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

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 технічну документацію із землеустрою щодо встановлення
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та надати у власність земельні
ділянки громадянам:
2.1. для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і
споруд (присадибна ділянка) – землі житлової та громадської забудови (додаток 6);
2.2. для будівництва індивідуальних гаражів – землі житлової та громадської
забудови (додаток 7).

3. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та надати у спільну сумісну
власність земельну ділянку громадянам для будівництва і обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) – землі житлової та громадської
забудови (додаток 8).
4. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянці та
змінити категорію земель із “землі сільськогосподарського призначення” на “землі житлової та
громадської забудови” (додаток 9).
5. Внести зміни до пункту 1 додатку 3 до рішення 29-ої сесії Хмельницької міської
ради від 13.02.2019 р. № 47, замінивши в графі «Площа, м2» цифри «600» на цифри «587»
згідно зі зверненням Гуменюка О.О.
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. ВЄТОШКІН Владислав
м. Хмельницький,
1000 ріш. 29-ої сесії міської ради
від 13.02.2019 р. № 46
Миколайович
вул. Серпнева, 5
6810100000:16:005:0021
2. ОГАНІСЯН Мгер Артурович м. Хмельницький,
1000 ріш. 29-ої сесії міської ради
від 13.02.2019 р. № 46
вул. Серпнева, 3
6810100000:16:005:0022
3. ПАСКА Василь Миколайович м. Хмельницький,
195 ріш. 32-ої сесії міської ради
від 26.06.2019 р. № 46
вул. Пушкіна, 23
ріш. 17-ої сесії міської ради
6810100000:01:009:0146
від 20.09.2017 р. № 52

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. ПУЗАН Андрій Григорович м. Хмельницький,
26 ріш. 42-ої сесії міської ради
від 17.09.2014 р. № 40
вул. Тернопільська, 12/3,
гаражний кооператив
“Університетський”, блок К, бокс 14
6810100000:09:006:0267
2. КЛАСНОШЛИК Олександр м. Хмельницький, вул. Кармелюка, 12Г,
31 ріш. 23-ої сесії міської ради
від 27.02.2013 р. № 38
гаражний кооператив «Озерний-6»,
Миколайович
блок Д, бокс 16
6810100000:17:001:0367
3. ШЕЗДЕНКОВ Валерій
м. Хмельницький, прс. Миру, 71/4,
23 ріш. 27-ої сесії міської ради
від 14.12.2018 р. № 47
гаражний кооператив «Мирний»,
Миколайович
блок 1, бокс 1
6810100000:16:007:0593
4. ГРАБАР Олександр
м. Хмельницький, вул. Вокзальна, 137,
28 ріш. 32-ої сесії міської ради
від 26.06.2019 р. № 46
кооператив
«Нева»
по
будівництву
і
Васильович
експлуатації гаражів, блок 5, бокс 270
6810100000:30:001:0041
5. КАСПЕРСЬКА Тетяна
м. Хмельницький, вул. Купріна, 64,
26 ріш. 30-ої сесії міської ради
від 17.04.2019 р. № 72
гаражний кооператив «Автолюбитель»,
Вікторівна
блок Б, бокс 72
6810100000:06:003:0098
6. ЛИСА Тетяна Сергіївна
м. Хмельницький, прс. Миру, 102/6,
22 ріш. 32-ої сесії міської ради
від 26.06.2019 р. № 46
гаражно-будівельний кооператив
«Дельта», блок Е, бокс 8
6810100000:18:002:0349

№ Прізвище, ім’я, по-батькові
Місце розташування та
з/п
кадастровий номер земельної ділянки
7. МАРЦЕНЮК Галина
м. Хмельницький, вул. Купріна, 64,
гаражний кооператив «Автолюбитель»,
Сергіївна
блок Б, бокс 59
6810100000:06:003:0106
8. МУЛЯР Валерій Іванович м. Хмельницький, прс. Миру, 102/6,
гаражно-будівельний кооператив
«Дельта», блок Ж, бокс 27
6810100000:18:002:0348
9. ГРИЦЕНКО Валентина
м. Хмельницький,
вул. Озерна, 10/1, бокс 30
Борисівна
6810100000:16:006:0292
10. ІЛЬЧУК Олександр
м. Хмельницький, вул. Кармелюка, 1/1,
гаражний кооператив «Підлісний»,
Володимирович
блок А, бокс 195
6810100000:17:002:0223
11. СИДОРЧУК Григорій
м. Хмельницький,вул. Прибузька, 34/1,
Павлович
обєднання автолюбителів «Кордон»
Академії прикордонних військ України,
блок В, бокс 29
6810100000:04:002:0129
12. СИДОРЧУК Григорій
м. Хмельницький, прс. Миру, 36/1,
Павлович
споживчий неприбутковий гаражний
кооператив «Темп» по охороні та
експлуатації гаражів для зберігання
транспортних засобів, блок 18, бокс 546
6810100000:03:005:0784
13. КОРОНОВСЬКИЙ Дмитро м. Хмельницький,
гаражний масив по прв. Малиновому,
Дмитрович
блок Д, бокс 31
6810100000:04:004:0670
14. ПОВАДЮК Олег

м. Хмельницький,
вул. Паркова, 6/1, бокс 3

Площа,
Підстава
м2
20 ріш. 32-ої сесії міської ради
від 26.06.2019 р. № 46

52

ріш. 30-ої сесії міської ради
від 17.04.2019 р. № 72

24

ріш. 30-ої сесії міської ради
від 17.04.2019 р. № 72

22

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

24

ріш. 32-ої сесії міської ради
від 26.06.2019 р. № 47

24

ріш. 32-ої сесії міської ради
від 26.06.2019 р. № 47

23

ріш. 29-ої сесії міської ради
від 13.02.2019 р. № 48

24

ріш. 30-ої сесії міської ради
від 17.04.2019 р. № 72

№ Прізвище, ім’я, по-батькові
Місце розташування та
з/п
кадастровий номер земельної ділянки
6810100000:01:004:0617
Євгенович

Секретар міської ради

М. Кривак

В.о. начальника управління земельних ресурсів
та земельної реформи

Л. Матвеєва

Завідувач юридичного відділу

Л. Демчук

Площа,
м2

Підстава

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. СЛОБОДЯН Галина
ріш. 32-ої сесії міської ради
м. Хмельницький,
362
від 26.06.2019 р. № 47
Василівна
вул. Кленова, 92
6810100000:11:002:0407
2. ВІЛЬЧИНСЬКА Клавдія
м. Хмельницький,
1696 ріш. 32-ої сесії міської ради
від 26.06.2019 р. № 46
Григорівна
вул. Академіка Збарського, 36
6810100000:25:002:0836
3. КУЗЬМАК Дмитро
ріш. 30-ої сесії міської ради
м. Хмельницький,
600
від 17.04.2019 р. № 70
Степанович
вул. Болохівська, 52
лист управління архітектури та
6810100000:12:002:0242
містобудування департаменту
архітектури, містобудування та
земельних ресурсів
від 22.04.2019 р. № 581/03-14
витяг з Державного земельного
кадастру про земельну ділянку від
10.09.2019 р. № НВ-6809693502019
4. ГРОМОВА Людмила
ріш. 30-ої сесії міської ради
м. Хмельницький,
190
від 17.04.2019 р. № 72
Миколаївна
вул. Ланова, 21/2
6810100000:08:001:0649
5. ВАРЕНЮК Валентин
ріш. 30-ої сесії міської ради
м. Хмельницький,
202
від 17.04.2019 р. № 74
Іванович
вул. Весела, 21
6810100000:19:002:0327

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. ГОНЧАР Володимир
968 ріш. 32-ої сесії міської ради
м. Хмельницький,
від 26.06.2019 р. № 40
Антонович
вул. Верейського, 76
6810100000:28:001:1042
2. БАРАБАНОВА Валентина м. Хмельницький,
842 ріш. 32-ої сесії міської ради
від 26.06.2019 р. № 40
Іванівна
вул. Старокостянтинівське
шосе, 3
6810100000:18:002:0344
3. КОРНІЙЧУК Галина
м. Хмельницький,
600 ріш. 29-ої сесії міської ради
від 13.02.2019 р. № 41
Василівна
вул. Прифермська, 8
6810100000:12:002:0241
4. ТАДЛЯ Максим
м. Хмельницький,
813 ріш. 22-ої сесії міської ради
від 26.06.2019 р. № 40
Миколайович
вул. Вінницька, 79-А
6810100000:20:002:0402
5. ТХОР Ольга Миколаївна
м. Хмельницький,
535 ріш. 32-ої сесії міської ради
від 26.06.2019 р. № 40
прв. Нагірний, 14
6810100000:28:001:1041
6. ЖОЛКЕВСЬКА Тетяна
м. Хмельницький,
971 ріш. 32-ої сесії міської ради
від 26.06.2019 р. № 40
Орестівна
вул. Пшенична, 35
6810100000:35:001:2329
7. НАДУВАНА Наталія
м. Хмельницький,
600 ріш. 29-ої сесії міської ради
від 13.02.2019 р. № 41
Леонідівна
вул. Прифермська, 44

Прізвище, ім’я,
по-батькові

№
з/п
8.

РУДАКОВА Ірина
Леонідівна

Місце розташування та
кадастровий номер земельної
ділянки
6810100000:12:002:0243
м. Хмельницький,
вул. Пшенична, 31
6810100000:35:001:2331

Площа,
м2
972

Секретар міської ради

М. Кривак

В.о. начальника управління земельних ресурсів
та земельної реформи

Л. Матвеєва

Завідувач юридичного відділу

Л. Демчук

Підстава

ріш. 32-ої сесії міської ради
від 26.06.2019 р. № 40

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. ГУМЕНЮК Олександр
Олександрович
2. ЗОЛОТУХІНА Тетяна
Антонівна
3. КОЗЯР Павло Іванович

Місце розташування та
Площа,
кадастровий номер земельної ділянки
м2
м. Хмельницький,
обслуговуючий кооператив «Керамік»
6810100000:36:001:0651
м. Хмельницький,
садівниче товариство «Фруктовий»
6810100000:12:003:0454
м. Хмельницький,
садівниче товариство
«Вишневий сад-1»
6810100000:35:004:3155

Секретар міської ради

М. Кривак

В.о. начальника управління земельних ресурсів
та земельної реформи

Л. Матвеєва

Завідувач юридичного відділу

Л. Демчук

Підстава

587

ріш. 29-ої сесії міської ради
від 13.02.2019 р. № 47

286

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

600

ріш. 25-ої сесії міської ради
від 10.10.2018 р. № 78

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. БЄЛИХ Марина
405
свідоцтво про право на спадщину за законом
м. Хмельницький,
від 17.01.2011 р. за р/н3-105
Миколаївна
прв. Повстанський, 8
6810100000:05:001:0290
2. ЗАВЕРУХА Леонід
558
свідоцтво про право на спадщину за законом
м. Хмельницький,
від 01.07.2016 р. за р/н2139
Володимирович
вул. Чехова, 4
договір дарування частини житлового
6810100000:09:002:0245
будинку від 09.08.2019 р. за р/н2310
3. ПЕТРИШИНА Людмила м. Хмельницький,
470
дублікат договору дарування житлового
будинку від 18.12.2001 р. за р/н8447
Сергіївна
прв. Ранковий, 27
6810100000:08:001:0648
4. БЕРЕГОВИЙ Віктор
м. Хмельницький,
694
договір дарування від 29.07.2005 р.
Васильович
вул. Винниченка, 7
за р/н4805
6810100000:23:004:0541
5. ГЛАДИНЮК Віктор
м. Хмельницький,
300
договір купівлі-продажу житлового будинку
Стефанович
вул. Гоголя, 9
від 09.09.2019 р. за р/н1858
6810100000:08:001:0635
6. КОЗАК Станіслав
870
договір дарування від 16.06.1993 р.
м. Хмельницький,
за р/н4-3297
Станіславович
вул. Заремби, 3
6810100000:28:002:1137
7. ЛУКАШОВ Сергій
118
договір про поділ житлового будинку з
м. Хмельницький,
надвірними будівлями, що є спільною
Дмитрович
вул. Проскурівського
частковою власністю
підпілля, 86/4

№
з/п

Прізвище, ім’я,
по-батькові

8. МАЛИНЕЦЬКИЙ
Василь Петрович

9. ОГОРОДНИК Надія
Карпівна

Місце розташування та
кадастровий номер
земельної ділянки
6810100000:01:004:0614

м. Хмельницький,
вул. Проскурівського
підпілля, 86/5
6810100000:01:004:0615
6810100000:01:004:0616

м. Хмельницький,
вул. Грушевського, 63/3
6810100000:01:006:0318
10. ВЕЛЬСЬКИЙ Олександр м. Хмельницький,
Миколайович
вул. Верейського, 71/1
6810100000:28:001:1035
11. ЗОЛОТУХІНА Олена
м. Хмельницький,
Валеріївна
вул. Яворницького, 72
6810100000:04:004:0648
12. ОГОРОДНІЙ Олег
м. Хмельницький,
Войтович
прв. Луговий, 5
6810100000:04:004:0667
13. ПАХОЛОК Зоя
м. Хмельницький,
Станіславівна
вул. Подільська, 175/2
6810100000:01:005:0489
14. СВЯТИЙ Микола
м. Хмельницький,
Васильович
прв. Луговий, 6
6810100000:04:004:0664

Площа,
м2

Підстава

від 05.02.2019 р. за р/н154
наказ управління архітектури та
містобудування департаменту архітектури,
містобудування та земельних ресурсів
від 18.04.2019 р № 249
121,
договір про поділ житлового будинку з
в т. ч.: надвірними будівлями, що є спільною
діл.№ 1 - частковою власністю
77
від 05.02.2019 р. за р/н154
діл.№ 2 - наказ управління архітектури та
44
містобудування департаменту архітектури,
містобудування та земельних ресурсів
від 18.04.2019 р № 248
353
витяг з Державного реєстру речових прав на
нерухоме майно про реєстрацію права
власності від 28.08.2019 р. інд/н178982351
1000 свідоцтво про право на спадщину за законом
від 21.05.2018 р. за р/н3871
667

договір дарування житлового будинку
від 26.03.2006 р. за р/н3161

478

договір дарування
від 08.07.2008 р. за р/н941

413

свідоцтво про право на спадщину за заповітом
від 24.12.2014 р. за р/н2994

660

свідоцтво про право на спадщину за заповітом
від 04.11.2013 р. за р/н2-949

№
з/п

Прізвище, ім’я,
по-батькові

15. ЧОРНОМИЗИЙ
Анатолій Іванович
16. ЦЕПЛЯЄВ Вадим
Степанович

Місце розташування та
кадастровий номер
земельної ділянки
м. Хмельницький,
вул. Стрілецька, 5
6810100000:17:005:0275
м. Хмельницький,
вул. Свободи, 20
6810100000:01:006:0317
6810100000:01:006:0316

Площа,
м2
1000

Підстава
ріш. 30-ої сесії міської ради
від 17.04.2019 р. № 74

262
витяг з Державного реєстру речових прав на
в т. ч. нерухоме майно про реєстрацію права
діл. № 1- власності від 03.07.2019 р. інд/н172396511
117,
діл. № 2145

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. БАТУРКО Анатолій
Григорович

2. ЗГУТ В'ячеслав
Миколайович
3. КОВАЛЬ Леонід
Миколайович

4. РЕМІННА Раїса
Олексіївна
5. ДЕНИСЮК Ольга
Анатоліївна

м. Хмельницький,
вул. Степана Бандери, 57/2,
гаражний кооператив “Рибалко”,
блок Е, бокс 6
6810100000:16:001:0457
м. Хмельницький, вул. Гарнізонна, 16/3,
гаражний кооператив “Раково-2”,
блок 5, бокс 16
6810100000:24:002:0443
м. Хмельницький,
вул. Степана Бандери, 63/1-Б,
гаражний кооператив “Мир”,
блок Б, бокс 10
6810100000:16:002:0538
м. Хмельницький, вул. Гарнізонна, 16/3,
гаражний кооператив “Раково-2”,
блок 12, бокс 12
6810100000:24:002:0480
м. Хмельницький, прс. Миру, 36/1,
споживчий неприбутковий гаражний
кооператив «Темп» по охороні та
експлуатації гаражів для зберігання
транспортних засобів, блок 9, бокс 170
6810100000:03:005:0785

21

договір купівлі-продажу
від 27.06.2019 р. за р/н2238

21

договір купівлі-продажу
від 04.04.2019 р. за р/н513

21

рішення виконкому
Хмельницької міської ради
від 18.06.1992 р. № 158

22

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

21

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

№
з/п

Прізвище, ім’я,
по-батькові

Місце розташування та
кадастровий номер земельної ділянки

м. Хмельницький, прв. Гагаріна, 12,
гаражний кооператив «Центральний»,
блок 8, бокс 44
6810100000:01:008:0767
7. ГЕРАСИМЧУК Світлана м. Хмельницький, вул. Чорновола, 176/1А,
блок 1, бокс 34
Іванівна
6810100000:24:001:0056
8. ЯКІМЦОВА Ірина
м. Хмельницький,
вул. Тернопільська, 13/4,
Олександрівна
гаражний кооператив “Співдружність”,
бокс 464
6810100000:29:002:0409
6. КАШТАН Олеся
Володимирівна

Секретар міської ради

М. Кривак

В.о. начальника управління земельних ресурсів
та земельної реформи

Л. Матвеєва

Завідувач юридичного відділу

Л. Демчук

Площа,
м2

Підстава

22

договір дарування
від 25.11.2017 р. за р/н5846

24

ріш. 22-ої сесії міської ради
від 04.07.2018 р. № 51

33

ріш. 25-ої сесії міської ради
від 10.10.2018 р. № 76

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
свідоцтво про право на спадщину за законом
860
1. БОРИЩУК Олексій
м. Хмельницький,
від 13.01.1995 р. за р/н3-288
Олексійович
прв. Головіна, 8
свідоцтво про право на спадщину за
6810100000:04:004:0662
ЖАК Руслан Андрійович
заповітом від 03.07.2012 р. за р/н1-1228
витяг з Державного реєстру речових прав на
631
2. ГУМЕНЮК Лідія
м. Хмельницький,
нерухоме майно про реєстрацію права
Михайлівна
вул. Шестакова, 38
власності від 24.11.2017 р. інд/н104968805
6810100000:01:004:0610
КИРНИК Людмила
інформаційна довідка з Державного реєстру
Миколаївна
речових прав на нерухоме майно та Реєстру
МУДРА Антоніна Іванівна
прав власності на нерухоме майно,
Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру
заборон відчуження об'єктів нерухомого
майна щодо об'єкта нерухомого майна
від 11.10.2016 р. № 70203628
витяг з Державного реєстру речових прав на
нерухоме майно про реєстрацію права
власності від 24.11.2017 р. інд/н104970744
договір купівлі-продажу від 11.07.1977 р.
за р/н1-2363
витяг з Державного реєстру речових прав на
нерухоме майно про реєстрацію права
власності від 24.11.2017 р. інд/н104969835
договір дарування від 01.07.1980 р.
за р/н1-1939

№
з/п

Прізвище, ім’я,
по-батькові

3. ПЕЛЕВІН Сергій
Анатолійович
МЕЛЬНИЧУК Неля
Анатоліївна

4. МАЛІНКОВСЬКИЙ Едуард
Іванович
МАЛІНКОВСЬКИЙ Денис
Олегович
5. АПАТОВА Наталія
Петрівна
ГРИНЧУК Оксана
Германівна

Місце розташування та
кадастровий номер
земельної ділянки
м. Хмельницький,
вул. Проскурівського
підпілля, 86/3
6810100000:01:004:0612

Площа,
м2
279

м. Хмельницький,
прв. Рибацький, 15/1
6810100000:01:004:0611

574

м. Хмельницький,
вул. Стеніна, 33
6810100000:08:002:0768

522

Підстава
договір про поділ житлового будинку з
надвірними будівлями, що є спільною
частковою власністю від 05.02.2019 р. за
р/н154
наказ управління архітектури та
містобудування департаменту архітектури,
містобудування та земельних ресурсів від
18.04.2019 р № 250
свідоцтво про право на спадщину за законом
від 04.07.2019 р. за р/н2143
свідоцтво про право на спадщину за законом
від 04.07.2019 р. за р/н2153
договір дарування від 11.05.2006 р. за
р/н2165
договір купівлі-продажу 1/2 частки
житлового будинку з надвірними будівлями
від 20.05.2019 р. за р/н184

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. ГОНЧАРУК Ніна м. Хмельницький,
1000 для будівництва і
заява громадянки від 04.10.2019 р.,
Сергіївна
вул. Житня, 16
обслуговування жилого державний акт на право власності
6810100000:25:003:0054
будинку,
на земельну ділянку
господарських будівель від 11.02.2009 р.
і споруд (присадибна за р/н010974200316
ділянка)
висновок управління архітектури
та містобудування департаменту
архітектури, містобудування та
земельних ресурсів
від 01.08.2019 р. № 2585/03-15
висновок Головного управління
Держгеокадастру в
Івано-Франківській області
від 25.09.2019 р. № 10582/82-19
Секретар міської ради

М. Кривак

Завідувач юридичного відділу

Л. Демчук

В.о. начальника управління земельних ресурсів
та земельної реформи

Л. Матвеєва

