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 земельної
ділянки

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»,
Положенням про порядок надання земельних ділянок громадянам для будівництва і
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) на
території м. Хмельницького, затвердженого рішенням третьої сесії Хмельницької міської
ради від 27.09.2006 року № 16, 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 23, площею 21 м2 кадастровий номер
6810100000:14:002:0364 з «02.06 - для колективного гаражного будівництва» на «02.05 –
для будівництва індивідуальних гаражів» згідно зі зверненням Авдейчика В.В.
2. Припинити право оренди частиною земельної ділянки загальною площею
2
82 м із площі 10295 м2 гаражному кооперативу «АВТОЛЮБИТЕЛЬ» та надати дозвіл на
розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж

земельної ділянки в натурі (на місцевості) та погодити відновлення меж земельної ділянки
громадянці з метою передачі у власність для будівництва індивідуального гаража - землі
житлової та громадської забудови із земель міської ради (додаток 1).
3. Надати дозвіл на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних
ділянок громадянам з метою передачі у власність:
3.1. для ведення особистого селянського господарства – землі сільськогосподарського
призначення із земель міської ради (додаток 2);
3.2. для будівництва індивідуальних гаражів – землі житлової та громадської забудови
із земель міської ради (додаток 3).
4. Надати дозвіл на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних
ділянок громадянам з метою надання в оренду для будівництва індивідуальних гаражів –
землі житлової та громадської забудови із земель міської ради (додаток 4).
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:
5.1. для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і
споруд (присадибна ділянка) із земель міської ради - землі житлової та громадської
забудови ( додаток 5);
5.2. для будівництва індивідуальних гаражів - землі житлової та громадської забудови
із земель міської ради (додаток 6).
6. Надати громадянину Кордасу Анатолію Володимировичу дозвіл на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки зі зміною цільового призначення
з «для городництва – землі сільськогосподарського призначення» на «для ведення
особистого селянського господарства
- землі сільськогосподарського призначення»
площею
0,0435
га,
кадастровий
номер
якої
6810100000:03:007:0059,
по
вул. Зарічанській, 13/1 з метою передачі її у власність.
7. Гаражному кооперативу «АВТОЛЮБИТЕЛЬ» в установленому порядку звернутись
до відповідних органів для внесення змін в договір оренди землі.
8. Відповідальність за виконання рішення покласти на заступника міського голови
А. Бондаренка і управління земельних ресурсів та земельної реформи.
9. 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
технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) та
погоджується відновлення меж земельних ділянок для будівництва індивідуальних гаражів з метою передачі у власність
№ Назва юридичних осіб, Місце розташування Площа
Прізвище, ім’я, поп/п
яким припиняється земельної ділянки, на
батькові
право оренди
яку припиняється земельної громадянина, якому
ділянки, на надається дозвіл на
частинами земельної
право оренди
яку
ділянки, їх юридична частини земельної
розроблення
припиняадреса
ділянки
технічної
ється
документації із
право
землеустрою щодо
2
оренди, м
встановлення
(відновлення) меж
земельної ділянки в
натурі (на місцевості)
та погоджується
відновлення меж
земельної ділянки
1.

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

82

МАЗУРЕНКО Віра
Федорівна

Місце розташування та
кадастровий номер
земельної ділянки,
щодо якої надається
дозвіл на розроблення
технічної документації
із землеустрою щодо
встановлення
(відновлення) меж в
натурі (на місцевості)
та погоджується
відновлення меж

Площа
земельної
ділянки, щодо
якої надається
дозвіл на
розроблення
технічної
документації із
землеустрою
щодо
встановлення
(відновлення)
меж в натурі
(на місцевості),
м2

Гаражний кооператив
«АВТОЛЮБИТЕЛЬ»
м. Хмельницький
вул. Купріна, 64
блок А, бокс 20,
-

82

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 ведення особистого селянського
господарства – землі сільськогосподарського призначення із земель міської ради з метою передачі у власність
№ Прізвище, ім’я, поМісце розташування Площа,
Підстава
п/п
батькові
земельної ділянки
м2
1. КУЛЬЧИЦЬКА
м. Хмельницький,
110 договір дарування 13/20 частин жилого будинку від 18.03.1982
Зузана Леонідівна вул. Загребельного, 72/4
року № 3-970
свідоцтво про право на спадщину за законом на 1/2 частину
земельної ділянки від 19.02.2015 року № 3-452
свідоцтво про право на спадщину за законом на 1/2 частину
земельної ділянки від 19.02.2015 року № 3-454
заява Кульчицької Ц.В. від 23.02.2017 року № 1-212
рішення 34-ої сесії Хмельницької міської ради від 09.10.2019
року № 56
2. БАГРІЙ Валерій
м. Хмельницький,
325 витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно
Анатолійович
вул. Щедріна
про реєстрацію права власності від 21.02.2018 року
інд. № 114752688
витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно
про реєстрацію права власності від 22.10.2018 року
інд. № 142095938
акт обстеження земельної ділянки для ведення особистого
селянського господарства від 17.10.2019 року № 1179/02-14
3. МАКСИМЧУК
м. Хмельницький,
138 державний акт на право власності на земельну ділянку від
Вадим Іванович
вул. Молдавська, 1/1А
15.02.2012 року № 681010001001905
акт обстеження земельної ділянки для ведення особистого
селянського господарства від 25.10.2019 року № 1212/02-14
4. ФЕДОРИШИН
м. Хмельницький,
660 договір дарування земельної ділянки від 08.04.2019 року № 583
Михайло Петрович прв. Купріна, 76/1
договір про встановлення земельного сервітуту від 18.09.2019
року
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
№
Прізвище, ім’я, по-батькові
п/п
1. ГЛУХОНЕЦЬ Світлана
Вячеславівна
2. ПОПОВИЧ Борис Петрович
3. ФОРМАНЮК Олександр
Йосипович
4. ШТОЙКО-ГЕМІДЖЯН Тетяна
Володимирівна
5. ШТОЙКО-ГЕМІДЖЯН Тетяна
Володимирівна
6. ДЕМЕНТЬЄВА Галина
Володимирівна
7. КОЗИРСЬКИЙ Володимир
Маркіянович
8. КОЗИРСЬКИЙ Володимир
Маркіянович
9. КРУКОВСЬКИЙ Віктор
Петрович
10. МІЩУК Олександр
Олександрович

Місце розташування
земельної ділянки
м. Хмельницький, у дворі будинку по вул. Госпітальній, 6/1

Площа,
м2
24

м. Хмельницький, вул. Бандери, 34/1, гаражний кооператив
«Ключ-13», блок 3, бокс 27
м. Хмельницький, по вул. Подільській, 38, бокс 5

23

м. Хмельницький, вул. Кам’янецька, гаражний масив «Золотий
колос», блок 4, бокс 14А
м. Хмельницький, вул. Кам’янецька, гаражний масив «Золотий
колос», блок 2, бокс 3
м. Хмельницький, вул. Чорновола, 159/2, громадська організація
«Об’єднання автолюбителів «Раково-1», блок 8, бокс 60
м. Хмельницький, прв. Гагаріна, 12, гаражний кооператив
«Центральний», блок 1, бокс 37
м. Хмельницький, прв. Гагаріна, 12, гаражний кооператив
«Центральний», блок 1, бокс 38
м. Хмельницький, вул. Курчатова, 56, гаражний кооператив
«Таврія», блок В, бокс 15
м. Хмельницький, вул. Чорновола, 159/2, громадська організація
«Об’єднання автолюбителів «Раково-1», блок 8, бокс 61

23

23

20
30
24
24
22
35

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 проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок для будівництва індивідуальних гаражів
– землі житлової та громадської забудови із земель міської ради з метою передачі в оренду
№
Прізвище, ім’я, по-батькові
п/п
1. СІДОРЕНКО Микола
Олександрович
2. ЗАКОРДОНЕЦЬ
Олександр Іванович
НОВІК Олександр
Васильович
3. РЯБИЙ Андрій
Володимирович
МУДРА Любов Антонівна

Місце розташування
земельної ділянки
м. Хмельницький, вул. Кармелюка, 1/1, гаражний кооператив
«Підлісний», блок А, бокс 194
м. Хмельницький, гаражний масив по вул. Храновського, 16/1,
бокс 9, бокс 20

Площа,
м2
22

м. Хмельницький, по вул. Храновського, 16/1, бокс 27, бокс 45

34

25

Секретар міської ради

М. Кривак

Завідувач юридичного відділу

Л. Демчук

В.о. начальника управління земельних
ресурсів та земельної реформи

Л. Матвеєва

Додаток 5
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 і обслуговування жилого будинку, господарських
будівель і споруд (присадибна ділянка) – землі житлової та громадської забудови із земель міської ради з метою передачі у власність

№
п/п

Прізвище, ім’я, побатькові

Місце розташування та Площа,
Підстава
2
кадастровий номер
м
земельної ділянки
1. МАТВІЙЧУК Сергій м. Хмельницький,
1000 лист управління земельних ресурсів та земельної реформи
департаменту архітектури, містобудування та земельних
Володимирович
вул. Дружби, 14А,
ресурсів від 27.03.2018 року № 531/02-14
6810100000:11:002:0389
лист департамент архітектури, містобудування та земельних
ресурсів від 14.08.2019 року № М-32046-19
витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку
від 25.02.2019 року № НВ-6808021792019
номер у загальному списку черговості 757, в пільговому
списку черговості - 81
2. ПРОНСЬКИЙ Іван
м. Хмельницький,
1000 лист управління земельних ресурсів та земельної реформи
департаменту архітектури, містобудування та земельних
Леонідович
вул. Дружби, 14А,
ресурсів від 29.03.2016 року № 892/02-01-14
6810100000:11:002:0386
лист департамент архітектури, містобудування та земельних
ресурсів від 18.09.2019 року № П-23275-18
витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку
від 15.10.2019 року № НВ-6809880882019
номер у загальному списку черговості 11032, в списку
учасників АТО - 167

№
п/п

Прізвище, ім’я, побатькові

Місце розташування та Площа,
Підстава
кадастровий номер
м2
земельної ділянки
3. ПРОНСЬКИЙ Роман м. Хмельницький,
1000 лист управління земельних ресурсів та земельної реформи
департаменту архітектури, містобудування та земельних
Леонідович
вул. Дружби, 14А,
ресурсів від 29.03.2016 року № 892/02-01-14
6810100000:11:002:0388
лист департамент архітектури, містобудування та земельних
ресурсів від 18.09.2019 року № П-23275-18
витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку
від 15.10.2019 року № НВ-6809880952019
номер у загальному списку черговості 11033, в списку
учасників АТО - 168
Секретар міської ради

М. Кривак

Завідувач юридичного відділу

Л. Демчук

В.о. начальника управління земельних
ресурсів та земельної реформи

Л. Матвеєва

Додаток 6
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. АВДЕЙЧИК Василь
Васильович
2. ОПУШКО Олена
Георгіївна
3. ПАПАШ Сергій
Степанович
4. СУРКОВ Андрій
Євгенович
5. ГОЛДОБРЕЙ Леся
Леонідівна
6. БОЙКО Людмила
Василівна
7. ЛІПКОВСЬКИЙ Іван
Станіславович

Місце розташування та кадастровий номер
земельної ділянки
м. Хмельницький, вул. Курчатова, 56, гаражний кооператив
«Таврія», блок Б, бокс 23,
6810100000:14:002:0364
м. Хмельницький, вул. Гарнізонна, 16/3, гаражний кооператив
«Раково-2», блок 15А, бокс 51,
6810100000:24:002:0483
м. Хмельницький, вул. Кам’янецька, гаражний масив «Золотий
колос», блок А, бокс 9,
м. Хмельницький, гаражний масив по вул. Львівське шосе, 14В,
блок 8, бокс 9,
6810100000:11:001:0294
м. Хмельницький, вул. Гарнізонна, 16/3, гаражний кооператив
«Раково-2», блок 15, бокс 80,
6810100000:24:002:0323
м. Хмельницький, прс. Миру, 65/4А, гаражний кооператив «Довіра»,
блок 18, бокс 13,
6810100000:16:007:0584
м. Хмельницький, по вул. Чорновола, 176/1А, блок 1, бокс 35,
6810100000:24:001:0055

Площа,
м2
21

23

21

25

22

23

24

Секретар міської ради

М. Кривак

Завідувач юридичного відділу

Л. Демчук

В.о. начальника управління
земельних ресурсів та земельної реформи

Л. Матвеєва

