №82, свідоцтво про
торгівлі
право власності від 29.06.1994 №П-301)
Категорія земель – землі житлової та
громадської забудови
для обслуговування нежитлового
03.08 - для будівництва та
приміщення кафе «Космос» (рішення
обслуговування об'єктів
двадцять другої сесії міської ради від
туристичної інфраструктури та
04.07.2018 №81, рішення господарського
закладів громадського
суду Хмельницької області від 18.02.2003,
харчування
реєстраційний номер об’єкта нерухомого
майна 761624268101)
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

Ю. Данюкіна

37123

на 10
років

690

на 10
років

Додаток 5
до рішення сесії міської ради
від “ ___“ ____________ 20__ р. №___
СПИСОК
юридичних осіб, яким затверджуються проекти землеустрою щодо відведення земельної ділянки
та надаються земельні ділянки в постійне користування
Назва юридичних осіб
№
п\п
1.

2.

3.

Місце розташування та Цільове використання, підстава та категорія
кадастровий номер
земель
земельної ділянки

Код класифікації видів
цільового призначення
земель

Площа,
м2

Міське комунальне
м. Хмельницький,
для обслуговування приміщення котельні 11.04 – для розміщення та
698
підприємство
вул. Кам’янецька, 63, (рішення двадцять п’ятої сесії міської ради
експлуатації основних,
«Хмельницьктеплокомуненерго» 6810100000:01:009:0140 від 10.10.2018 №83, свідоцтво про право
підсобних і допоміжних
власності від 28.12.2012, САЕ №603098,
будівель та споруд
довідка від 30.05.2018 №1310/17)
технічної інфраструктури
Категорія земель – землі промисловості,
(виробництва та
транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та
розподілення газу,
іншого призначення
постачання пари та гарячої
води, збирання, очищення
та розподілення води)
Міське комунальне
м. Хмельницький,
для обслуговування приміщень котельні 11.04 – для розміщення та
2134
підприємство
вул. Чорновола, 122/2, (рішення двадцять п’ятої сесії міської ради
експлуатації основних,
«Хмельницьктеплокомуненерго» 6810100000:23:003:0061 від 10.10.2018 №83, довідки від 25.07.2017 підсобних і допоміжних
№1524/17, від 19.06.2018 №1526-17)
будівель та споруд
Категорія земель – землі промисловості,
технічної інфраструктури
транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та
(виробництва та
іншого призначення
розподілення газу,
постачання пари та гарячої
води, збирання, очищення
та розподілення води)
Спеціалізована загальноосвітня
м. Хмельницький,
для обслуговування будівлі школи (рішення 03.02 - для будівництва та 10952, в т.ч.
школа І-ІІІ ступенів №7 міста
вул. Заводська, 33,
двадцять другої сесії міської ради від
обслуговування будівель діл. №1-10162,
Хмельницького
6810100000:04:003:0294,
04.07.2018 №81, свідоцтво про право
діл. №2-790
закладів освіти
6810100000:04:003:0295
власності від 24.12.2012 САЕ №600602,
довідка від 03.05.2018 №01-38/185)
Категорія земель – землі житлової та
громадської забудови

Назва юридичних осіб
№
п\п

Місце розташування та Цільове використання, підстава та категорія
кадастровий номер
земель
земельної ділянки

4.

Хмельницьке комунальне
підприємство "Спецкомунтранс"

м. Хмельницький,
вул. Кам’янецька, 77-Б,
6810100000:01:009:0128

5.

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

м. Хмельницький,
в районі вулиць Щедріна
та Холодноярців,
6810100000:26:003:0007,
6810100000:26:005:0006

Код класифікації видів
цільового призначення
земель

для обслуговування приміщення туалету 03.15 - для будівництва та
загального користування (рішення п’ятої
обслуговування інших
сесії міської ради від 16.03.2016 №58,
будівель громадської
свідоцтво про право власності на нерухоме
забудови
майно від 17.11.2015 індексний номер
47736843, рішення п’ятдесят першої сесії
міської ради від 15.07.2015 №13)
Категорія земель – землі житлової та
громадської забудови

під парк на річці Кудрянка (рішення
двадцять другої сесії міської ради від
04.07.2018 №79, двадцять п’ятої сесії
міської ради від 10.10.2018 №107)
Категорія земель – землі житлової та
громадської забудови

Площа,
м2

48

18.00 – землі загального
551292, в т.ч.
діл. №1користування (землі будь312016,
якої категорії, які
діл. №2використовуються як
239276
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)

Назва юридичних осіб

Місце розташування та Цільове використання, підстава та категорія
кадастровий номер
земель
земельної ділянки

Код класифікації видів
цільового призначення
земель

Площа,
м2

Територіальне управління
Державної судової адміністрації
України в Хмельницькій області

м. Хмельницький,
для обслуговування адміністративної
вул. Героїв Майдану, 54, будівлі та гаражів (рішення двадцять сьомої
6810100000:01:009:0141
сесії міської ради від 14.12.2018 №53,
наказ органу Фонду державного майна від
13.10.2003, розпорядження КМУ від
13.10.2003 №599-Р)
Категорія земель – землі житлової та
громадської забудови

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

1032

№
п\п
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 “ ___“ ____________ 20__ р. №___
СПИСОК
фізичних 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
осіб
Лесков Юрій
Валерійович

Місце розташування та Цільове використання, підстава та категорія земель
Код класифікації видів
Площа, Термін
кадастровий номер
цільового призначення земель
м2
оренди
земельної ділянки
м. Хмельницький,
для обслуговування побутових приміщень (рішення 03.13 - для будівництва та
1713
на 10
вул. Трудова, 5/2,
двадцять п’ятої сесії міської ради від 10.10.2018
обслуговування будівель
років
6810100000:18:003:0051
№90, договір дарування від 19.07.2012 р/н 1955)
закладів побутового
Категорія земель – землі житлової та громадської
обслуговування
забудови

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 “ ___“ ___________ 20___ р. №____
СПИСОК
юридичних осіб, яким припиняється право користування земельними
ділянками та юридичних осіб, яким надаються земельні ділянки в постійне користування
№ Назва юридичних осіб,
п/п
яким припиняється
право користування
земельними ділянками
1.

Департамент освіти та
науки Хмельницької
міської ради

Площа, що
Місце розташування та
кадастровий номер
припиняється,
земельної ділянки
м2
м. Хмельницький,
вул. Озерна, 6/1,
6810100000:16:006:0174

7558

Назва юридичних та фізичних осіб, яким
надаються земельні ділянки, цільове
призначення, адреса ділянки, підстава та
категорія земель
Комунальне підприємство
«Хмельницькбудзамовник» для будівництво і
обслуговування багатоквартирного житлового
будинку по вул. Озерній, 6/1
Категорія земель – землі житлової та
громадської забудови

Код класифікації
Площа
видів цільового
земельної
призначення земель ділянки,
м2
02.03 – для
будівництва і
обслуговування
багатоквартирного
житлового будинку

Секретар міської ради

М. Кривак

Завідувач юридичного відділу

Л. Демчук

В.о. начальника управління земельних ресурсів
та земельної реформи

Ю. Данюкіна

7558

