Про надання дозволу на розробку
проекту
землеустрою
щодо
відведення
земельної
ділянки,
надання згоди на відновлення меж
земельної ділянки в натурі (на
місцевості), затвердження проекту
землеустрою
щодо
відведення
земельної ділянки та надання
земельної ділянки в постійне
користування
Розглянувши пропозиції 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. Надати фізичним особам дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки з метою передачі в оренду згідно з додатком 1.
2. Надати юридичним особам згоду на відновлення меж земельних ділянок в натурі
(на місцевості) згідно з додатком 2.
3. Затвердити юридичній особі проект землеустрою щодо відведення земельної
ділянки та надати її в постійне користування згідно з додатком 3.
4. Юридичній особі зареєструвати право постійного користування земельною
ділянкою в установленому законом порядку.
5. Передавати земельну ділянку на умовах благоустрою прилеглої території та її
освітлення.
6. Направити рішення Державній податковій інспекції в м. Хмельницькому для
контролю за повним і своєчасним стягненням до бюджету плати за землю.
7. Юридична особа, зазначена у даному рішенні, яка має намір здійснити забудову
земельної ділянки у м. Хмельницькому, зобов’язана 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.

8. Землекористувачам забезпечити вільний доступ до земельної ділянки відповідним
службам для прокладання нових, ремонту та експлуатації існуючих інженерних мереж і
споруд на них, що знаходяться в межах закріплених територій.
9. Відповідальність за виконання рішення покласти на заступника міського голови
А. Бондаренка і управління земельних ресурсів та земельної реформи.
10. 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 “ ___“ ________ 20__ р. №____
СПИСОК
фізичних осіб, яким надається дозвіл на розробку проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок з метою передачі в оренду
№ Назва фізичних осіб
п/п
1.

Бринчук Микола
Іванович
Фомін Андрій
Юрійович

Місце розташування
земельної ділянки

Цільове використання, підстава та категорія земель

Код класифікації видів цільового
призначення земель

Площа,
м2

м. Хмельницький,
вул. Трудова, 9/1

для обслуговування офісних, складських приміщень
та автомайстерні по ремонту і діагностиці автомобілів
(договори купівлі-продажу від 07.06.2017 р/н 2020,
від 08.06.2017 р/н 3044)
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)

679

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 “ ___“ ________ 20__ р. №____
СПИСОК
юридичних осіб, яким надається згода на відновлення меж земельних ділянок в натурі (на місцевості)
Назва юридичних
№
п/п
осіб
1.
Приватне мале
підприємство
«АВМ»

2.

Концерн
«Військторгсервіс»

Місце розташування
земельної ділянки
м. Хмельницький,
вул. Сіцінського, 28

м. Хмельницький,
вул. Сіцінського, 8

Цільове використання, підстава та категорія
земель
під виробничу базу та гаражі (державний акт
на право постійного користування землею від
10.01.1996 серія І-ХМ №001697,
зареєстрований в Книзі записів державних
актів на право постійного користування
землею за №258)
Категорія земель – землі промисловості,
транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та
іншого призначення
під складські приміщення (державний акт на
право постійного користування земельною
ділянкою від 09.07.2003 серія І-ХМ №
002267, зареєстрований в Книзі записів
державних актів на право постійного
користування землею за № 1287)
Категорія земель – землі промисловості,
транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та
іншого призначення

Код класифікації видів цільового
призначення земель
11.02 - для розміщення та
експлуатації основних, підсобних
і допоміжних будівель та споруд
підприємств переробної,
машинобудівної та іншої
промисловості

Площа, м2

15.01 – для розміщення та
постійної діяльності Збройних
Сил України

12154,
в т.ч.
діл. №1-220,
діл. №2-9995,
діл. №3-1939

Секретар міської ради

М. Кривак

Завідувач юридичного відділу

Л. Демчук

В.о. начальника управління земельних ресурсів
та земельної реформи

Л. Матвеєва

800

Додаток 3
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. 55 управління
начальника робіт

Місце розташування та Цільове використання, підстава та категорія земель Код класифікації видів цільового Площа,
кадастровий номер
призначення земель
м2
земельної ділянки
м. Хмельницький,
вул. Чорновола, 165,
6810100000:24:002:0488

для обслуговування адміністративно-виробничої
15.01 – для розміщення та
бази (рішення тридцять другої сесії міської ради постійної діяльності Збройних
від 26.06.2019 №75, акт технічної інвентаризації
сил України
майна від 29.09.2017)
Категорія земель – землі промисловості,
транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого
призначення

Секретар міської ради

М. Кривак

Завідувач юридичного відділу

Л. Демчук

В.о. начальника управління земельних ресурсів
та земельної реформи

Л. Матвеєва

28128

