ХМЕЛЬНИЦЬКА МІСЬКА РАДА

РІШЕННЯ
_______________________________
від_______________________ №_____________

м. Хмельницький

Про припинення права оренди частиною
земельної ділянки, 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 зміну коду КВЦПЗ земельних
ділянок

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»,
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. Змінити код КВЦПЗ земельної ділянки в гаражному кооперативі «Таврія» по
вул. Курчатова, 56, блок Б, бокс 28, площею 21 м2 кадастровий номер
6810100000:14:002:0356 з «02.06 - для колективного гаражного будівництва» на «02.05 –
для будівництва індивідуальних гаражів» згідно зі зверненням Гулякова О.І.
2. Змінити код КВЦПЗ земельної ділянки в гаражному кооперативі «Таврія» по
вул. Курчатова, 56, блок Б, бокс 27, площею 21 м2 кадастровий номер
6810100000:14:002:0375 з «02.06 - для колективного гаражного будівництва» на «02.05 –
для будівництва індивідуальних гаражів» згідно зі зверненням Крушинської Г.В.
3. Припинити право оренди частиною земельної ділянки загальною площею
2
22 м із площі 10295 м2 гаражному кооперативу «АВТОЛЮБИТЕЛЬ» 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).

4. Надати дозвіл на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних
ділянок громадянам з метою передачі у власність:
4.1. для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд
(присадибна ділянка) - землі житлової та громадської забудови із земель міської ради
(додаток 2);
4.2. для будівництва індивідуальних гаражів – землі житлової та громадської забудови
із земель міської ради (додаток 3).
5. 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 4).
6. Гаражному кооперативу «АВТОЛЮБИТЕЛЬ» в установленому порядку звернутись
до відповідних органів для внесення змін в договір оренди землі.
7. Відповідальність за виконання рішення покласти на заступника міського голови
А. Бондаренка і управління земельних ресурсів та земельної реформи.
8. 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 оренди частиною земельної ділянки та громадян, яким надається дозвіл на розроблення проектів
землеустрою щодо відведення земельних ділянок для будівництва індивідуальних гаражів з метою передачі у власність
№ Назва юридичних осіб, Місце розташування Площа
Прізвище, ім’я, поМісце розташування Площа зеп/п
яким припиняється земельної ділянки, на
батькові громадян,
земельної ділянки,
мельної
право оренди
яку припиняється земельної
яким надається
щодо якої надається
ділянки,
ділянки, на
частинами земельної
право оренди
дозвіл на
дозвіл на розроблення щодо якої
яку
ділянки, їх юридична частини земельної
розроблення проектів проекту відведення
надається
припиняадреса
ділянки
відведення
дозвіл на
ється
земельних ділянок
розробправо
лення
оренди, м2
проекту
відведення, м2
1.

Гаражний кооператив Гаражний кооператив
«АВТОЛЮБИТЕЛЬ» «АВТОЛЮБИТЕЛЬ»
м. Хмельницький,
м. Хмельницький
вул. Купріна, 64
вул. Купріна, 64

31

БУЛКА Галина
Володимирівна

Гаражний кооператив
«АВТОЛЮБИТЕЛЬ»
м. Хмельницький
вул. Купріна, 64
блок Г, бокс 6

31

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

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. ЯВОРСЬКИЙ Павло м. Хмельницький,
600 лист управління земельних ресурсів та земельної реформи
департаменту архітектури, містобудування та земельних
Миколайович
вул. Ушицька, 1
ресурсів від 23.09.2019 року № 1101/02-14
лист управління земельних ресурсів та земельної реформи
департаменту архітектури, містобудування та земельних
ресурсів від 22.10.2019 року № Я/7089-04-19
номер у загальному списку черговості 701
2. ЧУМАК Дмитро
м. Хмельницький,
1000 лист управління земельних ресурсів та земельної реформи
департаменту архітектури, містобудування та земельних
Віталійович
вул. Серпнева, 10
ресурсів від 14.08.2018 року № 12-2597-02-10
лист управління земельних ресурсів та земельної реформи
департаменту архітектури, містобудування та земельних
ресурсів від 29.11.2019 року № Ч/8181-04-19
витяг з протоколу засідання постійної комісії з питань
містобудування, земельних відносин та охорони
навколишнього природного середовища від 14.06.2018 року
№ 63
лист управління молоді та спорту від 31.05.2018 року
№ 472
заслужений майстер спорту України, бронзовий призер
чемпіонату Європи (2007 рік), бронзовий призер
чемпіонату світу (2015 рік), срібний призер чемпіонату
Європи (2017 рік)
номер у загальному списку черговості 15424, в 5%-ій
пільговій черзі - 100
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 індивідуальних
гаражів – землі житлової та громадської забудови із земель міської ради з метою передачі у власність
№
Місце розташування
Прізвище, ім’я, по-батькові
п/п
земельної ділянки
1. КОТЕНКО Андрій Вікторович м. Хмельницький, вул. Гарнізонна, 16/3, гаражний кооператив
«Раково-2», блок 3, бокс 15
2. КОТЕНКО Андрій Вікторович м. Хмельницький, вул. Гарнізонна, 16/3, гаражний кооператив
«Раково-2», блок 2, бокс 27
3. КОТЕНКО Андрій Вікторович м. Хмельницький, вул. Гарнізонна, 16/3, гаражний кооператив
«Раково-2», блок 21, бокс 28
4. МИХАЛЕВИЧ Василь
м. Хмельницький, вул. Курчатова, 56, гаражний кооператив
Григорович
«Таврія», блок В, бокс 11

Площа,
м2
23
21
20
22

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 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, поп/п
батькові
1. ГУЛЯКОВ Олег
Ігорович
2. КРУШИНСЬКА Ганна
Василівна
3. НІКОЛАЄВ Олександр
Васильович
4. ПІШКО Ігор
Ярославович
5. ТАРАЩУК Марія
Іванівна

Місце розташування та кадастровий номер
земельної ділянки
м. Хмельницький, вул. Курчатова, 56, гаражний кооператив
«Таврія», блок Б, бокс 28,
6810100000:14:002:0356
м. Хмельницький, вул. Курчатова, 56, гаражний кооператив
«Таврія», блок Б, бокс 27,
6810100000:14:002:0375
м. Хмельницький, вул. Гарнізонна, 16/3, гаражний кооператив
«Раково-2», блок 3, бокс 25,
6810100000:24:002:0476
м. Хмельницький, вул. Курчатова, 56, гаражний кооператив
«Таврія», блок Г, бокс 24,
6810100000:14:002:0381
м. Хмельницький, вул. Гарнізонна, 16/3, гаражний кооператив
«Раково-2», блок 25, бокс 25,
6810100000:24:002:0482

Площа,
м2
21

21

21

21

24

Секретар міської ради

М. Кривак

Завідувач юридичного відділу

Л. Демчук

В.о. начальника управління
земельних ресурсів та земельної реформи

Л. Матвеєва

