ХМЕЛЬНИЦЬКА МІСЬКА РАДА

РІШЕННЯ
_______________________________
від_______________________ №_____________

м. Хмельницький

Про припинення права користування частинами
земельних ділянок, надання громадянам дозволу
на розроблення проектів землеустрою щодо
відведення земельних ділянок та втрату чинності
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. Припинити право постійного користування частинами земельної ділянки загальною
площею 64 м2 із площі 21000 м2 гаражному кооперативу «ЕНЕРГІЯ», частиною земельної
ділянки загальною площею 21 м2 із площі 6116 м2 гаражному кооперативу «АВІАТОР»,
частиною земельної ділянки загальною площею 24 м2 із площі 30703 м2 гаражному
товариству «СПІВДРУЖНІСТЬ» та надати дозвіл громадянам на розроблення проектів
землеустрою щодо відведення земельних ділянок з метою передачі у власність для
будівництва індивідуальних гаражів – землі житлової та громадської забудови із земель
міської ради (додаток 1).
2. Надати дозвіл на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних
ділянок громадянам з метою передачі у власність:
2.1. для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд
(присадибна ділянка) - землі житлової та громадської забудови із земель міської ради
(додаток 2);
2.2. для ведення особистого селянського господарства – землі сільськогосподарського
призначення із земель міської ради (додаток 3);

2.3. для ведення садівництва – землі сільськогосподарського призначення із земель
міської ради (додаток 4);
2.4. для будівництва індивідуальних гаражів – землі житлової та громадської забудови
із земель міської ради (додаток 5).
3. Надати дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки громадянину з метою надання в оренду для будівництва індивідуального гаража –
землі житлової та громадської забудови із земель міської ради (додаток 6).
4. Визнати таким, що втратив чинність п. 2 додатку 1 до рішення 25-ої сесії
Хмельницької міської ради від 10.10.2018 року № 67, у зв’язку зі смертю Воха П.І.
(свідоцтво про смерть від 06.10.2018 року серія І-БВ № 334773), враховуючи витяг з
протоколу засідання постійно діючої комісії з питань самочинного будівництва від
03.07.2019 року № 02 та згідно зі зверненням Воха Р.П.
5. Гаражному кооперативу «ЕНЕРГІЯ» привести у відповідність до чинного
законодавства правоустановлюючі документи на земельну ділянку.
6. Гаражному кооперативу «АВІАТОР» привести у відповідність до чинного
законодавства правоустановлюючі документи на земельну ділянку.
7. Гаражному кооперативу «СПІВДРУЖНІСТЬ» привести у відповідність до чинного
законодавства правоустановлюючі документи на земельну ділянку.
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 постійного користування частинами земельної ділянки та громадян, яким надається дозвіл
на розроблення проектів відведення земельних ділянок для будівництва індивідуальних гаражів з метою передачі у власність
№ Назва юридичних осіб, Місце розташування
Площа
Прізвище, ім’я, по- Місце розташування Площа зеп/п
яким припиняється
земельної ділянки, на земельної батькові громадян, земельної ділянки,
мельної
право постійного
яку припиняється
ділянки, на
яким надається
щодо якої надається ділянки,
користування
право постійного
яку припидозвіл на
дозвіл на розроблення щодо якої
земельними ділянками, користування частиною няється
розроблення
проекту відведення надається
їх юридична адреса
земельної ділянки
право
проектів відведення
дозвіл на
постійного земельних ділянок
розроблен
користуван
ня проекту
ня, м2
відведення,
м2
1.
Кооператив
Кооператив
21
ВОХ Руслан
Гаражний
21
автомобілістів
автомобілістів
Петрович
кооператив
«ЕНЕРГІЯ»
«ЕНЕРГІЯ»
«ЕНЕРГІЯ»
м. Хмельницький,
м. Хмельницький,
м. Хмельницький,
прв. Тракторний, 31/1 прв. Тракторний, 31/1
прв. Тракторний, 31/1,
блок 6, бокс 3
2.
Кооператив
Кооператив
21
ТОМУСЯК
Гаражний
21
автомобілістів
автомобілістів
Анатолій
кооператив
«ЕНЕРГІЯ»
«ЕНЕРГІЯ»
Едуардович
«ЕНЕРГІЯ»
м. Хмельницький,
м. Хмельницький,
м. Хмельницький,
прв. Тракторний, 31/1 прв. Тракторний, 31/1
прв. Тракторний, 31/1,
блок 5, бокс 49
3.
Кооператив
Кооператив
22
ХАНЕНКО Олена
Гаражний
22
автомобілістів
автомобілістів
Едуардівна
кооператив
«ЕНЕРГІЯ»
«ЕНЕРГІЯ»
«ЕНЕРГІЯ»
м. Хмельницький,
м. Хмельницький,
м. Хмельницький,
прв. Тракторний, 31/1 прв. Тракторний, 31/1
прв. Тракторний, 31/1,
блок 6, бокс 14
4. Гаражний кооператив Гаражний кооператив
21
СЕРЕДА Сергій
Гаражний кооператив
21
«АВІАТОР»
«АВІАТОР»
Борисович
«АВІАТОР»
м. Хмельницький,
м. Хмельницький,
м. Хмельницький,
прв. Болбочана, 2/1
прв. Болбочана
прв. Болбочана, 2/1,
блок А, бокс 20А

№ Назва юридичних осіб, Місце розташування
Площа
Прізвище, ім’я, поп/п
яким припиняється
земельної ділянки, на земельної батькові громадян,
право постійного
яку припиняється
ділянки, на
яким надається
користування
право постійного
яку припидозвіл на
земельними ділянками, користування частиною няється
розроблення
їх юридична адреса
земельної ділянки
право
проектів відведення
постійного земельних ділянок
користуван
ня, м2
5.

Гаражне товариство
Гаражний кооператив
«СПІВДРУЖНІСТЬ»
«СПІВДРУЖНІСТЬ»
м. Хмельницький,
м. Хмельницький,
вул. Тернопільська, 13/4 вул. Тернопільська, 13/4

24

Місце розташування
земельної ділянки,
щодо якої надається
дозвіл на розроблення
проекту відведення

Площа земельної
ділянки,
щодо якої
надається
дозвіл на
розроблен
ня проекту
відведення,
м2
ГАРАПЕНЧУК
Гаражний кооператив
24
Анатолій Петрович «СПІВДРУЖНІСТЬ»
м. Хмельницький,
вул. Тернопільська,
13/4, бокс 163

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. КАДИНСЬКА
м. Хмельницький,
600 лист управління земельних ресурсів та земельної реформи
департаменту архітектури, містобудування та земельних
Оксана Юріївна
вул. Рильського, 28
ресурсів від 23.09.2019 року № 1105/02-14
свідоцтво про шлюб від 18.10.2013 року серія І-БВ від
118390
лист управління земельних ресурсів та земельної реформи
департаменту архітектури, містобудування та земельних
ресурсів від 10.10.2019 року № К/6806-04-19
номер у загальному списку черговості 728
2. МАШТАЛЕР Алла м. Хмельницький,
600 лист управління земельних ресурсів та земельної реформи
департаменту архітектури, містобудування та земельних
Іванівна
вул. Пчілки, 18
ресурсів від 23.09.2019 року № 1105/02-14
лист управління земельних ресурсів та земельної реформи
департаменту архітектури, містобудування та земельних
ресурсів від 10.10.2019 року № М/6805-04-19
номер у загальному списку черговості 731
3. СТОЛЯРЧУК Ніна м. Хмельницький,
600 лист управління земельних ресурсів та земельної реформи
департаменту архітектури, містобудування та земельних
Іванівна
вул. Пчілки, 22
ресурсів від 23.09.2019 року № 1105/02-14
лист управління земельних ресурсів та земельної реформи
департаменту архітектури, містобудування та земельних
ресурсів від 10.10.2019 року № С/6804-04-19
номер у загальному списку черговості 732
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 ведення особистого селянського
господарства – землі сільськогосподарського призначення із земель міської ради з метою передачі у власність
№ Прізвище, ім’я, поМісце розташування
п/п
батькові
земельної ділянки
1. ЗАХАРЧЕНКО Інна м. Хмельницький,
Іванівна
прв. Чубинського, 1/10

2. КАЗВА Надія
Іванівна

м. Хмельницький,
вул. Полігонна, 18

3. МАКОГОНЧУК
Андрій
Володимирович
4. ЦВІГУН Раїса
Іванівна

м. Хмельницький,
вул. Полігонна, 20

Площа,
Підстава
м2
69 договір купівлі-продажу житлового будинку від 06.03.2018 року
№ 256
договір купівлі-продажу земельної ділянки від 06.03.2018 року
№ 257
акт обстеження земельної ділянки для ведення особистого
селянського господарства від 24.10.2019 року № 1209/02-14
259 свідоцтво про право власності на нерухоме майно від 22.03.2013
року інд. № 1520608
державний акт на право власності на земельну ділянку від
21.05.2012 року № 681010001002641
600 свідоцтво про право власності на нерухоме майно від 10.07.2013
року інд. № 5944382

м. Хмельницький,
вул. Партизанська, 16/1

272

свідоцтво про право на спадщину за законом від 13.08.2016
року № 1282
свідоцтво про право на спадщину за законом від 13.08.2016
року № 1285

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 ведення садівництва – землі
сільськогосподарського призначення із земель міської ради з метою передачі у власність
№ Прізвище, ім’я, по- Місце розташування Площа,
Підстава
п/п
батькові
земельної ділянки
м2
1. КАВУН Тетяна
м. Хмельницький,
245 витяг з протоколу загальних зборів № 5 від 24.03.2019
Миколаївна
садівниче товариство
року про затвердження рішення правління садівничого
«Труд»
товариства «Труд»
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 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. БАРАНИК Стефанія
Володимирівна
2. ГЕРМАН-ГАЧ Світлана
Володимирівна
3. ДРОНСЬКИЙ Віталій
Михайлович
4. ДЯЧЕНКО Галина Іванівна
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Місце розташування
Площа,
земельної ділянки
м2
м. Хмельницький, вул. Гарнізонна, 16/3, гаражний кооператив
23
«Раково-2», блок 16, бокс 47
м. Хмельницький, вул. Тернопільська, 13/3А, гаражний
25
кооператив «Автопарк», блок 0, бокс 7
м. Хмельницький, прс. Миру, 65/4А, гаражний кооператив
22
«Довіра», блок 17, бокс 18
м. Хмельницький, вул. Чорновола, 159/2, громадська організація
22
«Об’єднання автолюбителів «Раково-1», блок 1, бокс 7
КАЩУК Валерій Анатолійович м. Хмельницький, вул. Тернопільська, 13/3, гаражний
22
кооператив «Безпека», блок 4, бокс 32
УГРИНОВИЧ Аделя Данилівна м. Хмельницький, вул. Чорновола, 159/2, громадська організація
43
«Об’єднання автолюбителів «Раково-1», блок 5, бокс 41А
АТАМАНЮК Олександр
м. Хмельницький, вул. Гарнізонна, 16/3, гаражний кооператив
42
Миколайович
«Раково-2», блок 22, бокс 26
ДЖУЛАЙ Станіслав
м. Хмельницький, вул. Гарнізонна, 16/3, гаражний кооператив
22
Олексійович
«Раково-2», блок 21, бокс 12
МАКОГОНЧУК Андрій
м. Хмельницький, вул. Бандери, 63А, кооператив для зберігання
64
Володимирович
транспортних засобів «Фрагмент», блок 9, бокс 4
ОСТАПЕЦЬ Віктор
м. Хмельницький, вул. Гарнізонна, 16/3, гаражний кооператив
22
Олександрович
«Раково-2», блок 21, бокс 14
ТАНЧУК Людмила Михайлівна м. Хмельницький, вул. Гарнізонна, 16/3, гаражний кооператив
27
«Раково-2», блок 12, бокс 39
ДАШКЕВИЧ Олександр
м. Хмельницький, вул. Тернопільська, 12/3, гаражний
98
Васильович
кооператив «Університетський», блок К, бокс 18
ШЕВЧУК Михайло Васильович м. Хмельницький, вул. Бандери, 63/1Б, гаражний кооператив
21
«Мир», блок Р, бокс 37
БЕЛІНСЬКА Зофія
м. Хмельницький, вул. Кам’янецька, гаражний масив «Золотий
21
Костянтинівна
колос», блок 2, бокс 14

№
Прізвище, ім’я, по-батькові
п/п
15. БУЛАВИНЕЦЬ Володимир
Мирославович
16. ІВАНОВА Михайліна
Михайлівна
17. КАРЕТА Антоніна Мефодіївна
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Місце розташування
земельної ділянки
м. Хмельницький, вул. Західно-Окружна, 21/2, гаражний
кооператив «Електроніка», блок А, бокс 9
м. Хмельницький, вул. Курчатова, 56, гаражний кооператив
«Таврія», блок А, бокс 13
м. Хмельницький, вул. Західно-Окружна, 21/2, гаражний
кооператив «Електроніка», блок Е, бокс 14
ЛИТВИНЕНКО Петро
м. Хмельницький, вул. Бандери, 63/1Б, гаражний кооператив
Володимирович
«Мир», блок М, бокс 18
МАКСИМЕНКО Дмитро
м. Хмельницький, прв. Гагаріна, 12, гаражний кооператив
Петрович
«Центральний», блок 5, бокс 12
ПАНТЕЛЕЙМОН Віктор
м. Хмельницький, вул. Курчатова, 56, гаражний кооператив
Михайлович
«Таврія», блок Г, бокс 17
СИНЬКЕВИЧ Людмила
м. Хмельницький, вул. Бандери, 63/1Б, гаражний кооператив
Олександрівна
«Мир», блок О, бокс 24
СТОРОЖУК Тетяна
м. Хмельницький, вул. Бандери, 57/2, гаражний кооператив
Станіславівна
«Рибалко», блок В. бокс 55
УШЕНКО Тетяна Валентинівна м. Хмельницький, прв. Гагаріна, 12, гаражний кооператив
«Центральний», блок 4, бокс 2А
ШАРОВА Наталія Степанівна м. Хмельницький, прс. Миру, 71/4, гаражний кооператив
«Мирний», блок 8, бокс 41

Площа,
м2
26
22
23
21
21
22
21
21
28
30

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 проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок для будівництва індивідуальних гаражів
– землі житлової та громадської забудови із земель міської ради з метою передачі в оренду
№
Місце розташування
Прізвище, ім’я, по-батькові
п/п
земельної ділянки
1. ДЗЮБІН Іван Васильович м. Хмельницький, вул. Курчатова, 56, гаражний кооператив
«Таврія», блок Д, бокс 4

Площа,
м2
26

Секретар міської ради

М. Кривак

Завідувач юридичного відділу

Л. Демчук

В.о. начальника управління земельних
ресурсів та земельної реформи

Л. Матвеєва

