УКРАЇНА

ХМЕЛЬНИЦЬКА МІСЬКА РАДА

РІШЕННЯ
від ____________________ № ______________

м. Хмельницький

Про припинення права користування частинами
земельних ділянок, надання громадянам дозволу
на розроблення проектів землеустрою щодо
відведення
земельних
ділянок,
технічної
документації із землеустрою щодо встановлення
(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на
місцевості) та втрату чинності
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»,
Положенням про порядок надання земельних ділянок громадянам для будівництва і
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) на
території м. Хмельницького, затвердженого рішенням третьої сесії Хмельницької міської
ради від 27.09.2006 року № 16, 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 29 м2 із площі 68000 м2 гаражному товариству «НОВАТОР» та надати дозвіл
громадянину на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки з
метою передачі у власність для будівництва індивідуального гаража – землі житлової та
громадської забудови із земель міської ради (додаток 1).
2. Припинити право постійного користування частиною земельної ділянки загальною
площею 24 м2 із площі 30703 м2 гаражному товариству «СПІВДРУЖНІСТЬ» та надати
дозвіл на розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та погодити відновлення меж
земельної ділянки громадянину з метою передачі у власність для будівництва
індивідуального гаража - 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 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 для
будівництва індивідуальних гаражів - землі житлової та громадської забудови із земель
міської ради (додаток 7).
5. Визнати таким, що втратив чинність п. 3 додатку 1 до рішення 29-ої сесії
Хмельницької міської ради від 13.02.2019 року № 45.
6. Гаражному кооперативу «НОВАТОР» привести у відповідність до чинного
законодавства правоустановлюючі документи на земельну ділянку.
7. Гаражному кооперативу «СПІВДРУЖНІСТЬ» 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

Л. Матвеєва

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
ділянки, на
яким надається
користування
право постійного
яку припидозвіл на
земельними ділянками, користування частиною няється
розроблення
їх юридична адреса
земельної ділянки
право
проектів відведення
постійного земельних ділянок
користуван
ня, м2
1.

Гаражне товариство
Гаражний кооператив
«НОВАТОР»
«НОВАТОР»
м. Хмельницький,
м. Хмельницький,
вул. Тернопільська, 17 вул. Тернопільська, 17

29

ВРУБЛЕВСЬКИЙ
Олександр
Леонідович

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
29
«НОВАТОР»
м. Хмельницький,
вул. Тернопільська,
17, блок 1, бокс 2

Секретар міської ради

М. Кривак

Завідувач юридичного відділу

Л. Демчук

В.о. начальника управління земельних
ресурсів та земельної реформи

Л. Матвеєва

Додаток 2
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 технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості)
та погоджується відновлення меж земельних ділянок для будівництва індивідуальних гаражів з метою передачі у власність
№ Назва юридичних осіб, Місце розташування
Площа
Прізвище, ім’я,
п/п
яким припиняється
земельної ділянки, на земельної
по-батькові
право постійного
яку припиняється
ділянки, на громадян, яким
користування
право постійного
яку припинадається
земельними ділянками, користування частиною няється
дозвіл на
їх юридична адреса
земельної ділянки
право
розроблення
постійного
технічної
користуван документації із
ня, м2
землеустрою
щодо
встановлення
(відновлення)
меж земельних
ділянок в
натурі (на
місцевості) та
погоджується
відновлення
меж земельних
ділянок
1.
Гаражне товариство
Гаражний кооператив
24
ДУЗЯК Іван
«СПІВДРУЖНІСТЬ» «СПІВДРУЖНІСТЬ»
Петрович
м. Хмельницький,
м. Хмельницький,
вул. Тернопільська,
вул. Тернопільська,
13/4
13/4

Місце розташування
земельної ділянки,
щодо якої надається
дозвіл на розроблення
технічної
документації із
землеустрою щодо
встановлення
(відновлення) меж
земельних ділянок в
натурі (на місцевості)
та погоджується
відновлення меж
земельних ділянок

Площа земельної ділянки,
щодо якої
надається дозвіл
на технічної
документації із
землеустрою
щодо
встановлення
(відновлення)
меж земельних
ділянок в
натурі (на
місцевості) та
погоджується
відновлення
меж земельних
ділянок, м2

Гаражний кооператив
«СПІВДРУЖНІСТЬ»
м. Хмельницький,
вул. Тернопільська,
13/4, бокс 117/а

24

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 “ ___“ ________ 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 Площа,
Підстава
п/п
батькові
земельної ділянки
м2
1. ШВЕЦЬ Любов
м. Хмельницький,
600 лист управління земельних ресурсів та земельної реформи
Володимирівна
вул. Осіння, 45
департаменту архітектури, містобудування та земельних
ресурсів від 27.03.2018 р. № 529-02-14
лист управління земельних ресурсів та земельної реформи
департаменту архітектури, містобудування та земельних
ресурсів від 19.06.2018 р. № Ш/3106-04-18
номер у загальному списку черговості 633
Секретар міської ради

М. Кривак

Завідувач юридичного відділу

Л. Демчук

В.о. начальника управління земельних
ресурсів та земельної реформи

Л. Матвеєва

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, по- Місце розташування Площа,
Підстава
п/п
батькові
земельної ділянки
м2
1. КУЗЬМАК Дмитро м. Хмельницький,
600 витяг з протоколу засідання постійної комісії з питань
Степанович
вул. Болохівська
містобудування, земельних відносин та охорони
навколишнього природного середовища від 27.02.2019
року № 78
2. ЛУЧИНСЬКИЙ
м. Хмельницький,
215 договір купівлі-продажу житлового будинку від
Дмитро Вікторович вул. Гонти, 51/5
02.08.2017 року № 6651
витяг з протоколу засідання постійної комісії з питань
містобудування, земельних відносин та охорони
навколишнього природного середовища від 27.02.2019
року № 78
Секретар міської ради

М. Кривак

Завідувач юридичного відділу

Л. Демчук

В.о. начальника управління земельних
ресурсів та земельної реформи

Л. Матвеєва

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, поп/п
батькові
1. ШПИРКО Юлія
Антонівна

Місце розташування
земельної ділянки
м. Хмельницький,
обслуговуючий
кооператив «Керамік»

Площа,
Підстава
м2
647 витяг з протоколу загальних зборів садівничого
товариства «Керамік» від 17.02.1988 р. № 4

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 “ ___“ ________ 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
№
Прізвище, ім’я, по-батькові
п/п
1. ПРИПЕКА Галина Антонівна
2. ШЕРЕМЕТА Лілія Петрівна
3. КАЛЮЖНИЙ Олександр
Миколайович

Місце розташування
земельної ділянки
м. Хмельницький, вул. Гарнізонна, 16/3, гаражний кооператив
«Раково-2», блок 11, бокс 5
м. Хмельницький, прв. Малиновий, 10, гаражний кооператив
«Піонерський», блок 10, бокс 90
м. Хмельницький, вул. Бандери, 57/2, гаражний кооператив
«Рибалко», блок О, бокс 9

Площа,
м2
27
21
22

Секретар міської ради

М. Кривак

Завідувач юридичного відділу

Л. Демчук

В.о. начальника управління земельних
ресурсів та земельної реформи

Л. Матвеєва

Додаток 7
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. ВОЛЬСЬКА Катерина
м. Хмельницький, вул. Гарнізонна, 16/3, гаражний кооператив
29
Вікторівна
«Раково-2», блок 15А, бокс 4
2. ТИМЧУК Олександр
м. Хмельницький, вул. Бандери, 63/1Б, гаражний кооператив «Мир»,
21
Володимирович
блок Д, бокс 22
-

Секретар міської ради

М. Кривак

Завідувач юридичного відділу

Л. Демчук

В.о. начальника управління
земельних ресурсів та земельної реформи

Л. Матвеєва

