УКРАЇНА

ХМЕЛЬНИЦЬКА МІСЬКА РАДА

РІШЕННЯ
від ___________________________ №_____________
Про припинення права користування
земельними ділянками, затвердження
проектів землеустрою щодо відведення
земельних ділянок, технічної документації
із землеустрою та надання земельних
ділянок у власність, оренду громадянам,
зміну цільового призначення земельних
ділянок, внесення змін, втрату чинності
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. Припинити право постійного користування земельною ділянкою загальною
площею 703 м2 із площі 12948 м2 ТОВ “Євро-Трейд” та:
1.1. надати земельні ділянки загальною площею 396 м2 громадянам у власність для
будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд
(присадибна ділянка) – землі житлової та громадської забудови (додаток 1);
1.2. надати земельні ділянки загальною площею 307 м2 громадянам в оренду для
будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд
(присадибна ділянка) – землі житлової та громадської забудови (додаток 2).
2. Припинити право користування земельною ділянкою загальною площею 1200 м2
шляхом розірвання договору оренди землі № 1464/01 від 14.12.2016 р. за згодою сторін та
надати земельні ділянки у власність громадянам для будівництва і обслуговування жилого
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) – землі житлової та
громадської забудови згідно (додаток 3).
3. Припинити право користування земельними ділянками загальною площею
2
482 м
(додаткова угода № 419/02 про внесення змін до договору оренди землі
№ 681010004000872 від 18.10.2012 р. із змінами внесеними до договору № 503/02 від
29.04.2015 р.) та надати земельні ділянки у власність громадянам для будівництва
індивідуальних гаражів – землі житлової та громадської забудови згідно (додаток 4).
4. Затвердити проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок та надати у
власність земельні ділянки громадянам:
4.1. для будівництва індивідуальних гаражів – землі житлової та громадської
забудови (додаток 5);
4.2.
для
ведення
особистого
селянського
господарства
–
землі
сільськогосподарського призначення (додаток 6);
4.3. для ведення особистого селянського господарства за давністю користування
(набувальна давність) – землі сільськогосподарського призначення (додаток 7);
4.4. для ведення садівництва – землі сільськогосподарського призначення
(додаток 8).

5. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення
(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) та надати у власність
земельні ділянки громадянам:
5.1. для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і
споруд (присадибна ділянка) – землі житлової та громадської забудови (додаток 9);
5.2. для будівництва індивідуального гаража – землі житлової та громадської
забудови (додаток 10);
5.3.
для
ведення
особистого
селянського
господарства
–
землі
сільськогосподарського призначення (додаток 11);
5.4. для ведення садівництва – землі сільськогосподарського призначення
(додаток 12).
6. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та надати у спільну сумісну
власність земельну ділянку громадянам для будівництва і обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) – землі житлової та громадської
забудови (додаток 13).
7. Затвердити проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок громадянам
та змінити категорію земель із “землі сільськогосподарського призначення” на “землі
житлової та громадської забудови” (додаток 14).
8. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину
та змінити цільове призначення земельної ділянки сільськогосподарського призначення з
“для ведення особистого селянського господарства” на “для ведення садівництва”
(додаток 15).
9. Громадянину Полянському О.Р. внести відповідні зміни до договору оренди землі
№ 681010004000872 від 18.10.2012 р.
10. Внести зміни до п. 15 дод. 3 до рішення 25-ої сесії Хмельницької міської ради від
10.10.2018 р. № 78, замінивши в графі “Прізвище, ім'я, по-батькові” слова “Павлівський
Петро Мар'янович” на слова “Павлівський Павло Мар'янович” згідно зі зверненням
Павлівського П.М.
11. Визнати таким, що втратив чинність п. 1 дод. 4 до рішення 11-ої сесії
Хмельницької міської ради від 25.01.2017 р. № 46, згідно зі зверненням Антонюка О.В.,
Антонюка В.В.
12. Відповідальність за виконання рішення покласти на заступника міського голови
А. Бондаренка і управління земельних ресурсів та земельної реформи.
13. 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
Голова постійної комісії з питань
містобудування, земельних відносин та
охорони навколишнього природного середовища

А. Нестерук
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
юридичних осіб, яким припиняється право постійного користування земельною ділянкою
та громадян, яким надається земельна ділянка у власність для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і
споруд (присадибна ділянка) – землі житлової та громадської забудови
Місце розташування Площа земельної
№№ Назва юридичних осіб, яким
Прізвище, ім’я, по батькові громадян, яким
Площа
припиняється
право
земельної
ділянки
п\п
ділянки, на яку надається у власність земельна ділянка, їх місце
земельної
постійного користування
та кадастровий номер
припиняється
реєстрації, місце розташування та кадастровий
ділянки, що
земельною ділянкою, їх
земельної ділянки, на право постійного
номер земельної ділянки, підстава
надається у
юридична адреса
яку припиняється право
2
власність, м2
постійного користування користування, м
1. ТОВ “Євро-Трейд”
вул. Кам'янецька, 82

м. Хмельницький,
прв. Купріна, 15
6810100000:26:006:0251

206

2.

м. Хмельницький,
прв. Купріна, 15
6810100000:26:006:0234

190

ВОЗНЮК Лідія Іванівна
…
м. Хмельницький, прв. Купріна, 38
6810100000:26:006:0251
витяг з Державного реєстру речових прав на
нерухоме майно про реєстрацію права власності
від 19.11.2018 р. інд/н145896147
ШМОРГУН Ольга Олегівна
…
м. Хмельницький, прв. Купріна, 30/1
6810100000:26:006:0234
витяг з Державного реєстру речових прав на
нерухоме майно про реєстрацію права власності
від 19.11.2018 р. інд/н145889738

Секретар міської ради

М. Кривак

В.о. начальника управління земельних ресурсів
та земельної реформи

Ю. Данюкіна

Завідувач юридичного відділу

Л. Демчук

206

190

Додаток 2
до рішення сесії міської ради
від “ ___“ ________ 2019 р.
№___
СПИСОК
юридичних осіб, яким припиняється право постійного користування земельною ділянкою
та громадян, яким надається земельна ділянка в оренду для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд
(присадибна ділянка) – землі житлової та громадської забудови
Місце розташування Площа земельної
№№ Назва юридичних осіб, яким
Прізвище, ім’я, по батькові громадян, яким
Площа
припиняється
право
земельної
ділянки
п\п
ділянки, на яку надається в оренду земельна ділянка, їх місце
земельної
постійного користування
та кадастровий номер
припиняється
реєстрації, місце розташування та кадастровий
ділянки, що
земельною ділянкою, їх
земельної ділянки
право постійного
номер земельної ділянки, підстава
надається в
юридична адреса
2
користування, м
оренду, м2
1. ТОВ “Євро-Трейд”
м. Хмельницький,
153
153
ГРИНЮК Валентина Василівна
прв.
Купріна,
15
вул. Кам'янецька, 82
ГРИНЮК Сергій Андрійович
6810100000:26:006:0213
ГРИНЮК Карина Сергіївна
ГРИНЮК Іванна Сергіївна
…
м. Хмельницький, прв. Купріна, 18/1
6810100000:26:006:0213
витяг з Державного реєстру речових прав на
нерухоме майно про реєстрацію права власності
від 22.01.2018 р. інд/н111253744
витяг з Державного реєстру речових прав на
нерухоме майно про реєстрацію права власності
від 22.01.2018 р. інд/н111255101
витяг з Державного реєстру речових прав на
нерухоме майно про реєстрацію права власності
від 22.01.2018 р. інд/н111254254
витяг з Державного реєстру речових прав на
нерухоме майно про реєстрацію права власності
від 22.01.2018 р. інд/н111254473

№№ Назва юридичних осіб, яким
припиняється право
п\п
постійного користування
земельною ділянкою, їх
юридична адреса
2. ТОВ “Євро-Трейд”
вул. Кам'янецька, 82

Місце розташування
земельної ділянки
та кадастровий номер
земельної ділянки

Площа земельної
Прізвище, ім’я, по батькові громадян, яким
ділянки, на яку надається в оренду земельна ділянка, їх місце
припиняється
реєстрації, місце розташування та кадастровий
право постійного
номер земельної ділянки, підстава
користування, м2
м. Хмельницький,
154
ОБИЧАЙКО Алла Петрівна
прв. Купріна, 15
…
6810100000:26:006:0211
м. Хмельницький, прв. Купріна, 20
6810100000:26:006:0211
витяг з Державного реєстру речових прав на
нерухоме майно про реєстрацію права власності
від 13.11.2017 р. інд/н103486821

Секретар міської ради

М. Кривак

В.о. начальника управління земельних ресурсів
та земельної реформи

Ю. Данюкіна

Завідувач юридичного відділу

Л. Демчук

Площа
земельної
ділянки, що
надається в
оренду, м2
154

Додаток 3
до рішення сесії міської ради
від “ ___“ ________ 2019 р.
№___
СПИСОК
громадян, яким припиняється право користування земельною ділянкою
та громадян, яким надається земельна ділянка у власність для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і
споруд (присадибна ділянка) – землі житлової та громадської забудови
Місце розташування Площа земельної
№№ Прізвище, ім’я, по-батькові
Прізвище, ім’я, по батькові громадян, яким
Площа
громадян,
яким
припиняється
та
кадастровий
номер
п\п
ділянки, на яку
надається у власність земельна ділянка, їх місце
земельної
право користування земельною земельної ділянки, на
припиняється
реєстрації, місце розташування та кадастровий
ділянки, що
ділянкою, та їх місце реєстрації яку припиняється право
право
номер земельної ділянки, підстава
надається у
користування
2
користування, м
власність, м2
1. РОМАНЮК Вадим Вікторович м. Хмельницький,
1000
1000
РОМАНЮК Вадим Вікторович
вул.
Ювілейна,
71/2
…
…
6810100000:06:001:0648
м. Хмельницький, вул. Ювілейна, 71/2
6810100000:06:001:0648
договір про поділ майна, що є спільною власністю
від 18.01.2019 р. за р/н501
витяг з Державного реєстру речових прав на
нерухоме майно про реєстрацію права власності
від 18.03.2019 р. інд/н159991354
2. РОМАНЮК Вадим Вікторович м. Хмельницький,
200
200
СНІЦАР Валентина Василівна
вул.
Ювілейна,
71/3
…
…
6810100000:06:001:0649
м. Хмельницький, вул. Ювілейна, 71/3
6810100000:06:001:0649
договір про поділ майна, що є спільною власністю
від 18.01.2019 р. за р/н501
витяг з Державного реєстру речових прав на
нерухоме майно про реєстрацію права власності
від 20.03.2019 р. інд/н160228546
Секретар міської ради
В.о. начальника управління земельних ресурсів
та земельної реформи
Завідувач юридичного відділу

М. Кривак
Ю. Данюкіна
Л. Демчук

Додаток 4
до рішення сесії міської ради
від “ ___“ ________ 2019 р.
№___
СПИСОК
громадян, яким припиняється право користування земельною ділянкою
та громадян, яким надається земельна ділянка у власність для будівництва індивідуальних гаражів – землі житлової та громадської забудови
Місце розташування Площа земельної
№№ Прізвище, ім’я, по-батькові
Прізвище, ім’я, по батькові громадян, яким
Площа
громадян,
яким
припиняється
та
кадастровий номер
п\п
ділянки, на яку
надається у власність земельна ділянка, їх місце
земельної
право користування земельною земельної ділянки, на
припиняється
реєстрації, місце розташування та кадастровий
ділянки, що
ділянкою, та їх місце реєстрації яку припиняється право
право
номер земельної ділянки, підстава
надається у
користування
користування, м2
власність, м2
1. ПОЛЯНСЬКИЙ Артур
м. Хмельницький,
24
24
БОНДАРЕНКО Віктор Володимирович
вул. Пересипкіна, 13
Русланович
…
6810100000:07:003:0150
м. Хмельницький, вул. Пересипкіна, 13, бокс 14
…
6810100000:07:003:0150
витяг з Державного реєстру речових прав на
нерухоме майно про реєстрацію права власності
від 28.11.2016 р. інд/н74109166
2. ПОЛЯНСЬКИЙ Артур
м. Хмельницький,
96
96
ВІЛЬЧАНСЬКИЙ Євген Валентинович
вул. Пересипкіна, 13
Русланович
…
6810100000:07:003:0146
м. Хмельницький, вул. Пересипкіна, 13,
…
бокс 17, 18, 19, 20
6810100000:07:003:0146
витяг з Державного реєстру речових прав на
нерухоме майно про реєстрацію права власності
від 03.04.2017 р. інд/н84100392
витяг з Державного реєстру речових прав на
нерухоме майно про реєстрацію права власності
від 03.04.2017 р. інд/н84099168
витяг з Державного реєстру речових прав на
нерухоме майно про реєстрацію права власності
від 03.04.2017 р. інд/н84087717
витяг з Державного реєстру речових прав на
нерухоме майно про реєстрацію права власності
від 03.04.2017 р. інд/н84088565

Місце розташування Площа земельної
№№ Прізвище, ім’я, по-батькові
Прізвище, ім’я, по батькові громадян, яким
громадян,
яким
припиняється
та
кадастровий номер
п\п
ділянки, на яку
надається у власність земельна ділянка, їх місце
право користування земельною земельної ділянки, на
припиняється
реєстрації, місце розташування та кадастровий
ділянкою, та їх місце реєстрації яку припиняється право
право
номер земельної ділянки, підстава
користування
користування, м2
3. ПОЛЯНСЬКИЙ Артур
м. Хмельницький,
24
ГРУШКО Юлія Олександрівна
вул. Пересипкіна, 13
Русланович
…
6810100000:07:003:0148
м. Хмельницький, вул. Пересипкіна, 13, бокс 12
…
6810100000:07:003:0148
інформаційна довідка з Державного реєстру
речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав
власності на нерухоме майно, Державного реєстру
Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження
об'єктів нерухомого майна щодо об'єкта
нерухомого майна від 12.07.2016 р.
№ 63271287
4. ПОЛЯНСЬКИЙ Артур
м. Хмельницький,
49
КУШНІР Руслан Вікторович
вул. Пересипкіна, 13
Русланович
…
6810100000:07:003:0153
м. Хмельницький, вул. Пересипкіна, 13, бокс 7, 8
…
6810100000:07:003:0153
витяг з Державного реєстру речових прав на
нерухоме майно про реєстрацію права власності
від 03.04.2017 р. інд/н84078028
витяг з Державного реєстру речових прав на
нерухоме майно про реєстрацію права власності
від 03.04.2017 р. інд/н84079338
5. ПОЛЯНСЬКИЙ Артур
м. Хмельницький,
96
КУШНІР Уляна Олегівна
вул. Пересипкіна, 13
Русланович
…
6810100000:07:003:0152
м. Хмельницький, вул. Пересипкіна, 13,
…
бокс 9, 10, 11, 15
6810100000:07:003:0152
витяг з Державного реєстру речових прав на
нерухоме майно про реєстрацію права власності
від 03.04.2017 р. інд/н84080761
витяг з Державного реєстру речових прав на
нерухоме майно про реєстрацію права власності
від 03.04.2017 р. інд/н84084459

Площа
земельної
ділянки, що
надається у
власність, м2
24

49

96

Місце розташування Площа земельної
№№ Прізвище, ім’я, по-батькові
громадян,
яким
припиняється
та
кадастровий номер
п\п
ділянки, на яку
право користування земельною земельної ділянки, на
припиняється
ділянкою, та їх місце реєстрації яку припиняється право
право
користування
користування, м2

6. ПОЛЯНСЬКИЙ Артур
Русланович
…

м. Хмельницький,
вул. Пересипкіна, 13
6810100000:07:003:0151

24

7. ПОЛЯНСЬКИЙ Артур
Русланович
…

м. Хмельницький,
вул. Пересипкіна, 13
6810100000:07:003:0147

48

8. ПОЛЯНСЬКИЙ Артур
Русланович
…

м. Хмельницький,
вул. Пересипкіна, 13
6810100000:07:003:0145

96

Прізвище, ім’я, по батькові громадян, яким
надається у власність земельна ділянка, їх місце
реєстрації, місце розташування та кадастровий
номер земельної ділянки, підстава
витяг з Державного реєстру речових прав на
нерухоме майно про реєстрацію права власності
від 03.04.2017 р. інд/н84083522
витяг з Державного реєстру речових прав на
нерухоме майно про реєстрацію права власності
від 03.04.2017 р. інд/н84082300
ОЛІЙНИК Любов Вікторівна
…
м. Хмельницький, вул. Пересипкіна, 13, бокс 16
6810100000:07:003:0151
інформаційна довідка з Державного реєстру
речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав
власності на нерухоме майно, Державного реєстру
Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження
об'єктів нерухомого майна щодо об'єкта
нерухомого майна від 12.07.2016 р.
№ 63268963
ПИСЬКОРСЬКИЙ Руслан Володимирович
…
м. Хмельницький, вул. Пересипкіна, 13, бокс 21, 26
6810100000:07:003:0147
витяг з Державного реєстру речових прав на
нерухоме майно про реєстрацію права власності
від 03.04.2017 р. інд/н84086374
витяг з Державного реєстру речових прав на
нерухоме майно про реєстрацію права власності
від 03.04.2017 р. інд/н84085459
ПОЛЯНСЬКА Оксана Володимирівна
…
м. Хмельницький, вул. Пересипкіна, 13,
бокс 22, 23, 24, 25
6810100000:07:003:0145

Площа
земельної
ділянки, що
надається у
власність, м2

24

48

96

Місце розташування Площа земельної
№№ Прізвище, ім’я, по-батькові
громадян,
яким
припиняється
та
кадастровий номер
п\п
ділянки, на яку
право користування земельною земельної ділянки, на
припиняється
ділянкою, та їх місце реєстрації яку припиняється право
право
користування
користування, м2

9. ПОЛЯНСЬКИЙ Артур
Русланович
…

м. Хмельницький,
вул. Пересипкіна, 13
6810100000:07:003:0149

25

Прізвище, ім’я, по батькові громадян, яким
надається у власність земельна ділянка, їх місце
реєстрації, місце розташування та кадастровий
номер земельної ділянки, підстава
витяг з Державного реєстру речових прав на
нерухоме майно про реєстрацію права власності
від 03.04.2017 р. інд/н84075427
витяг з Державного реєстру речових прав на
нерухоме майно про реєстрацію права власності
від 03.04.2017 р. інд/н84063385
витяг з Державного реєстру речових прав на
нерухоме майно про реєстрацію права власності
від 03.04.2017 р. інд/н84064771
витяг з Державного реєстру речових прав на
нерухоме майно про реєстрацію права власності
від 03.04.2017 р. інд/н84076663
ХОМОВСЬКИЙ Віктор Васильович
…
м. Хмельницький, вул. Пересипкіна, 13, бокс 13
6810100000:07:003:0149
інформаційна довідка з Державного реєстру
речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав
власності на нерухоме майно, Державного реєстру
Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження
об'єктів нерухомого майна щодо об'єкта
нерухомого майна від 30.08.2016 р.
№ 66903282

Секретар міської ради

М. Кривак

В.о. начальника управління земельних ресурсів
та земельної реформи

Ю. Данюкіна

Завідувач юридичного відділу

Л. Демчук

Площа
земельної
ділянки, що
надається у
власність, м2

25

Додаток 5
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. ХАРИТОНОВ Сергій
м. Хмельницький,
22 ріш. 25-ої сесії міської ради
від 10.10.2018 р. № 75
гаражний
масив
по
прв.
Малиновому,
Васильович
блок 19, бокс 7
6810100000:04:004:0598
2. БОНДАР Анатолій
м. Хмельницький,
31 ріш. 25-ої сесії міської ради
від 10.10.2018 р. № 76
вул. Чорновола, 159/2,
Сергійович
громадська організація “Об'єднання
автолюбителів “Раково-1”,
блок 8, бокс 70
6810100000:22:002:0211
3. КНИЖНИК Ірина
м. Хмельницький,
23 ріш. 48-ої сесії міської ради
від 04.03.2015 р. № 29
вул.
Чорновола,
159/2,
Вікторівна
громадська організація “Об'єднання
автолюбителів “Раково-1”,
блок 2, бокс 44
6810100000:22:002:0123
4. КНИЖНИК Ірина
м. Хмельницький, прс. Миру, 71/4,
24 ріш. 37-ої сесії міської ради
від 30.04.2014 р. № 27
гаражний
кооператив
“Мирний”,
Вікторівна
блок 9, бокс 39
6810100000:16:007:0470
5. СУХИЙ Олександр
м. Хмельницький,
22 ріш. 22-ої сесії міської ради
від 04.07.2018 р. № 51
вул.
Прибузька,
34/1,
Олександрович
об'єднання автолюбителів “Кордон”
Академії прикордонних військ України,
блок А, бокс 45
6810100000:04:002:0120

№ Прізвище, ім’я, по-батькові
Місце розташування та
Площа,
Підстава
п/п
кадастровий номер земельної ділянки
м2
6. СУХИЙ Олександр
м. Хмельницький, вул. Прибузька, 34/1,
28 ріш. 22-ої сесії міської ради
від 04.07.2018 р. № 51
об'єднання автолюбителів “Кордон”
Олександрович
Академії прикордонних військ України,
блок Б, бокс 50
6810100000:04:002:0119
7. ВАСИЛИШИН Петро
м. Хмельницький, вул. Чорновола, 159/2,
35 ріш. 25-ої сесії міської ради
від 10.10.2018 р. № 75
громадська
організація
“Об'єднання
Якович
автолюбителів “Раково-1”,
блок 8, бокс 66
6810100000:22:002:0210
8. НЕЗНАНСЬКА Світлана
м. Хмельницький, по вул. Кам'янецькій,
32 ріш. 37-ої сесії міської ради
від 30.04.2014 р. № 27
в районі ДОСААФ, блок 3, бокс 13
Станіславівна
6810100000:09:005:0151
9. СИДОРЧУК Дмитро
м. Хмельницький, вул. Чорновола, 110
22 ріш. 25-ої сесії міської ради
від 10.10.2018 р. № 54
6810100000:05:004:0091
Вікторович
10. ПАВЛІВСЬКИЙ Павло
м. Хмельницький, вул. Ранкова, 4А,
22 ріш. 25-ої сесії міської ради
від 10.10.2018 р. № 78
гаражний кооператив “Дуброва”,
Мар'янович
блок 6, бокс 59
6810100000:07:002:0467
11. ЧЕРЕВИК Олександр
м. Хмельницький,
23 ріш. 25-ої сесії міської ради
від 10.10.2018 р. № 67
гаражний масив по прв. Малиновому,
Антонович
блок 17, бокс 21
6810100000:04:004:0602
12. ЧЕРЕВИК Олександр
м. Хмельницький, прв. Малиновий, 10,
33 ріш. 25-ої сесії міської ради
від 10.10.2018 р. № 71
гаражний
кооператив
“Піонерський”,
Антонович
блок 10, бокс 98
6810100000:04:004:0601
13. КОРОЛЮК Микола
м. Хмельницький, вул. Степанкова,
29 ріш. 18-ої сесії міської ради
від 25.10.2017 р. № 30
гаражний кооператив “Західний”,
Кирилович
блок 5, бокс 89
6810100000:37:001:0289
14. КОРОЛЮК Микола
м. Хмельницький,
26 ріш. 25-ої сесії міської ради
від 10.10.2018 р. № 77
вул. Тернопільська, 13/4,
Кирилович
гаражний кооператив “Співдружність”,

№ Прізвище, ім’я, по-батькові
п/п
15. ДАЦКОВ Руслан
Миколайович
16. ГУМЕННИЙ Дмитро
Миколайович
17. ГУМЕННИЙ Дмитро
Миколайович
18. ГУМЕННИЙ Дмитро
Миколайович
19. ПОРОХОНЧУК Роман
Васильович
20. ВІТ Артем Віталійович

21. КОНДРАТЮК Тетяна
Іванівна

22. СЛОТЮК Олександра
Іванівна

Місце розташування та
кадастровий номер земельної ділянки
бокс 219
6810100000:29:002:0461
м. Хмельницький, вул. Купріна, 64,
гаражний кооператив “Автолюбитель”,
блок Г, бокс 11
6810100000:06:003:0092
м. Хмельницький,
гаражний масив по прв. Малиновому,
блок 19, бокс 8
6810100000:04:004:0605
м. Хмельницький,
гаражний масив по прв. Малиновому,
блок 19, бокс 3Ж
6810100000:04:004:0604
м. Хмельницький, прс. Миру, 102/6,
гаражно-будівельний кооператив
“Дельта”, блок В, бокс 28
6810100000:18:002:0322
м. Хмельницький, вул. Щедріна, 9/1,
гаражний кооператив “Дубово”,
блок 11, бокс 65
6810100000:26:002:0352
м. Хмельницький, прс. Миру, 102/4,
гаражний кооператив “Проспект”,
блок В, бокс 15
6810100000:18:002:0327
м. Хмельницький, гаражний масив
по вул. Тернопільській (СШ № 4),
блок 1, бокс 33
6810100000:09:006:0260
м. Хмельницький, прс. Миру, 65/4-А,
гаражний кооператив “Довіра”,
блок 17, бокс 80

Площа,
м2

Підстава

40

ріш. 25-ої сесії міської ради
від 10.10.2018 р. № 79

24

ріш. 25-ої сесії міської ради
від 10.10.2018 р. № 67

24

ріш. 25-ої сесії міської ради
від 10.10.2018 р. № 54

25

ріш. 21-ої сесії міської ради
від 11.04.2018 р. № 62

21

ріш. 25-ої сесії міської ради
від 10.10.2018 р. № 68

35

ріш. 25-ої сесії міської ради
від 10.10.2018 р. № 76

23

ріш. 25-ої сесії міської ради
від 10.10.2018 р. № 68

22

ріш. 25-ої сесії міської ради
від 10.10.2018 р. № 76

№ Прізвище, ім’я, по-батькові
п/п
23. ХОМА Антін Романович

24. ХОМА Антін Романович

Місце розташування та
Площа,
Підстава
кадастровий номер земельної ділянки
м2
6810100000:16:007:0491
м. Хмельницький,
26 ріш. 17-ої сесії міської ради
від 20.09.2017 р. № 49
вул. Степана Бандери, 63А,
кооператив для зберігання транспортних
засобів “Фрагмент”,
блок 6, бокс 30
6810100000:16:003:0183
м. Хмельницький,
68 ріш. 16-ої сесії міської ради
від 12.07.2017 р. № 39
вул. Степана Бандери, 63А,
кооператив для зберігання транспортних
засобів “Фрагмент”,
блок 9, бокс 42, 43
6810100000:16:003:0178

Секретар міської ради

М. Кривак

В.о. начальника управління земельних ресурсів
та земельної реформи

Ю. Данюкіна

Завідувач юридичного відділу

Л. Демчук

Додаток 6
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 особистого селянського господарства – землі сільськогосподарського призначення
Прізвище, ім’я,
Місце розташування та
№
Площа,
по-батькові
кадастровий номер земельної
Підстава
п/п
м2
ділянки
1. ЄРЕМЕЄВА Іванна
м. Хмельницький,
1800 ріш. 22-ої сесії міської ради
від 04.07.2018 р. № 51
Олександрівна
вул. П'ятисотенниць, 52
6810100000:25:002:0794
2. ЩЕРБА Юрій Павлович
м. Хмельницький,
978 ріш. 15-ої сесії міської ради
від 31.05.2017 р. № 43
вул. Житня, 13
6810100000:25:003:0522
3. ВЕЛИЧКО Раїса Антонівна м. Хмельницький,
2900 ріш. 25-ої сесії міської ради
від 10.10.2018 р. № 53
вул. Летичівська, 18
6810100000:20:004:0342
4. МАШТАЛІР Раїса
м. Хмельницький,
63 ріш. 25-ої сесії міської ради
від 10.10.2018 р. № 52
Володимирівна
прв. Вокзальний, 11
6810100000:02:006:0784
5. СОСНИЦЬКИЙ Леонід
м. Хмельницький,
657 ріш. 27-ої сесії міської ради
від 14.12.2018 р. № 47
Арсентійович
вул. Набережна, 10
6810100000:20:004:0343
6. ШВЕД Віталій Борисович
м. Хмельницький,
400 ріш. 25-ої сесії міської ради
від 10.10.2018 р. № 79
вул. Висока, 34
6810100000:08:003:0410
7. ЛЕЩУК Віктор Юхимович м. Хмельницький,
1000 ріш. 27-ої сесії міської ради
від 14.12.2018 р. № 47
вул. Польова, 7-А
6810100000:12:002:0160
8. СЛІПЧУК Леонід
м. Хмельницький,
115 ріш. 25-ої сесії міської ради
від 10.10.2018 р. № 55
Віталійович
вул. Щаслива, 13
6810100000:13:001:0850

Прізвище, ім’я,
по-батькові

№
п/п
9.

МАСЛЯНКО Ніна
Казимирівна

10. КОСТЮК Сергій
Миколайович
11. РАГА Сергій
Володимирович

Місце розташування та
кадастровий номер земельної
ділянки
м. Хмельницький,
прв. Ранковий, 41
6810100000:08:001:0620
м. Хмельницький,
вул. Транспортна, 50-А
6810100000:14:004:0275
м. Хмельницький,
вул. Кам'янецька, 226
6810100000:28:002:1103

Площа,
м2

Підстава

117

ріш. 27-ої сесії міської ради
від 14.12.2018 р. № 47

638

ріш. 25-ої сесії міської ради
від 10.10.2018 р. № 55

1535 ріш. 20-ої сесії міської ради
від 31.01.2018 р. № 34

Секретар міської ради

М. Кривак

В.о. начальника управління земельних ресурсів
та земельної реформи

Ю. Данюкіна

Завідувач юридичного відділу

Л. Демчук

Додаток 7
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 особистого селянського господарства за давністю користування (набувальна давність) – землі сільськогосподарського
призначення
Прізвище, ім’я,
Місце розташування та
№
Площа,
по-батькові
кадастровий номер земельної
Підстава
п/п
м2
ділянки
1. ВИТУШИНСЬКА Наталія м. Хмельницький,
600 ріш. 25-ої сесії міської ради
від 10.10.2018 р. № 56
Михайлівна
вул. Тракторна, 58-А
6810100000:12:002:0134
2. ГАНАБА Володимир
м. Хмельницький,
600 ріш. 25-ої сесії міської ради
від 10.10.2018 р. № 56
Дмитрович
вул. Тракторна, 7
6810100000:12:002:0145
3. ЗАГУРОВСЬКА Теофілія
м. Хмельницький,
600 ріш. 25-ої сесії міської ради
від 10.10.2018 р. № 56
Павлівна
вул. Тракторна, 1-А
6810100000:12:002:0136
4. ЗУБАРЕЦЬ Іван
м. Хмельницький,
600 ріш. 25-ої сесії міської ради
від 10.10.2018 р. № 56
Миколайович
вул. Тракторна, 25
6810100000:12:002:0128
5. ІВАНОВА Генефа Василівна м. Хмельницький,
600 ріш. 25-ої сесії міської ради
від 10.10.2018 р. № 56
вул. Тракторна, 49
6810100000:12:002:0142
6. КЛАНЦА Микола
м. Хмельницький,
600 ріш. 25-ої сесії міської ради
від 10.10.2018 р. № 56
Володимирович
вул. Тракторна, 32
6810100000:12:002:0137
7. КОГУТ Ірина Анатоліївна м. Хмельницький,
600 ріш. 25-ої сесії міської ради
від 10.10.2018 р. № 56
вул. Тракторна, 22
6810100000:12:002:0130
8. КОЗА Ганна Станіславівна м. Хмельницький,
600 ріш. 25-ої сесії міської ради
від 10.10.2018 р. № 56
вул. Тракторна, 38

№
п/п

Прізвище, ім’я,
по-батькові

м. Хмельницький,
вул. Тракторна, 5
6810100000:12:002:0123
10. ЛИСЯК Микола Йосипович м. Хмельницький,
вул. Тракторна, 78
6810100000:12:002:0132
11. ЛІТИНСЬКА Ольга
м. Хмельницький,
Миколаївна
вул. Тракторна, 62
6810100000:12:002:0129
12. МАКОВКІН Юрій
м. Хмельницький,
Миколайович
вул. Тракторна, 86
6810100000:12:002:0125
13. МАСЛОВСЬКИЙ Петро
м. Хмельницький,
Іванович
вул. Тракторна, 69
6810100000:12:002:0135
14. НАГІБІНА Олександра
м. Хмельницький,
Борисівна
вул. Тракторна, 6
6810100000:12:002:0144
15. ПАНТИЛІМОН Неля
м. Хмельницький,
Геннадіївна
вул. Тракторна, 60-А
6810100000:12:002:0138
16. ПЕТЛЯК Станіслава
м. Хмельницький,
Людвигівна
вул. Тракторна, 61
6810100000:12:002:0124
17. ПІДЛЮДНА Людмила
м. Хмельницький,
Володимирівна
вул. Тракторна, 44
6810100000:12:002:0133
18. РЕЗНІКОВ Богдан
м. Хмельницький,
Вікторович
вул. Тракторна, 12
6810100000:12:002:0126
19. САВАРІН Володимир
м. Хмельницький,
9.

КОЗАК Інна Станіславівна

Місце розташування та
кадастровий номер земельної
ділянки
6810100000:12:002:0127

Площа,
м2

Підстава

600

ріш. 25-ої сесії міської ради
від 10.10.2018 р. № 56

600

ріш. 25-ої сесії міської ради
від 10.10.2018 р. № 56

600

ріш. 25-ої сесії міської ради
від 10.10.2018 р. № 56

600

ріш. 25-ої сесії міської ради
від 10.10.2018 р. № 56

600

ріш. 25-ої сесії міської ради
від 10.10.2018 р. № 56

600

ріш. 25-ої сесії міської ради
від 10.10.2018 р. № 56

600

ріш. 25-ої сесії міської ради
від 10.10.2018 р. № 56

600

ріш. 25-ої сесії міської ради
від 10.10.2018 р. № 56

600

ріш. 25-ої сесії міської ради
від 10.10.2018 р. № 56

600

ріш. 25-ої сесії міської ради
від 10.10.2018 р. № 56

600

ріш. 25-ої сесії міської ради

№
п/п

20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

Прізвище, ім’я,
по-батькові

Місце розташування та
кадастровий номер земельної
ділянки
Володимирович
вул. Тракторна, 65
6810100000:12:002:0131
СЕМЕНЧУК Ганна
м. Хмельницький,
Степанівна
вул. Тракторна, 55
6810100000:12:002:0143
СИВА Галина Степанівна
м. Хмельницький,
вул. Тракторна, 36-А
6810100000:12:002:0140
ТАКТАШОВ Максим
м. Хмельницький,
Вікторович
вул. Тракторна, 90
6810100000:12:002:0146
ШЕВЧУК Валентина
м. Хмельницький,
Дмитрівна
вул. Тракторна, 82
6810100000:12:002:0139
ЛЕЩУК Юлія Мічеславівна м. Хмельницький,
вул. Тракторна, 88
6810100000:12:002:0147
КРІСА Лідія Іванівна
м. Хмельницький,
вул. Тракторна, 23
6810100000:12:002:0148
ДИЯК Володимир
м. Хмельницький,
Броніславович
вул. Тракторна, 28
6810100000:12:002:0158
САЛАБАЙ Ганна Андріївна м. Хмельницький,
вул. Тракторна, 71
6810100000:12:002:0157
ДЕРАЖАНСЬКА Ганна
м. Хмельницький,
Станіславівна
вул. Тракторна, 67
6810100000:12:002:0151
ПАНАСЮК Надія Василівна м. Хмельницький,
вул. Тракторна, 72
6810100000:12:002:0155

Площа,
м2

Підстава
від 10.10.2018 р. № 56

600

ріш. 25-ої сесії міської ради
від 10.10.2018 р. № 56

600

ріш. 25-ої сесії міської ради
від 10.10.2018 р. № 56

600

ріш. 25-ої сесії міської ради
від 10.10.2018 р. № 56

600

ріш. 25-ої сесії міської ради
від 10.10.2018 р. № 56

600

ріш. 25-ої сесії міської ради
від 10.10.2018 р. № 56

600

ріш. 25-ої сесії міської ради
від 10.10.2018 р. № 56

600

ріш. 25-ої сесії міської ради
від 10.10.2018 р. № 56

600

ріш. 25-ої сесії міської ради
від 10.10.2018 р. № 56

600

ріш. 25-ої сесії міської ради
від 10.10.2018 р. № 56

600

ріш. 25-ої сесії міської ради
від 10.10.2018 р. № 56

Місце розташування та
кадастровий номер земельної
ділянки
30. ПАЧКОВСЬКИЙ Микола
м. Хмельницький,
Михайлович
вул. Тракторна, 70
6810100000:12:002:0153
31. ПОЛЮК Василь Сергійович м. Хмельницький,
вул. Тракторна, 68
6810100000:12:002:0156
32. СЛОБОДЯНЮК Володимир м. Хмельницький,
Володимирович
вул. Тракторна, 15
6810100000:12:002:0159
33. ШЕНДЕРА Галина
м. Хмельницький,
Казимирівна
вул. Тракторна, 76
6810100000:12:002:0154
34. СУХОВІРСЬКА Людмила м. Хмельницький,
Миколаївна
вул. Тракторна, 47
6810100000:12:002:0152
35. РЕДВАНСЬКИЙ Віктор
м. Хмельницький,
Матвійович
вул. Тракторна, 48
6810100000:12:002:0161

№
п/п

Прізвище, ім’я,
по-батькові

Площа,
м2

Підстава

600

ріш. 25-ої сесії міської ради
від 10.10.2018 р. № 56

600

ріш. 25-ої сесії міської ради
від 10.10.2018 р. № 56

600

ріш. 25-ої сесії міської ради
від 10.10.2018 р. № 56

600

ріш. 25-ої сесії міської ради
від 10.10.2018 р. № 56

600

ріш. 25-ої сесії міської ради
від 10.10.2018 р. № 56

600

ріш. 25-ої сесії міської ради
від 10.10.2018 р. № 57

Секретар міської ради

М. Кривак

В.о. начальника управління земельних ресурсів
та земельної реформи

Ю. Данюкіна

Завідувач юридичного відділу

Л. Демчук

Додаток 8
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

Місце розташування та
Площа,
Прізвище, ім’я,
Підстава
кадастровий номер земельної ділянки
м2
по-батькові
600 ріш. 25-ої сесії міської ради
1. КОВАЛЬЧУК Надія Йонівна м. Хмельницький,
від 10.10.2018 р. № 76
обслуговуючий кооператив “Керамік”
6810100000:36:001:0630
700 ріш. 25-ої сесії міської ради
2. МОРЩУК Тетяна Олегівна
м. Хмельницький,
від 10.10.2018 р. № 54
обслуговуючий кооператив “Керамік”
6810100000:36:001:0626
590 ріш. 25-ої сесії міської ради
3. НАУМЕНКО Валерій
м. Хмельницький,
від 10.10.2018 р. № 76
Володимирович
обслуговуючий кооператив “Керамік”
6810100000:36:001:0628
1200 ріш. 25-ої сесії міської ради
4. ОХОТІНА Олена Валеріївна м. Хмельницький,
від 10.10.2018 р. № 79
обслуговуючий кооператив “Керамік”
6810100000:36:001:0629
600 ріш. 25-ої сесії міської ради
5. КРУКОВСЬКИЙ Дмитро
м. Хмельницький,
від 10.10.2018 р. № 54
Володимирович
обслуговуючий кооператив “Керамік”
6810100000:36:001:0631
600 ріш. 25-ої сесії міської ради
6. ЛУГОВИЙ Павло Іванович
м. Хмельницький,
від 10.10.2018 р. № 54
садівничий кооператив “Світлана”
6810100000:35:004:2200
583 ріш. 25-ої сесії міської ради
7. СОЛОДУХА Любов
м. Хмельницький,
від 10.10.2018 р. № 79
Василівна
садівниче товариство “Ружичнянське”
6810100000:36:002:0131
124 ріш. 25-ої сесії міської ради
8. ДОБРЖАНСЬКИЙ Олег
м. Хмельницький,
від 10.10.2018 р. № 76
Олегович
садівниче товариство “Фруктовий”
6810100000:12:003:0434

Секретар міської ради

М. Кривак

В.о. начальника управління земельних ресурсів
та земельної реформи

Ю. Данюкіна

Завідувач юридичного відділу

Л. Демчук

Додаток 9
до рішення сесії міської ради
від “ ___“ ________ 2019 р.
№___
СПИСОК
громадян, яким затверджується технічна документація із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на
місцевості) та надаються земельні ділянки у власність для будівництва і обслуговування жилих будинків, господарських будівель і споруд
(присадибна ділянка) – землі житлової та громадської забудови
Прізвище, ім’я,
Місце розташування та
№
Площа,
по-батькові
кадастровий номер
Підстава
п/п
м2
земельної ділянки
1. ГОНЧАР Володимир
1000 договір купівлі-продажу житлового будинку з
м. Хмельницький,
надвірними будівлями від 10.02.2009 р.
Антонович
вул. Верейського, 76
за р/н305
6810100000:28:001:0999
2. ГРИНЧУК Микола
245
договір про поділ в натурі нерухомого майна
м. Хмельницький,
від 06.05.2015 р. за р/н1065
Анатолійович
вул. Вишнева, 81/2
витяг з Державного реєстру речових прав на
6810100000:02:006:0780
нерухоме майно про реєстрацію права
власності від 13.11.2017 р. за інд/н103557965
3. НАМИСТЮК Василь
640
витяг з Державного реєстру речових прав на
м. Хмельницький,
нерухоме майно про реєстрацію права
Анатолійович
вул. Шептицького, 56
власності від 07.09.2018 р. за інд/н136924373
6810100000:08:002:0881
4. РОЖАНСЬКИЙ
832
договір про поділ в натурі нерухомого майна
м. Хмельницький,
від 24.12.2015 р. за р/н5259
Владислав Віталійович вул. Залізнична, 86-А
наказ управління архітектури та
6810100000:13:001:0842
містобудування департаменту архітектури,
містобудування та земельних ресурсів
від 04.03.2016 р. за р/н79
інформаційна довідка з Державного реєстру
речових прав на нерухоме майно та Реєстру
прав власності на нерухоме майно,
Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру
заборон відчуження об'єктів нерухомого
майна щодо об'єкта нерухомого майна
від 23.03.2016 р. № 55803189

№
п/п

Прізвище, ім’я,
по-батькові

5. БОРОДКІНА Марія
Василівна

6. ПАСТУШОК Анатолій
Сергійович

Місце розташування та
кадастровий номер
земельної ділянки
м. Хмельницький,
вул. Кооперативна, 16
6810100000:14:001:0255
6810100000:14:001:0256
м. Хмельницький,
вул. Кошарського, 12
6810100000:20:005:0348

Площа,
м2
171
в т. ч.
діл. № 175,
діл. № 296
603

7. СКОРОПІНСЬКИЙ
м. Хмельницький,
Віталій Володимирович вул. Кам'янецька, 43/1-А
6810100000:01:006:0294

251

8. РОГАТЮК Лідія
Іванівна

600

9. ЗАВОДЯН Валентина
Михайлівна
10. НОВІКОВА Надія
Іванівна
11. ГАЛКІНА Неля
Валеріївна

м. Хмельницький,
вул. Партизанська, 103
6810100000:13:001:0849
м. Хмельницький,
вул. Чернишевського, 23
6810100000:20:004:0341
м. Хмельницький,
вул. Купріна, 39
6810100000:08:001:0616
м. Хмельницький,
вул. Кривоноса, 1-А
6810100000:29:003:0337

1000

312

1000

Підстава
витяг з Державного реєстру речових прав на
нерухоме майно про реєстрацію права
власності від 19.12.2017 р. за інд/н108251505

договір купівлі-продажу житлового будинку
від 30.01.2018 р. за р/н143
витяг з Державного реєстру речових прав на
нерухоме майно про реєстрацію права
власності від 30.01.2018 р. за інд/н112254992
ріш. 27-ої сесії міської ради від
14.12.2018 р. № 52
рішення Хмельницького міськрайонного суду
від 06.02.2018 р. (справа № 686/23243/17)
витяг з Державного реєстру речових прав на
нерухоме майно про реєстрацію права
власності від 21.01.2019 р. за інд/н153224160
ріш. 27-ої сесії міської ради
від 14.12.2018 р. № 47
договір дарування домоволодіння
від 03.12.2009 р. за р/н3309
витяг про реєстрацію права власності на
нерухоме майно від 11.12.2009 р. № 24757253
договір про поділ в натурі нерухомого майна
від 05.10.2016 р. за р/н2508
свідоцтво про право на спадщину за заповітом
від 07.10.2010 р. за р/н3-3808

№
п/п

Прізвище, ім’я,
по-батькові

12. КРАСНОПОРТКО
Михайло Герасимович
13. ДАРЧУН Віктор
Петрович
14. ЛАДІВНИЦЯ Петро
Іванович

Місце розташування та
кадастровий номер
земельної ділянки
м. Хмельницький,
вул. Митрополита
Шептицького, 58
6810100000:08:002:0840
м. Хмельницький,
вул. Старицького, 2
6810100000:29:003:0338
м. Хмельницький,
прв. Човновий, 8
6810100000:01:004:0578
6810100000:01:004:0577

Площа,
м2
611

свідоцтво про право особистої власності на
жилий будинок від 23.05.1983 р.

950

свідоцтво про право на спадщину за заповітом
від 16.01.2019 р. за р/н64

471
в т. ч.
діл. № 1462
діл. № 29

рішення Хмельницького міськрайонного суду
від 16.02.2017 р. (справа № 686/23696/15-ц)
додаткове рішення Хмельницького
міськрайонного суду від 12.07.2017 р.
(справа № 686/23696/15-ц)
витяг з Державного реєстру речових прав на
нерухоме майно про реєстрацію права
власності від 22.03.2018 р. інд/н118045359
договір дарування житлового будинку
від 25.01.2019 р. за р/н1-208
витяг з Державного реєстру речових прав на
нерухоме майно про реєстрацію права
власності від 25.01.2019 р. інд/н153913055
договір купівлі-продажу частки в праві
власності на житловий будинок з відповідною
часткою надвірних будівель
від 01.02.2018 р. за р/н39
свідоцтво про право на спадщину за законом
від 22.12.2004 р. за р/н1-2668

15. ТРЕМБОВЕЦЬКА Ганна м. Хмельницький,
Миколаївна
вул. Руданського, 21
6810100000:28:001:0995

820

16. ТЕРЕЩЕНКО Марія
Василівна

м. Хмельницький,
вул. Госпітальна, 11
6810100000:23:004:0493

235

17. ВОВК Володимир
Павлович

м. Хмельницький,
вул. Заводська, 91
6810100000:04:004:0607
м. Хмельницький,
прв. Човновий, 10-Г
6810100000:01:004:0579
6810100000:01:004:0580
6810100000:01:004:0581

477

18. СТАРЦУН-СЕЗЕР
Анжеліка Василівна

Підстава

168
витяг з Державного реєстру прав на нерухоме
в т. ч. майно про реєстрацію права власності
діл. № 1- від 02.03.2018 р. інд/н116003065
111
діл. № 237
діл. № 3-

№
п/п

Прізвище, ім’я,
по-батькові

Місце розташування та
кадастровий номер
земельної ділянки

19. ЯРОВЕЦЬ Ганна
Федорівна

м. Хмельницький,
вул. Купріна, 41
6810100000:08:001:0111

20. АНДРЕЄВА Люся
Іванівна

м. Хмельницький,
вул. Висока, 6
6810100000:08:003:0412
м. Хмельницький,
прв. Герасима
Смотрицького, 8
6810100000:28:001:1006
м. Хмельницький,
вул. В.І.Заремби, 4
6810100000:28:002:1102

21. БОЙКО Оксана
Василівна
22. НЕЗГОДА Віктор
Михайлович
23. ШАПОВАЛ Станіслава
Мартинівна
24. ЯНЕВИЧ Оксана
Григорівна
25. ВЯЛОВ Михайло
Семенович
26. НАДУВАНИЙ Роман
Анатолійович

27. ПАНАСЮК Тетяна
Анатоліївна

Площа,
м2
20
507

658

Підстава
свідоцтво про право на спадщину за законом
від 03.02.2010 р. за р/н1-230
договір купівлі-продажу частини житлового
будинку від 22.01.2014 р. за р/н500
свідоцтво про право на спадщину за заповітом
від 22.12.2008 р. за р/н3-1065

1000

свідоцтво про право на спадщину за законом
від 22.03.2011 р. за р/н1-572

600

свідоцтво про право на спадщину за законом
від 27.02.2001 р. за р/н3-300
свідоцтво про право на спадщину за законом
від 11.01.2019 р. за р/н1-75
свідоцтво про право на спадщину за заповітом
від 12.02.2001 р. за р/н1-345

м. Хмельницький,
прз. Глібова, 28
6810100000:26:004:0202
м. Хмельницький,
вул. Озерна, 8/7
6810100000:16:006:0567
м. Хмельницький,
вул. Булаєнка, 28
6810100000:19:004:0185
м. Хмельницький,
прв. Польовий, 3/1
6810100000:13:001:0856

1000

м. Хмельницький,
прв. Польовий, 3/2
6810100000:13:001:0855

938

200

1000

600

свідоцтво про право власності на нерухоме
майно від 31.12.2014 р. інд/н31981408
(СТА 294475)
рішення виконкому Хмельницької міської
ради від 20.12.1990 р. № 252-Г
договір про поділ в натурі нерухомого майна
від 03.04.2018 р. за р/н765
витяг з Державного реєстру прав на нерухоме
майно про реєстрацію права власності
від 11.04.2018 р. інд/н120188168
договір про поділ в натурі нерухомого майна
від 03.04.2018 р. за р/н765
витяг з Державного реєстру прав на нерухоме

№
п/п

Прізвище, ім’я,
по-батькові

28. ЧИКИРДА Христина
Петрівна

Місце розташування та
кадастровий номер
земельної ділянки
м. Хмельницький,
вул. Пилипчука, 14/1
6810100000:01:007:0168

Площа,
м2

119

Підстава
майно про реєстрацію права власності
від 20.04.2018 р. інд/н121413859
свідоцтво про право на спадщину за заповітом
від 10.05.2018 р. за р/н3510

Секретар міської ради

М. Кривак

В.о. начальника управління земельних ресурсів
та земельної реформи

Ю. Данюкіна

Завідувач юридичного відділу

Л. Демчук

Додаток 10
до рішення сесії міської ради
від “ ___“ ________ 2019 р.
№___
СПИСОК
громадян, яким затверджується технічна документація із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на
місцевості) та надаються земельні ділянки у власність для будівництва індивідуального гаража – землі житлової та громадської забудови
Прізвище, ім’я,
№
Місце розташування та
Площа,
по-батькові
Підстава
п/п
кадастровий номер земельної ділянки
м2
1. КРАВЕЦЬ Алла Петрівна м. Хмельницький, прс. Миру, 40/2,
гаражний кооператив “Проскурів-2”,
блок 1, бокс 20
6810100000:03:001:0230
2. ЄЛЕВИЧ Зельман
м. Хмельницький,
прв. Гагаріна, 12, гаражний кооператив
Абрамович
“Центральний”, блок 9, бокс 42
6810100000:01:008:0816

22

ріш. 25-ої сесії міської ради
від 10.10.2018 р. № 54

21

м. Хмельницький,
вул. Прибузька, 34/1,
об'єднання автолюбителів “Кордон”
Академії прикордонних військ України,
блок Б, бокс 43
6810100000:04:002:0113
4. КІСІЛЬ Роман Петрович м. Хмельницький, вул. Гарнізонна, 16/3,
гаражний кооператив “Раково-2”,
блок 10, бокс 85
6810100000:24:002:0379
5. БІДА Володимир
м. Хмельницький,
вул. Степана Бандери, 57/2,
Васильович
гаражний кооператив “Рибалко”,
блок І, бокс 63
6810100000:16:001:0428

27

архівний витяг з протоколу
засідання Хмельницького
міськвиконкому
від 07.02.1974 р. № 3
свідоцтво про право власності
на нерухоме майно від
30.03.2009 р. (САС № 662258)
ріш. 25-ої сесії міської ради
від 10.10.2018 р. № 72

3. МОСКАЛЬЧУК Юлія
Олександрівна

37

ріш. 27-ої сесії міської ради
від 14.12.2018 р. № 47

21

ріш. 16-ої сесії міської ради
від 12.07.2017 р. № 39

№
п/п

Прізвище, ім’я,
по-батькові

Місце розташування та
кадастровий номер земельної ділянки

Площа,
м2

Підстава

22

договір купівлі-продажу гаража
від 28.12.2018 р. за р/н1351

21

ріш. 25-ої сесії міської ради
від 10.10.2018 р. № 75

21

свідоцтво про право на
спадщину за законом від
06.08.2007 р.
за р/н1-5043
ріш. 29-ої сесії міської ради
від 13.02.2019 р. № 45

м. Хмельницький, вул. Кармелюка, 12Г,
гаражний кооператив “Озерний-6”,
блок Е, бокс 8
6810100000:17:001:0353
7. ПАСТУХОВ Микола
м. Хмельницький,
вул. Степана Бандери, 63/1Б,
Петрович
гаражний кооператив “Мир”,
блок Н, бокс 32
6810100000:16:002:0520
8. КОНДРАТЮК Тетяна
м. Хмельницький, вул. Гарнізонна, 16/3,
гаражний кооператив “Раково-2”,
Іванівна
блок 30, бокс 11
6810100000:24:002:0373
9. ФЕХТЕЛ Ганна Петрівна м. Хмельницький, вул. Кам'янецька,
гаражний масив “Золотий колос”,
блок 4, бокс 21
6810100000:09:005:0190
6. ЮРЧЕНКО Анатолій
Анатолійович

Секретар міської ради

М. Кривак

В.о. начальника управління земельних ресурсів
та земельної реформи

Ю. Данюкіна

Завідувач юридичного відділу

Л. Демчук

20

Додаток 11
до рішення сесії міської ради
від “ ___“ ________ 2019 р.
№___
СПИСОК
громадян, яким затверджується технічна документація із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі
(на місцевості) та надаються земельні ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства – землі сільськогосподарського
призначення
№
п/п

Прізвище, ім’я,
по-батькові
1. ПРИСЯЖНЮК Вікторія
Василівна

Місце розташування та
Площа,
кадастровий номер земельної ділянки
м2
м. Хмельницький,
вул. Бузкова, 20
6810100000:20:005:0368

1000

Секретар міської ради

М. Кривак

В.о. начальника управління земельних ресурсів
та земельної реформи

Ю. Данюкіна

Завідувач юридичного відділу

Л. Демчук

Підстава
ріш. 25-ої сесії міської ради
від 10.10.2018 р. № 77

Додаток 12
до рішення сесії міської ради
від “ ___“ ________ 2019 р.
№___
СПИСОК
громадян, яким затверджується технічна документація із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі
(на місцевості) та надаються земельні ділянки у власність для ведення садівництва – землі сільськогосподарського призначення
№
п/п

Прізвище, ім’я,
по-батькові
1. ДОЛГОВЯЗОВА Ганна
Яківна

Місце розташування та
Площа,
кадастровий номер земельної ділянки
м2
м. Хмельницький,
обслуговуючий кооператив
“Садівниче товариство
“Левада-Гречани”
6825082200:04:014:0292

1200

Секретар міської ради

М. Кривак

В.о. начальника управління земельних ресурсів
та земельної реформи

Ю. Данюкіна

Завідувач юридичного відділу

Л. Демчук

Підстава
довідка голови правління
обслуговуючого кооперативу
“Садівниче товариство
“Левада-Гречани”
від 12.02.2018 р. № 10
витяг з державного земельного
кадастру про земельну ділянку
від 01.02.2019 р.
№ НВ-6807645402019

Додаток 13
до рішення сесії міської ради
від “ ___“ ________ 2019 р.
№___
СПИСОК
громадян, яким затверджується технічна документація із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на
місцевості) та надаються земельні ділянки у спільну сумісну власність для будівництва і обслуговування жилих будинків, господарських
будівель і споруд (присадибна ділянка) – землі житлової та громадської забудови
Місце розташування та
№
Прізвище, ім’я,
Площа,
кадастровий номер
Підстава
п/п
по-батькові
м2
земельної ділянки
витяг з Державного реєстру речових прав на
800
1. БИРКА Світлана
м. Хмельницький,
нерухоме майно про реєстрацію права
Миколаївна
вул. Калнишевського, 23
власності від 11.12.2018 р. за інд/н149019446
КАБАНЧУК Володимир
6810100000:04:004:0600
витяг з Державного реєстру речових прав на
Миколайович
нерухоме майно про реєстрацію права
власності від 11.12.2018 р. за інд/н149011566
1000 свідоцтво про право на спадщину за законом
2. ГОРНІЦЬКИЙ Олександр м. Хмельницький,
від 24.04.2012 р. за р/н3-1003
Петрович
вул. Кривоноса, 7/1
витяг з Державного реєстру речових прав на
6810100000:29:003:0333
ФІГУРНИЙ Володимир
нерухоме майно про реєстрацію права
Петрович
власності від 14.03.2014 р. за інд/н18998877
свідоцтво про право на спадщину за законом
від 24.04.2012 р. за р/н3-1005
витяг з Державного реєстру речових прав на
нерухоме майно про реєстрацію права
власності від 11.03.2014 р. за інд/н18810073
свідоцтво про право на спадщину за законом
450
3. АНТОНЮК Олег
м. Хмельницький,
від 29.06.2017 р. за р/н1399
Володимирович
прв. 2-й Мирний, 15/1
витяг з Державного реєстру речових прав на
6810100000:16:008:0104
АНТОНЮК Віктор
нерухоме майно про реєстрацію права
Володимирович
власності від 29.06.2017 р. за інд/н90771142
свідоцтво про право на спадщину за законом
від 20.06.2017 р. за р/н1396
витяг з Державного реєстру речових прав на
нерухоме майно про реєстрацію права
власності від 29.06.2017 р. за інд/н90770873

№
п/п

Прізвище, ім’я,
по-батькові

4. УДАЛЬЦОВА Марія
Вікторівна
ХОМАНЕЦЬ Антоніна
Вікторівна

Місце розташування та
кадастровий номер
земельної ділянки
м. Хмельницький,
вул. П'яскорського, 12
6810100000:14:001:0231

Площа,
м2
522

Підстава
свідоцтво про право на спадщину за законом
від 28.11.1959 р. за р/н29
свідоцтво про право на спадщину
за заповітом від 04.02.2011 р. за р/н1-95
договір купівлі-продажу 2/5 частки
житлового будинку з надвірними будівлями
від 22.11.2017 р. за р/н2247
договір дарування 3/10 частки житлового
будинку з надвірними будівлями
від 03.08.2018 р. за р/н1679
свідоцтво про право на спадщину за законом
від 04.09.2002 р. за р/н3-1637
свідоцтво про право на спадщину за
заповітом від 04.09.2002 р. за р/н3-1635
свідоцтво про право на спадщину за законом
від 16.11.2017 р. за р/н5918

5. УЛОВИЧ Тетяна Федорівна м. Хмельницький,
ГОЛОВАТА Ядвіга
вул. Яворницького, 38
Броніславівна
6810100000:04:004:0586
УЛОВИЧ Тимур Ратанович

582

6. НЕДОЧИТАНИЙ Микола
Євгенович
РИЖУК Олександр
Віталійович
ГЕРАСИМЧУК Сергій
Іванович
КОЦЮБИНСЬКИЙ Віктор
Іванович
ТОМІЛІНА Альона
Володимирівна
ШЕМЧУК Галина
Олександрівна
7. КОНДРАТЮК Надія
Іванівна
КОНДРАТЮК Ігор
Петрович

м. Хмельницький,
вул. Грушевського, 15-15/1
6810100000:01:003:0349

555

договір купівлі-продажу від 06.03.1973 р.
за р/н2-689
договір дарування від 13.05.2004 р.
за р/н1509
свідоцтво про право на спадщину за
заповітом від 06.10.2008 р. за р/н4-4780
свідоцтво про право на спадщину за
заповітом від 13.10.2009 р. за р/н4-2754
договір дарування частини житлового
будинку від 30.01.2003 р. за р/н164
свідоцтво про право на спадщину за
заповітом від 06.10.2008 р. за р/н4-4782

м. Хмельницький,
прв. Київський, 40
6810100000:08:002:0831

677

свідоцтво про право на спадщину за законом
від 06.04.1996 р. за р/н1-1721
свідоцтво про право на спадщину за законом
від 06.04.1996 р. за р/н1-1716

№
п/п

Прізвище, ім’я,
по-батькові
МЕЛЬНИКОВИЧ Василь
Теодорович

Місце розташування та
кадастровий номер
земельної ділянки

Площа,
м2

Підстава
договір купівлі-продажу частини житлового
будинку від 22.06.2018 р. за р/н4969

Секретар міської ради

М. Кривак

В.о. начальника управління земельних ресурсів
та земельної реформи

Ю. Данюкіна

Завідувач юридичного відділу

Л. Демчук

Додаток 14
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. ГОРОЖАНКІН м. Хмельницький,
376 для будівництва і
заява громадян від 01.02.2019 р.
Олег Георгійович прв. Матросова, 26
обслуговування жилого свідоцтво про право на спадщину за
6810100000:23:001:0149
будинку, господарських законом від 08.05.2018 р. за р/н1-1215
КРЕМЕНЮК
будівель і споруд
витяг з Державного реєстру речових
Ярослава
(присадибна
ділянка)
прав на нерухоме майно про реєстрацію
Георгіївна
права власності
від 08.05.2018 р. інд/н123209163
свідоцтво про право на спадщину за
законом від 06.08.2018 р. за р/н1-2487
витяг з Державного реєстру речових
прав на нерухоме майно про реєстрацію
права власності
від 06.08.2018 р. інд/н133395587
лист управління архітектури
та містобудування департаменту
архітектури, містобудування та
земельних ресурсів від 13.12.2018 р.
№ 2085/03-14
висновок управління архітектури
та містобудування департаменту
архітектури, містобудування та
земельних ресурсів
від 14.01.2019 р. № 92/03-15
висновок Головного управління
Держгеокадастру у Запорізькій області
від 23.01.2019 р. № 495/82-19

№
п\п

Прізвище, ім’я,
по-батькові

2. МАНТУР
Володимир
Васильович

3. ТКАЧУК Ганна
Гнатівна

Місце розташування та
Площа, Цільове використання
кадастровий номер
м2
земельної ділянки
земельної ділянки
1160 для будівництва і
м. Хмельницький,
вул. Василя
обслуговування жилого
Зеньковського, 23
будинку, господарських
6810100000:25:002:0405
будівель і споруд
(присадибна ділянка)

м. Хмельницький,
вул. Ювілейна, 71/1
6810100000:06:001:0490

40

Підстава

заява громадянина від 13.02.2019 р.
договір дарування земельної ділянки
від 01.08.2018 р. за р/н1943
витяг з Державного реєстру речових
прав на нерухоме майно про реєстрацію
права власності
від 01.08.2018 р. інд/н132862718
наказ управління архітектури
та містобудування департаменту
архітектури, містобудування та
земельних ресурсів від 05.11.2018 р.
№ 580
висновок управління архітектури
та містобудування департаменту
архітектури, містобудування та
земельних ресурсів
від 10.12.2018 р. № 3716/03-15
висновок Головного управління
Держгеокадастру у Вінницькій області
від 05.02.2019 р. № 1251/82-19
для будівництва і
заява громадянки від 15.02.2019 р.
обслуговування жилого договір дарування земельної ділянки
будинку, господарських від 23.03.2018 р. за р/н771
будівель і споруд
витяг з Державного реєстру речових
(присадибна ділянка)
прав на нерухоме майно про реєстрацію
права власності
від 23.03.2018 р. інд/н118275054
висновок управління архітектури
та містобудування департаменту
архітектури, містобудування та
земельних ресурсів
від 11.09.2018 р. № 2733/03-15
висновок Головного управління

№
п\п

Прізвище, ім’я,
по-батькові

Місце розташування та
Площа,
кадастровий номер
м2
земельної ділянки

Цільове використання
земельної ділянки

4. ТКАЧУК Ганна
Гнатівна

м. Хмельницький,
вул. Ювілейна, 71/1
6810100000:06:001:0491

72

для будівництва і
обслуговування жилого
будинку, господарських
будівель і споруд
(присадибна ділянка)

5. ТОМУСЯК Ігор
Миколайович

м. Хмельницький,
вул. Миколи Амосова,
27-А
6810100000:20:001:0411

833

для будівництва і
обслуговування жилого
будинку, господарських
будівель і споруд
(присадибна ділянка)

Підстава
Держгеокадастру у Луганській області
від 21.11.2018 р. № 6941/82-18
заява громадянки від 15.02.2019 р.
договір дарування земельної ділянки
від 23.03.2018 р. за р/н774
витяг з Державного реєстру речових
прав на нерухоме майно про реєстрацію
права власності
від 23.03.2018 р. інд/н118287418
висновок управління архітектури
та містобудування департаменту
архітектури, містобудування та
земельних ресурсів
від 11.09.2018 р. № 2733/03-15
висновок Головного управління
Держгеокадастру у Луганській області
від 21.11.2019 р. № 6941/82-18
заява громадянина від 13.02.2019 р.
витяг з Державного реєстру речових
прав на нерухоме майно про реєстрацію
права власності
від 09.11.2018 р. інд/н144766423
лист управління архітектури
та містобудування департаменту
архітектури, містобудування та
земельних ресурсів від 14.01.2019 р.
№ 37/03-14
висновок управління архітектури
та містобудування департаменту
архітектури, містобудування та
земельних ресурсів
від 22.01.2019 р. № 230/03-15
висновок Головного управління

№
п\п

Прізвище, ім’я,
по-батькові

6. ТОМУСЯК
Сергій
Миколайович

Місце розташування та
Площа,
кадастровий номер
м2
земельної ділянки
м. Хмельницький,
вул. Миколи Амосова,
27-Б
6810100000:20:001:0410

834

Цільове використання
земельної ділянки

Підстава

Держгеокадастру у Херсонській області
від 07.02.2019 р. № 842/82-19
для будівництва і
заява громадянина від 13.02.2019 р.
обслуговування жилого витяг з Державного реєстру речових
будинку, господарських прав на нерухоме майно про реєстрацію
будівель і споруд
права власності
(присадибна ділянка)
від 08.11.2018 р. інд/н144480167
лист управління архітектури
та містобудування департаменту
архітектури, містобудування та
земельних ресурсів від 14.01.2019 р.
№ 38/03-14
висновок управління архітектури
та містобудування департаменту
архітектури, містобудування та
земельних ресурсів
від 22.01.2019 р. № 229/03-15
висновок Головного управління
Держгеокадастру у Дніпропетровській
області від 08.02.2019 р. № 1360/82-19

Секретар міської ради

М. Кривак

Завідувач юридичного відділу

Л. Демчук

В.о. начальника управління земельних ресурсів
та земельної реформи

Ю. Данюкіна

Додаток 15
до рішення сесії міської ради
від “ ___“ ________ 2019 р.
№___
СПИСОК
громадян, яким затверджуються проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок та змінюється цільове призначення земельних
ділянок сільськогосподарського призначення з “для ведення особистого селянського господарства” на “для ведення садівництва”
№
п\п

Прізвище, ім’я,
по-батькові

1. АНДРЕЄВ
Микола
Васильович

Місце розташування та
Площа, Цільове використання
кадастровий номер
м2
земельної ділянки
земельної ділянки
1006 для ведення садівництва
м. Хмельницький,
обслуговуючий
кооператив “Садівниче
товариство
“Левада-Гречани”
6825082200:04:014:0239

Секретар міської ради

М. Кривак

Завідувач юридичного відділу

Л. Демчук

В.о. начальника управління земельних ресурсів
та земельної реформи

Ю. Данюкіна

Підстава
заява громадянина від 23.01.2019 р.
договір купівлі-продажу земельної
ділянки від 20.04.2018 р. за р/н1125
витяг з Державного реєстру речових
прав на нерухоме майно про реєстрацію
права власності
від 20.04.2018 р. інд/н121468106
висновок управління архітектури
та містобудування департаменту
архітектури, містобудування та
земельних ресурсів
від 04.12.2018 р. № 3650/03-15
висновок Головного управління
Держгеокадастру у Волинській області
від 12.12.2018 р. № 12486/82-18

