ХМЕЛЬНИЦЬКА МІСЬКА РАДА

РІШЕННЯ
_______________________________
від_______________________ №_____________

м.Хмельницький

Про затвердження проектів землеустрою
щодо відведення земельних ділянок,
технічної документації із землеустрою
та надання земельних ділянок у власність
громадянам, зміну цільового призначення
земельної ділянки

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. Затвердити проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок та надати у
власність земельні ділянки громадянам:
1.1. для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і
споруд (присадибна ділянка) – землі житлової та громадської забудови (додаток 1);
1.2. для будівництва індивідуальних гаражів – землі житлової та громадської
забудови згідно (додаток 2);
1.3.
для
ведення
особистого
селянського
господарства
–
землі
сільськогосподарського призначення (додаток 3);
1.4. для ведення особистого селянського господарства за давністю користування
(набувальна давність) – землі сільськогосподарського призначення (додаток 4);
1.5. для ведення садівництва – землі сільськогосподарського призначення
(додаток 5).
2. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки та надати у
спільну сумісну власність земельну ділянку громадянам для будівництва індивідуальних
гаражів – землі житлової та громадської забудови (додаток 6).
3. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення
(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) та надати у власність земельні
ділянки громадянам:
3.1. для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і
споруд (присадибна ділянка) – землі житлової та громадської забудови (додаток 7);
3.2. для будівництва індивідуальних гаражів – землі житлової та громадської
забудови (додаток 8).

4. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення
(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) та надати у спільну сумісну
власність земельні ділянки громадянам:
4.1. для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і
споруд (присадибна ділянка) – землі житлової та громадської забудови (додаток 9);
4.2. для будівництва індивідуальних гаражів – землі житлової та громадської
забудови (додаток 10).
5. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки зі зміною
цільового призначення з “для городництва – землі сільськогосподарського призначення” на “для
ведення особистого селянського господарства – землі сільськогосподарського призначення”
(додаток 11).
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. 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

В.о. начальника управління земельних
ресурсів та земельної реформи

Л. Матвеєва

Завідувач юридичного відділу

Л. Демчук

Додаток 1
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 і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) – землі житлової та громадської
забудови
Місце розташування та
№
Площа,
Прізвище, ім’я,
кадастровий номер земельної
Підстава
з/п
м2
по-батькові
ділянки
1. ХОБОША Олександр
м. Хмельницький,
1000 ріш. 32-ої сесії міської ради
від 26.06.2019 р. № 46
Геннадійович
вул. Тиха, 18
6810100000:19:001:0210

Секретар міської ради

М. Кривак

В.о. начальника управління земельних ресурсів
та земельної реформи

Л. Матвеєва

Завідувач юридичного відділу

Л. Демчук

Додаток 2
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
з/п
кадастровий номер земельної ділянки
м2
1. СОФІЯНЧУК Олександр
м. Хмельницький, вул. Гарнізонна, 16/3,
24 ріш. 8-ої сесії міської ради
від 21.09.2016 р. № 33
Сергійович
гаражний кооператив «Раково-2»,
блок 20, бокс 6
6810100000:24:002:0403

Секретар міської ради

М. Кривак

В.о. начальника управління земельних ресурсів
та земельної реформи

Л. Матвеєва

Завідувач юридичного відділу

Л. Демчук

Додаток 3
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
з/п
м2
ділянки
1. КОЗИЦЬКА Наталія
ріш. 32-ої сесії міської ради
м. Хмельницький,
292
від 26.06.2019 р. № 46
Василівна
вул. Храновського, 10
6810100000:29:002:0524
2. БОЧКОВСЬКИЙ Андрій
ріш. 34-ої сесії міської ради
м. Хмельницький,
524
від 09.10.2019 р. № 52
Леонідович
вул. О.Вишні, 36
6810100000:27:001:0321
3. СИДОРЕНКО Ганна
ріш. 4-ої сесії міської ради
м. Хмельницький,
178
від 27.01.2016 р. № 27
Вікторівна
вул. Нижня Берегова, 47
6810100000:03:007:0182

Секретар міської ради

М. Кривак

В.о. начальника управління земельних ресурсів
та земельної реформи

Л. Матвеєва

Завідувач юридичного відділу

Л. Демчук

Додаток 4
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
з/п
м2
ділянки
1. МЕДВЕДЮК Василь
м. Хмельницький,
712 ріш. 29-ої сесії міської ради
від 13.02.2019 р. № 42
Павлович
вул. Гончарова, 2/1-В
ріш. 32-ої сесії міської ради
6810100000:20:003:0085
від 26.06.2019 р. № 40

Секретар міської ради

М. Кривак

В.о. начальника управління земельних ресурсів
та земельної реформи

Л. Матвеєва

Завідувач юридичного відділу

Л. Демчук

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
ведення садівництва – землі сільськогосподарського призначення
№
з/п

Прізвище, ім’я,
по-батькові
1. КОРОТКОВ Євген
Григорович

Місце розташування та
Площа,
кадастровий номер земельної ділянки
м2
м. Хмельницький,
садівниче товариство «Фруктовий»
6810100000:12:003:0460

Секретар міської ради

М. Кривак

В.о. начальника управління земельних ресурсів
та земельної реформи

Л. Матвеєва

Завідувач юридичного відділу

Л. Демчук

600

Підстава
ріш. 32-ої сесії міської ради
від 26.06.2019 р. № 46

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 спільну сумісну
власність для будівництва індивідуальних гаражів – землі житлової та громадської забудови
№ Прізвище, ім’я, по-батькові
Місце розташування та
Площа,
Підстава
з/п
кадастровий номер земельної ділянки
м2
1. СЕРГІЄВА Ірина
м. Хмельницький,
24 ріш. 32-ої сесії міської ради
від 26.06.2019 р. № 46
вул. Ярослава Мудрого, 4/4А,
Валеріївна
гаражний
кооператив
“Захисник-2009”,
СЕРГЕЄВА Наталія
блок 2, бокс 9
Петрівна
6810100000:07:004:0146

Секретар міської ради

М. Кривак

В.о. начальника управління земельних ресурсів
та земельної реформи

Л. Матвеєва

Завідувач юридичного відділу

Л. Демчук

Додаток 7
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 жилого будинку, господарських будівель і споруд
(присадибна ділянка) – землі житлової та громадської забудови
Прізвище, ім’я,
Місце розташування та
№
Площа,
по-батькові
кадастровий номер
Підстава
з/п
м2
земельної ділянки
1. БРОЦЬКИЙ Анатолій
108
договір дарування житлового будинку від
м. Хмельницький,
27.09.2019 р. за р/н3467
Степанович
вул. Грушевського, 63
6810100000:01:006:0311
2. ЗАРІЧНА Руслана
200
договір купівлі-продажу житлового будинку
м. Хмельницький,
від 24.10.2019 р. за р/н4147
Василівна
вул. Озерна, 8/2
6810100000:16:006:0557
3. КОЧМАР Анатолій
874
свідоцтво про право на спадщину за заповітом
м. Хмельницький,
від 30.07.2018 р. за р/н1-2407
Іванович
вул. Гоголя, 12
6810100000:08:001:0653
4. ДОВГАНЬ Олександра м. Хмельницький,
410
договір купівлі-продажу житлового будинку
від 25.07.2019 р. за р/н1311
Петрівна
вул. Заводська, 54
6810100000:04:004:0652
5. ЛИСИЙ Сергій
630
свідоцтво про право на спадщину за законом
м. Хмельницький,
від 24.05.1983 р. за р/н3-2948
Григорович
вул. Гоголя, 50
свідоцтво про право на спадщину за заповітом
6810100000:08:002:0913
від 25.06.2009 р. за р/н3-2120
6. НИЧИПОРУК Яна
517
свідоцтво про право на спадщину за заповітом
м. Хмельницький,
від 24.02.2015 р. за р/н258
Юріївна
вул. Березнева, 16
ріш. виконавчого комітету міської ради
6810100000:08:003:0425
від 25.10.2018 р. № 834
ріш. 34-ої сесії міської ради
від 09.10.2019 р. № 56
Секретар міської ради
М. Кривак

В.о. начальника управління земельних ресурсів
та земельної реформи

Л. Матвеєва

Завідувач юридичного відділу

Л. Демчук

Додаток 8
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 індивідуальних гаражів – землі житлової та громадської забудови
Прізвище, ім’я,
№
Місце розташування та
Площа,
по-батькові
Підстава
з/п
кадастровий номер земельної ділянки
м2
м. Хмельницький, прс. Миру, 71/4,
гаражний кооператив «Мирний»,
блок 13, бокс 1
6810100000:16:007:0597
2. ОЛЕХОВ Іван Петрович м. Хмельницький,
вул. Тернопільська, 12/3,
гаражний кооператив “Університетський”,
блок Б, бокс 34
6810100000:09:006:0270
3. ЧЕРНУШЕН Павло
м. Хмельницький,
вул. Степана Бандери, 34/1,
Павлович
гаражний кооператив «Ключ-13»,
блок 2, бокс 71
6810100000:16:006:0300
4. ШТЕЛЬМАХ Микола
м. Хмельницький,
вул. Тернопільська, 13/3,
Олексійович
гаражний кооператив “Безпека”,
блок 1, бокс 8
6810100000:29:002:0526
5. КОВАЛЬЧУК Віталій
м. Хмельницький,
гаражний масив по прв. Малиновому,
Казимирович
блок Д, бокс 9
6810100000:04:004:0674
1. ЛОЗЯНИЙ Петро
Федорович

23

ріш. 34-ої сесії міської ради
від 09.10.2019 р. № 53

23

ріш. 34-ої сесії міської ради
від 09.10.2019 р. № 53

21

ріш. 34-ої сесії міської ради
від 09.10.2019 р. № 53

22

ріш. 34-ої сесії міської ради
від 09.10.2019 р. № 53

25

ріш. 34-ої сесії міської ради
від 09.10.2019 р. № 53

№
з/п

Прізвище, ім’я,
по-батькові

6. КОВАЛЬЧУК Марія
Іванівна
7. МАКАРОВА Галина
Іванівна
8. НОСИЧ Альона
Русланівна
9. ПИСАРЕНКО Василь
Анатолійович
10. ЧЕСЬКА Наталія
Миколаївна

Місце розташування та
кадастровий номер земельної ділянки
м. Хмельницький,
гаражний масив по прв. Малиновому,
блок В, бокс 15
6810100000:04:004:0675
м. Хмельницький, прв. Гагаріна, 12,
гаражний кооператив «Центральний»,
блок 12, бокс 8
6810100000:01:008:0892
м. Хмельницький, прс. Миру, 102/6,
гаражно-будівельний кооператив
«Дельта», блок Е, бокс 5
6810100000:18:002:0352
м. Хмельницький, вул. Щедріна, 9/1,
гаражний кооператив «Дубово»,
блок 1, бокс 17
6810100000:26:002:0370
м. Хмельницький, прв. Гагаріна, 12,
гаражний кооператив «Центральний»,
блок 3, бокс 25
6810100000:01:008:0891

Секретар міської ради

М. Кривак

В.о. начальника управління земельних ресурсів
та земельної реформи

Л. Матвеєва

Завідувач юридичного відділу

Л. Демчук

Площа,
м2

Підстава

24

ріш. 34-ої сесії міської ради
від 09.10.2019 р. № 53

21

ріш. 34-ої сесії міської ради
від 09.10.2019 р. № 53

22

ріш. 34-ої сесії міської ради
від 09.10.2019 р. № 53

21

ріш. 34-ої сесії міської ради
від 09.10.2019 р. № 53

24

ріш. 34-ої сесії міської ради
від 09.10.2019 р. № 53

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 спільну сумісну власність для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських
будівель і споруд (присадибна ділянка) – землі житлової та громадської забудови
Місце розташування та
№
Прізвище, ім’я,
Площа,
кадастровий номер
Підстава
з/п
по-батькові
м2
земельної ділянки
ріш. 34-ої сесії міської ради
900
1. ГАЛУЗІНСЬКИЙ
м. Хмельницький,
від 09.10.2019 р. № 53
Олександр Олександрович вул. Підкалинна, 30
ГАЛУЗІНСЬКИЙ Валерій 6810100000:19:001:0211
Олександрович
1000 дублікат свідоцтва про право на спадщину за
2. ПЛОЩИНСЬКА Катерина м. Хмельницький,
законом від 05.04.1990 р. за р/н3-1550,
Олександрівна
вул. Степана Бандери, 38
виданого взамін свідоцтва про право на
6810100000:03:002:0122
ЛИСЕНКО Вікторія
спадщину за законом від 12.09.1987 р. за
Валеріївна
р/н3-2868
ЩЕПАНСЬКА Юлія
свідоцтво про право на спадщину за законом
Станіславівна
від 06.04.2005 р. за р/н2-1044
ПЛОЩИНСЬКА Валентина
договір купівлі-продажу частини житлового
Михайлівна
будинку від 05.12.2006 р. за р/н2-4013
свідоцтво про право на спадщину за законом
ПЛОЩИНСЬКА Ганна
від 17.08.2007 р. за р/н2-1340
Миколаївна
свідоцтво про право на спадщину за законом
ПЕТУЧА Ольга Анатоліївна
від 24.03.2008 р. за р/н3-1390
свідоцтво про право на спадщину за законом
від 15.07.2010 р. за р/н923
свідоцтво про право на спадщину за
заповітом
від 22.05.2012 р. за р/н568
договір дарування від 06.09.2019 р. за р/н583

№
з/п

Прізвище, ім’я,
по-батькові

3. ШКОЛЬНИК Олег
Леонідович
ШКОЛЬНИК Марія
Василівна
4. ЩЕРБА Володимир
Петрович
ЩЕРБА Сергій
Володимирович
ЩЕРБА Тамара Василівна
СТАДНІК Юлія
Володимирівна

Місце розташування та
кадастровий номер
земельної ділянки
м. Хмельницький,
вул. Гоголя, 48
6810100000:08:002:0912
м. Хмельницький,
вул. Декабриста
Раєвського, 8
6810100000:25:002:0843

Площа,
м2

Підстава

625

договір купівлі-продажу житлового будинку
від 09.08.2000 р. за р/н1838

1000

витяг з Державного реєстру речових прав на
нерухоме майно про реєстрацію права
власності
від 28.03.2014 р. інд/н19701877
витяг з Державного реєстру речових прав на
нерухоме майно про реєстрацію права
власності від 10.06.2019 р. інд/н169886910
витяг з Державного реєстру речових прав на
нерухоме майно про реєстрацію права
власності від 10.06.2019 р. інд/н169889751
витяг з Державного реєстру речових прав на
нерухоме майно про реєстрацію права
власності від 10.06.2019 р. інд/н169887737
витяг з Державного реєстру речових прав на
нерухоме майно про реєстрацію права
власності від 10.06.2019 р. інд/н169888343

Секретар міської ради

М. Кривак

В.о. начальника управління земельних ресурсів
та земельної реформи

Л. Матвеєва

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 спільну сумісну власність для будівництва індивідуального гаража – землі житлової та
громадської забудови
№
Прізвище, ім’я,
Місце розташування та
Площа,
Підстава
з/п
по-батькові
кадастровий номер земельної ділянки
м2
ріш. 34-ої сесії міської ради
23
1. КРАВЧУК Юлія
м. Хмельницький, вул. Костя Степанкова,
від 09.10.2019 р. № 53
Олександрівна
гаражний кооператив «Західний»,
КРАВЧУК Леонтина
блок 8, бокс 12
Станіславівна
6810100000:37:001:0328
ріш. 29-ої сесії міської ради
м. Хмельницький, прв. Гагаріна, 12,
21
2. ЛЕВЧЕНКО Олексій
від 13.02.2019 р. № 47
гаражний кооператив «Центральний»,
Юрійович
блок 7, бокс 25
ЗАХАРОВ Сергій
6810100000:01:008:0890
Олександрович
Секретар міської ради

М. Кривак

В.о. начальника управління земельних ресурсів
та земельної реформи

Л. Матвеєва

Завідувач юридичного відділу

Л. Демчук

Додаток 11
до рішення сесії міської ради
від “ ___“ ________ 2019 р.
№___
СПИСОК
громадян, яким затверджуються проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок зі зміною цільового призначення
з “для городництва – землі сільськогосподарського призначення” на “для ведення особистого селянського господарства – землі
сільськогосподарського призначення”
Прізвище, ім’я,
Місце реєстрації
Місце розташування та
№
Площа, Цільове використання
по-батькові
громадянина
кадастровий номер
Підстава
з/п
м2
земельної ділянки
земельної ділянки
1. БАРАНОВ
1367 для ведення особистого заява громадянина від 05.06.2019 р.,
м. Хмельницький,
м. Хмельницький,
Андрій
вул. Селекційна, 72
вул. Джерельна, 9
селянського
ріш.29-ої сесії Хмельницької міської
Валерійович
6810100000:18:005:0127
господарства
ради від 13.02.2019 р. № 43
лист управління архітектури та
містобудування департаменту
архітектури, містобудування та
земельних ресурсів від 23.04.2019 р.
№ 595/03-14
висновок Головного управління
Держгеокадастру у Чернігівській
області від 22.05.2019 р. № 5207/82-19

Секретар міської ради

М. Кривак

Завідувач юридичного відділу

Л. Демчук

В.о. начальника управління земельних ресурсів
та земельної реформи

Л. Матвеєва

