Про припинення права користування
земельними ділянками, надання
дозволів на розробку проектів
землеустрою
щодо
відведення
земельних ділянок з метою передачі
в оренду, постійне користування,
внесення змін в рішення сесії міської
ради та договір оренди землі
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:
1.1. в графу 2 пунктів 1 та 2 додатку 4 рішення п’ятої сесії міської ради від 16.03.2016
№58 замінивши цифри «6810100000:04:005:0043» на «6810100000:04:005:0123» та
«6810100000:04:005:0042» на «6810100000:04:005:0125» відповідно до поданого клопотання
управління земельних ресурсів та земельної реформи департаменту архітектури,
містобудування та земельних ресурсів.
1.2. в графи 2 та 3 пункту 2 додатку 1 рішення сімнадцятої сесії міської ради від
20.09.2017 №43 замінивши вираз «Воронін Віктор Миколайович» на вираз «Юрчук Оксана
Вікторівна» та вираз «м. Хмельницький, вул. Тернопільська, 34/1, кв. 32» на вираз
«м. Хмельницький, вул. Львівське шосе, 18, кв. 48» відповідно до поданого клопотання
Юрчук Оксани Вікторівни та Маланчук Олександра Васильовича. Внести відповідні зміни в
договір оренди землі №432/01 від 03.12.2018;
1.3. в графу 5 пункту 1 додатку 1 рішення двадцять сьомої сесії міської ради від
14.12.2018 №61 замінивши вираз «Зінчук Наталія Іванівна» на вираз «Зінчук Наталія
Василівна» відповідно до поданого клопотання управління земельних ресурсів та земельної
реформи департаменту архітектури, містобудування та земельних ресурсів.
2. Припинити право постійного користування земельною ділянкою та надати юридичній
особі дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки з метою
передачі в постійне користування згідно з додатком 1.
3. Припинити право постійного користування земельною ділянкою та надати юридичній
особі дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки з метою
передачі в оренду згідно з додатком 2.

4. Надати юридичним та фізичній особам дозвіл на розробку проектів землеустрою
щодо відведення земельних ділянок з метою передачі в оренду згідно з додатком 3.
5. Надати юридичній особі дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки з метою передачі в постійне користування згідно з додатком 4.
6. Відповідальність за виконання рішення покласти на заступника міського голови
А. Бондаренка і управління земельних ресурсів та земельної реформи.
7. 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. Нестерук

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. №____
СПИСОК
юридичних осіб, яким припиняється право користування земельними ділянками та юридичних осіб, 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 та
п/п
яким припиняється
кадастровий номер
припиняється,
земельні
ділянки, цільове призначення,
право користування
2
земельної ділянки
м
адреса ділянки, підстава та категорія земель
земельними ділянками
1.

Міський відділ освіти

м. Хмельницький,
вул. Козацька, 54/1
(земельна ділянка не
сформована)

9229

Хмельницький дошкільний навчальний
заклад № 1 «Капітошка» для обслуговування
будівлі дошкільного навчального закладу №1
по вул. Козацькій, 54/2 (свідоцтво про право
власності від 29.12.2012 САЕ №603136)
Категорія земель – землі житлової та
громадської забудови

Код класифікації
Площа
видів цільового
земельної
призначення земель ділянки,
м2
03.02- для
будівництва та
обслуговування
будівель закладів
освіти

в запас міста

Секретар міської ради

М. Кривак

Завідувач юридичного відділу

Л. Демчук

В.о. начальника управління земельних ресурсів
та земельної реформи

Ю. Данюкіна

9144

85

Додаток 2
до рішення сесії міської ради
від “ ___“ ________ 20__ р. №____
СПИСОК
юридичних осіб, яким припиняється право користування земельними ділянками та юридичних осіб, яким надається дозвіл на
розробку проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок з метою передачі в оренду
№
п/п

1.

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

Назва юридичних осіб, яким надаються
Площа, що
Місце розташування та
земельні ділянки, цільове призначення,
кадастровий номер
припиняється,
адреса ділянки, підстава та категорія
земельної ділянки
м2
земель

Колективне
підприємство
«Хмельницький
обласний
інформаційнообчислювальний
центр»

м. Хмельницький,
вул. Героїв Майдану, 10
(земельна ділянка не
сформована)

1100

Код класифікації видів
цільового призначення
земель

Товариство з обмеженою
03.15 - для будівництва та
відповідальністю «Сервісно-торговий
обслуговування інших
центр Центральний» для обслуговування
будівель громадської
адміністративного приміщення по
забудови
вул. Героїв Майдану, 10 (витяг з
Державного реєстру речових прав на
нерухоме майно від 08.10.2018,
реєстраційний номер об’єкта нерухомого
майна 7806368101)
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

Площа
земельної
ділянки,
м2
1100

Додаток 3
до рішення сесії міської ради
від “ ___“ ________ 20__ р. №____
СПИСОК
юридичних та фізичних осіб, яким надається дозвіл на розробку проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок з метою передачі в оренду
№
п/п

Назва юридичних та
фізичних осіб

Місце розташування
земельної ділянки

Цільове використання, підстава та категорія
земель

Код класифікації видів цільового
призначення земель

Площа,
м2

1.

Товариство з
обмеженою
відповідальністю
"Видавництво
"Навчальна книга Богдан"
Товариство з
обмеженою
відповідальністю
«Шаблон»

м. Хмельницький,
вул. Грушевського, 50

для обслуговування книжкового магазину
(свідоцтво про право власності від
19.07.2013 індексний номер 6501621 )
Категорія земель – землі житлової та
громадської забудови

03.07 - для будівництва та
обслуговування будівель торгівлі

123

м. Хмельницький,
вул. Гарнізонна, 14

для обслуговування блоку гаражів «Б-1»
№22, №23, №24 (рішення господарського
суду Хмельницької області від 01.10.2001)
Категорія земель – землі житлової та
громадської забудови

314

3.

Гомонова Валентина
Миколаївна

м. Хмельницький,
вул. Кам’янецька, 13

для обслуговування магазину «Тканини»
(договір дарування від 26.06.2001 р/н 1686,
свідоцтво про право власності від
11.01.2002)
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
підприємницької та іншої діяльності,
пов’язаної з отриманням прибутку)
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)

4.

Шевчук Галина
Трохимівна

м. Хмельницький,
вул. Заводська, 155/5

для обслуговування гаража (договір поділу
гаража від 12.11.2018 р/н 3653, наказ
управління архітектури та містобудування
від 11.12.2018 №654)
Категорія земель – землі промисловості,
транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та
іншого призначення

12.11 – для розміщення та експлуатації
об'єктів дорожнього сервісу

68

2.

105

№
п/п

Назва юридичних та
фізичних осіб

5.

Шевчук Галина
Трохимівна

6.

Котлінський Микола
Іванович

7.

Баланюк Наталія
Іванівна

8.

Пасатецький Василь
Іванович

Місце розташування
земельної ділянки

Цільове використання, підстава та категорія
земель

Код класифікації видів цільового
призначення земель

Площа,
м2

м. Хмельницький,
вул. Заводська, 155/1-Ж

для обслуговування приміщення складу
уніфіцірованого механічного (договір
поділу приміщення від 20.11.2018 р/н 3731,
наказ управління архітектури та
містобудування від 13.12.2018 №656)
Категорія земель – землі промисловості,
транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та
іншого призначення
для обслуговування нежитлових приміщень
(договір про поділ нерухомого майна від
17.02.2009 р/н 336)
Категорія земель – землі промисловості,
транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та
іншого призначення
для обслуговування нежилого приміщення
(договір купівлі-продажу від 01.02.2005 р/н
619)
Категорія земель – землі промисловості,
транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та
іншого призначення
для обслуговування нежитлового
приміщення та вбудованого приміщення
складу хімікатів (договір про поділ
нерухомого майна від 17.09.2008 р/н 3429,
договір купівлі-продажу від 19.11.2007 р/н
6345)
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

607

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

2318

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

340

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

116

м. Хмельницький,
вул. Міцкевича, 35

м. Хмельницький,
вул. Красовського, 5/1

м. Хмельницький,
вул. Курчатова, 6

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
юридичних осіб, яким надається дозвіл на розробку проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок
з метою передачі в постійне користування
№
п/п
1.

Назва юридичних
осіб
Хмельницька
обласна рада

Місце розташування
земельної ділянки

Цільове використання, підстава та категорія земель

м. Хмельницький,
майдан Незалежності, 2

для обслуговування приміщень Будинку рад,
господарських будівель, туалету, господарськопобутової будівлі, прохідної (свідоцтва про право
власності від 13.09.2007 САВ №652034, САВ №652032,
САВ №652045, САВ №652033, САВ №652044 )
Категорія земель – землі житлової та громадської
забудови

Код класифікації видів цільового Площа,
призначення земель
м2
03.01 - для будівництва та
обслуговування будівель органів
державної влади та місцевого
самоврядування

Секретар міської ради

М. Кривак

Завідувач юридичного відділу

Л. Демчук

В.о. начальника управління земельних
ресурсів та земельної реформи

Ю. Данюкіна

13152

