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, припинення права користування
земельними ділянками, зміну коду КВЦПЗ
земельних ділянок, 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 індивідуальних гаражів – землі житлової та громадської
забудови згідно (додаток 1);
1.2.
для
ведення
особистого
селянського
господарства
–
землі
сільськогосподарського призначення (додаток 2);
1.3. для ведення особистого селянського господарства за давністю користування
(набувальна давність) – землі сільськогосподарського призначення (додаток 3);
1.4. для ведення садівництва – землі сільськогосподарського призначення
(додаток 4).
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 5).
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 6);
3.2. для будівництва індивідуальних гаражів – землі житлової та громадської
забудови (додаток 7).
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 для будівництва і обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) – землі житлової та громадської
забудови (додаток 8).
5. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину
та змінити категорію земель із “землі сільськогосподарського призначення” на “землі житлової
та громадської забудови” (додаток 9).
6. Припинити право постійного користування земельною ділянкою загальною
площею 2323 м2 із площі 21200 м2 Комунальному підприємству «Хмельницькбудзамовник» та
надати земельні ділянки загальною площею 2323 м2 громадянам у власність для будівництва і
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) –
землі житлової та громадської забудови (додаток 10).
7. Змінити код КВЦПЗ земельної ділянки площею 344 м2 по вул. Гетьманській, 21/4,
кадастровий номер 6810100000:17:004:0065 з «02.07 – для іншої житлової забудови» на «02.01
– для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд
(присадибна ділянка)» згідно зі зверненням Гуменюк А.Г.
8. Змінити код КВЦПЗ земельної ділянки площею 350 м2 по вул. Гетьманській, 31/5,
кадастровий номер 6810100000:17:004:0084 з «02.07 – для іншої житлової забудови» на «02.01
– для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд
(присадибна ділянка)» згідно зі зверненням Джміль О.М.
9. Змінити код КВЦПЗ земельної ділянки площею 292 м2 по вул. Гетьманській, 25/4,
кадастровий номер 6810100000:17:004:0073 з «02.07 – для іншої житлової забудови» на «02.01
– для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд
(присадибна ділянка)» згідно зі зверненням Захарук Л.В.
10. Змінити код КВЦПЗ земельної ділянки площею 368 м2 по вул. Гетьманській,
23/5, кадастровий номер 6810100000:17:004:0068 з «02.07 – для іншої житлової забудови» на
«02.01 – для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд
(присадибна ділянка)» згідно зі зверненням Клонюк Н.Д.
11. Змінити код КВЦПЗ земельної ділянки площею 385 м2 по вул. Гетьманській,
21/5, кадастровий номер 6810100000:17:004:0064 з «02.07 – для іншої житлової забудови» на
«02.01 – для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд
(присадибна ділянка)» згідно зі зверненням Коваленко І.М.
12. Змінити код КВЦПЗ земельної ділянки площею 293 м2 по вул. Гетьманській,
31/2, кадастровий номер 6810100000:17:004:0087 з «02.07 – для іншої житлової забудови» на
«02.01 – для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд
(присадибна ділянка)» згідно зі зверненням Милокостова Ю.О.
13. Змінити код КВЦПЗ земельної ділянки площею 291 м2 по вул. Гетьманській,
29/4, кадастровий номер 6810100000:17:004:0081 з «02.07 – для іншої житлової забудови» на
«02.01 – для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд
(присадибна ділянка)» згідно зі зверненням Мороз В.В.
14. Відповідальність за виконання рішення покласти на заступника міського голови
А. Бондаренка і управління земельних ресурсів та земельної реформи.
15. 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 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. КОЛОМІЄЦЬ Олексій
м. Хмельницький,
25 ріш. 29-ої сесії міської ради
від 13.02.2019 р. № 43
гаражний
масив
по
прв.
Тургенєва,
Костянтинович
блок 1, бокс 16
6810100000:01:008:0887
2. КОЛОМІЄЦЬ Олексій
м. Хмельницький,
35 ріш. 29-ої сесії міської ради
від 13.02.2019 р. № 43
вул. Свободи, 22/2, бокс 10
Костянтинович
6810100000:01:006:0320
3. ЛИСИЙ Петро Йосипович м. Хмельницький, прв. Малиновий,
24 ріш. 29-ої сесії міської ради
від 13.02.2019 р. № 49
блок Д, бокс 22
6810100000:04:004:0668
4. ШИМАНСЬКИЙ Анатолій м. Хмельницький,
52 ріш. 29-ої сесії міської ради
від 13.02.2019 р. № 45
вул. Тернопільська, 13/4,
Космович
гаражний кооператив “Співдружність”,
бокс 383/2
6810100000:29:002:0521
5. ШИМАНСЬКИЙ Анатолій м. Хмельницький,
24 ріш. 29-ої сесії міської ради
від 13.02.2019 р. № 45
вул.
Тернопільська,
13/4,
Космович
гаражний кооператив “Співдружність”,
бокс 501
6810100000:29:002:0522
6. ТРОФІМЧУК Світлана
м. Хмельницький,
22 ріш. 27-ої сесії міської ради
від 14.12.2018 р. № 47
вул. Степана Бандери, 34/1,
Євгенівна
гаражний кооператив «Ключ-13»,
блок 2А, бокс 53
6810100000:16:006:0299

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
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. ГАРАГАН Наталя Сергіївна м. Хмельницький,
ріш. 30-ої сесії міської ради
68
від 17.04.2019 р. № 72
вул. Академіка Корольова, 5
6810100000:25:003:0542
2. ТОМУСЯК Людмила
ріш. 29-ої сесії міської ради
м. Хмельницький,
304
від 13.02.2019 р. № 47
Тарасівна
вул. Полігонна, 14
6810100000:17:005:0271

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 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. ПОПИК Олександр
м. Хмельницький,
671 ріш. 32-ої сесії міської ради
від 26.06.2019 р. № 40
Станіславович
вул. Декабриста Раєвського, 42
6810100000:25:002:0841
2. ТЮТЮННИК Ольга
м. Хмельницький,
694 ріш. 34-ої сесії міської ради
від 09.10.2019 р. № 48
Володимирівна
вул. Транспортна, 13/4
6810100000:02:003:0493

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 садівництва – землі сільськогосподарського призначення
№
з/п

Прізвище, ім’я,
по-батькові
1. МАЗУР Зоя Петрівна
2. ВЕСЕЛОВСЬКА Алла
Захарівна
3. ЗГУТ Микола Миколайович

Місце розташування та
Площа,
кадастровий номер земельної ділянки
м2
м. Хмельницький,
обслуговуючий кооператив «Керамік»
6810100000:36:001:0656
м. Хмельницький,
обслуговуючий кооператив «Керамік»
6810100000:36:001:0658
м. Хмельницький,
обслуговуючий кооператив «Керамік»
6810100000:36:001:0660

Секретар міської ради

М. Кривак

В.о. начальника управління земельних ресурсів
та земельної реформи

Л. Матвеєва

Завідувач юридичного відділу

Л. Демчук

Підстава

600

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

600

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

1200

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

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 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
22 ріш. 30-ої сесії міської ради
1. ОЖДАР Тетяна Михайлівна м. Хмельницький, прв. Гагаріна, 12,
від 17.04.2019 р. № 72
гаражний
кооператив
«Центральний»,
ОЖДАР Марія Максимівна
блок 12, бокс 22
6810100000:01:008:0886

Секретар міської ради

М. Кривак

В.о. начальника управління земельних ресурсів
та земельної реформи

Л. Матвеєва

Завідувач юридичного відділу

Л. Демчук

Додаток 6
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. МАРЧЕНКО Анатолій
400
витяг з Державного реєстру речових прав на
м. Хмельницький,
нерухоме майно про реєстрацію права
Олександрович
вул. Короленка, 71
власності від 07.05.2018 р. інд/н123061314
6810100000:08:001:0651
2. НАЙДУК Борис
1000 витяг з Державного реєстру речових прав на
м. Хмельницький,
в
т. ч. нерухоме майно про реєстрацію права
Степанович
вул. Верейського, 71
діл.
№ 1- власності від 17.11.2014 р. інд/н29598631
6810100000:28:001:1028
124,
6810100000:28:001:1043
діл. № 2876
3. ШЕВЧУК Тамара
272
свідоцтво про право на спадщину за заповітом
м. Хмельницький,
від 14.02.1979 р. за р/н1-421
Іванівна
вул. Госпітальна, 21
6810100000:23:004:0544
4. БАНАШКО Ніна
820
дублікат свідоцтва про право особистої
м. Хмельницький,
власності на житловий будинок
Михайлівна
прв. Київський, 54/1
від 25.04.2013 р. б/н, виданого взамін
6810100000:08:002:0911
свідоцтва про право особистої власності на
житловий будинок від 10.03.1989 р.
5. ВОЙЦЕХІВСЬКА Анна м. Хмельницький,
663
договір дарування житлового будинку
від 30.11.2004 р. за р/н1-1148
Володимирівна
прв. Весняний, 9
6810100000:13:001:0904
6. ОВСЯННИКОВ Микола м. Хмельницький,
1000 рішення виконкому Хмельницької міської
ради від 28.03.1996 р. № 848
Іванович
вул. Стрілецька, 42
6810100000:17:005:0276

Місце розташування та
кадастровий номер
земельної ділянки
7. СТЕБЛЕСЬКИЙ Микола м. Хмельницький,
Петрович
вул. Висока, 24
6810100000:08:003:0423
8. ДЗЮБА Маргарита
м. Хмельницький,
Володимирівна
вул. Кам'янецька, 182/2
6810100000:28:002:0013
9. ДОВГОПОЛИК Іван
м. Хмельницький,
Іванович
прв. Радісний, 14
6810100000:13:001:0905
10. ЛЕДЮК Сергій
м. Хмельницький,
Павлович
вул. Гонти, 4/3
6810100000:21:001:0282
11. МОІСЕІНКО Анатолій м. Хмельницький,
Павлович
вул. Козацька, 14-А
6810100000:07:001:0387
6810100000:07:001:0386

№
з/п

Прізвище, ім’я,
по-батькові

12. НОВАК Ванда
Броніславівна

м. Хмельницький,
вул. Верейського, 44
6810100000:28:001:1044

Площа,
м2

Підстава

700

свідоцтво про право на спадщину за законом
від 09.10.2001 р. за р/н1-2082

400

витяг з Державного реєстру речових прав на
нерухоме майно про реєстрацію права
власності від 22.12.2018 р. інд/н150764101
свідоцтво на право особистої власності
на жилий будинок від 09.07.1996 р.

687

944

253
в т. ч.
діл. № 1142,
діл. № 2111

1000

ріш. 25-ої сесії міської ради
від 10.10.2018 р. № 76
рішення Хмельницького міськрайонного суду
від 12.12.2017 р. (справа 686/19189/17
наказ управління архітектури та
містобудування департаменту архітектури,
містобудування та земельних ресурсів
від 19.02.2018 р. № 76
витяг з Державного реєстру речових прав на
нерухоме майно про реєстрацію права
власності від 28.03.2018 р. інд/н118716592
договір купівлі-продажу
від 25.04.1997 р. за р/н538

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 індивідуальних гаражів – землі житлової та громадської забудови
Прізвище, ім’я,
№
Місце розташування та
Площа,
по-батькові
Підстава
з/п
кадастровий номер земельної ділянки
м2
1. ТРУТ Михайло
Михайлович

м. Хмельницький, вул. Ранкова, 4А,
гаражний кооператив «Дуброва»,
блок 2, бокс 46
6810100000:07:002:0478
2. ЧОРНОЛУЦЬКА Тетяна м. Хмельницький,
вул. Західно-Окружна, 21/2,
Степанівна
гаражний кооператив «Електроніка»,
блок Б, бокс 53
6810100000:37:001:0301
3. НІКІТЮК Неля
м. Хмельницький,
вул. Степана Бандери, 57/2,
Володимирівна
гаражний кооператив «Рибалко»,
блок К, бокс 69
6810100000:18:002:0356

Секретар міської ради

М. Кривак

В.о. начальника управління земельних ресурсів
та земельної реформи

Л. Матвеєва

Завідувач юридичного відділу

Л. Демчук

22

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

24

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

33

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

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 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
договір купівлі-продажу житлового будинку
580
1. ПРІЩЕНКО Віктор
м. Хмельницький,
від 04.09.2019 р. за р/н7645
Миколайович
прв. Кільцевий, 21
ПРІЩЕНКО Анастасія
6810100000:08:002:0806
Миколаївна
договір дарування частини житлового
878
2. БЛІНДАР Ганна Миколаївна м. Хмельницький,
будинку від 25.01.2017 р. за р/н3-268
вул. Богдана
свідоцтво про право на спадщину за
КОРНЄВА Ніна Антонівна Хмельницького, 7
заповітом від 14.07.1988 р. за р/н1-2454
6810100000:23:001:0118
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 9
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
з/п
м2
земельної ділянки
земельної ділянки
1. ПАЦАРАНЮК м. Хмельницький,
200 для будівництва і
заява громадянина від 17.10.2019 р.,
Олександр
вул. Вокзальна, 61
обслуговування жилого договір купівлі-продажу земельної
Дмитрович
6810100000:02:003:0241
будинку,
ділянки від 07.08.2019 р. за р/н929
господарських будівель висновок управління архітектури
і споруд (присадибна та містобудування департаменту
ділянка)
архітектури, містобудування та
земельних ресурсів
від 06.09.2019 р. № 2881/03-15
висновок Головного управління
Держгеокадастру у Житомирській
області від 08.10.2019 р.
№ 10546/82-19
Секретар міської ради

М. Кривак

Завідувач юридичного відділу

Л. Демчук

В.о. начальника управління земельних ресурсів
та земельної реформи

Л. Матвеєва

Додаток 10
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. КП «Хмельницькбудзамовник» м. Хмельницький,
вул. Марка Кропивницького, вул. Гетьманська, 21/4
6810100000:17:004:0065
6-А

344

ГУМЕНЮК Алла Георгіївна
…
м. Хмельницький, вул. Гетьманська, 21/4
6810100000:17:004:0065
витяг з Державного реєстру речових прав на
нерухоме майно про реєстрацію права власності
від 28.03.2019 р. інд/н161350368

344

2. КП «Хмельницькбудзамовник» м. Хмельницький,
вул. Марка Кропивницького, вул. Гетьманська, 31/5
6810100000:17:004:0084
6-А

350

350

3. КП «Хмельницькбудзамовник» м. Хмельницький,
вул. Марка Кропивницького, вул. Гетьманська, 25/4
6810100000:17:004:0073
6-А

292

ДЖМІЛЬ Оксана Миколаївна
…
вул. Гетьманська, 31/5
6810100000:17:004:0084
витяг з Державного реєстру речових прав на
нерухоме майно про реєстрацію права власності
від 15.05.2019 р. інд/н166651746
ЗАХАРУК Леся Віталіївна
…
вул. Гетьманська, 25/4
6810100000:17:004:0073
витяг з Державного реєстру речових прав на
нерухоме майно про реєстрацію права власності
від 24.07.2019 р. інд/н174896977

292

№№ Назва юридичних осіб, яким
припиняється право
п\п
постійного користування
земельною ділянкою, їх
юридична адреса

Місце розташування
земельної ділянки
та кадастровий номер
земельної ділянки, на
яку припиняється право
постійного користування
4. КП «Хмельницькбудзамовник» м. Хмельницький,
вул. Марка Кропивницького, вул. Гетьманська, 23/5
6810100000:17:004:0068
6-А

5. КП «Хмельницькбудзамовник» м. Хмельницький,
вул. Марка Кропивницького, вул. Гетьманська, 21/5
6810100000:17:004:0064
6-А

6. КП «Хмельницькбудзамовник» м. Хмельницький,
вул. Марка Кропивницького, вул. Гетьманська, 31/2
6810100000:17:004:0087
6-А

7. КП «Хмельницькбудзамовник» м. Хмельницький,
вул. Марка Кропивницького, вул. Гетьманська, 29/4
6810100000:17:004:0081
6-А

Секретар міської ради
Завідувач юридичного відділу

Площа земельної
Прізвище, ім’я, по батькові громадян, яким
ділянки, на яку надається у власність земельна ділянка, їх місце
припиняється
реєстрації, місце розташування та кадастровий
право постійного
номер земельної ділянки, підстава
користування, м2
КЛОНЮК Наталія Дмитрівна
…
вул. Гетьманська, 23/5
6810100000:17:004:0068
витяг з Державного реєстру речових прав на
нерухоме майно про реєстрацію права власності
від 04.03.2019 р. інд/н158366278
385
КОВАЛЕНКО Інна Миколаївна
…
вул. Гетьманська, 21/5
6810100000:17:004:0064
витяг з Державного реєстру речових прав на
нерухоме майно про реєстрацію права власності
від 12.03.2019 р. інд/н159200378
293
МИЛОКОСТОВ Юрій Олександрович
…
вул. Гетьманська, 31/2
6810100000:17:004:0087
витяг з Державного реєстру речових прав на
нерухоме майно про реєстрацію права власності
від 13.09.2019 р. інд/н180894074
291
МОРОЗ Вікторія Вікторівна
…
вул. Гетьманська, 29/4
6810100000:17:004:0081
витяг з Державного реєстру речових прав на
нерухоме майно про реєстрацію права власності
від 13.06.2019 р. інд/н170365649
М. Кривак
368

Л. Демчук

Площа
земельної
ділянки, що
надається у
власність, м2
368

385

293

291

В.о. начальника управління земельних
ресурсів та земельної реформи

Л. Матвеєва

