Про надання дозволу на розробку
проектів
землеустрою
щодо
відведення
земельних
ділянок,
технічної
документації
із
землеустрою щодо встановлення
(відновлення) меж земельної ділянки
в натурі (на місцевості), надання
згоди на відновлення меж земельної
ділянки в натурі (на місцевості) та
внесення змін в договір оренди землі
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. Внести зміни в п. 15 договору оренди землі №681010004000327 від 09.02.2012
виклавши її в новій редакції: «Земельна ділянка передається в оренду під нежитлове
приміщення та прилеглу бетонну площадку» відповідно до поданого клопотання ТОВ «МТМ».
2. Доручити управлінню земельних ресурсів та земельної реформи замовити технічну
документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі
(на місцевості) по вул. Курчатова, 14/3, площею 200 м2, кадастровий номер
6810100000:14:002:0086 у зв’язку із необхідністю внесення змін у відомості про земельну
ділянку до Державного земельного кадастру.
3. Надати юридичним особам дозвіл на розробку проектів землеустрою щодо відведення
земельних ділянок з метою передачі в оренду згідно з додатком 1.
4. Надати юридичній особі згоду на відновлення меж земельної ділянки в натурі (на
місцевості) згідно з додатком 2.
5. Відповідальність за виконання рішення покласти на заступника міського голови
А. Бондаренка і управління земельних ресурсів та земельної реформи.
6. 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
юридичних та фізичних осіб, яким надається дозвіл на розробку проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок з метою передачі в оренду
№
п/п

Назва юридичних та
фізичних осіб

Місце розташування
земельної ділянки

Цільове використання, підстава та категорія
земель

Код класифікації видів цільового
призначення земель

Площа,
м2

1.

Акціонерне товариство
«Хмельницькобленерго»

м. Хмельницький,
вул. Гарнізонна, 36

для обслуговування будівель ПС 110/10
«Ракове» (будівлі ЗРУ, будівлі ОПУ з
приміщенням чергового, будівлі ОПУ з проф.
листа, туалету)
(довідка від 12.07.2019 №2019-05-13-2960,
наказ управління архітектури та
містобудування від 05.07.2019 №455)
Категорія земель – землі промисловості,
транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та
іншого призначення

14.02 – для розміщення,
будівництва, експлуатації та
обслуговування будівель і споруд
об’єктів передачі електричної та
теплової енергії

6211

2.

Товариство з
обмеженою
відповідальністю
«Башня»

м. Хмельницький,
вул. Кам’янецька, 137

для обслуговування адмінбудівлі (свідоцтво
про право власності САС №667018 від
09.07.2009)
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

№
п/п
3.

Назва юридичних та
фізичних осіб
Садівниче товариство
«Бодрость»

Місце розташування
земельної ділянки

Цільове використання, підстава та категорія
земель

Код класифікації видів цільового
призначення земель

Площа,
м2

м. Хмельницький,
садівниче товариство
«Бодрость»

для обслуговування трансформаторної
підстанції
Категорія земель – землі житлової та
громадської забудови

14.02 – для розміщення,
будівництва, експлуатації та
обслуговування будівель і споруд
об’єктів передачі електричної та
теплової енергії

47

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)
№
п/п

Назва юридичних
осіб

1.

Мале приватне
виробниче
підприємство
«Піраміда»

Місце розташування
земельної ділянки

Цільове використання, підстава та категорія земель

м. Хмельницький,
вул. Трудова, 7/3

під будівництво виробничої бази (державний акт на право
постійного користування земельною ділянкою від
21.12.1994 серія І-ХМ № 001511, зареєстрований в Книзі
записів державних актів на право постійного користування
землею за № 138)
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

Секретар міської ради

М. Кривак

Завідувач юридичного відділу

Л. Демчук

В.о. начальника управління земельних ресурсів
та земельної реформи

Л. Матвеєва

Площа,
м2
740

