ХМЕЛЬНИЦЬКА МІСЬКА РАДА

РІШЕННЯ
_______________________________
від_______________________ №_____________

м. Хмельницький

Про припинення права користування частинами
земельної ділянки та надання громадянам та
іноземному громадянину дозволу на розроблення
проектів
землеустрою
щодо
відведення
земельних ділянок

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, 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 82 м2 із площі 68000 м2 гаражному товариству «НОВАТОР» 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 садівництва – землі сільськогосподарського призначення із земель
міської ради (додаток 3);
2.3. для ведення особистого селянського господарства – 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 іноземному громадянину з метою передачі в оренду для будівництва
індивідуального гаража – землі житлової та громадської забудови із земель міської ради
(додаток 6).
4. Гаражному кооперативу «НОВАТОР» привести у відповідність до чинного
законодавства правоустановлюючі документи на земельну ділянку.
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. НЕСТЕРУК

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 “ ___“ ________ 2020 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.
Гаражне товариство
Гаражний кооператив
27
АДАМЧУК Олег
Гаражний кооператив
27
«НОВАТОР»
«НОВАТОР»
Володимирович
«НОВАТОР»
м. Хмельницький,
м. Хмельницький,
м. Хмельницький,
вул. Тернопільська, 17 вул. Тернопільська, 17
вул. Тернопільська,
17, блок Л, бокс 387
2.
Гаражне товариство
Гаражний кооператив
55
ПЕТЕЧЕЛ Любов
Гаражний кооператив
55
«НОВАТОР»
«НОВАТОР»
Євгенівна
«НОВАТОР»
м. Хмельницький,
м. Хмельницький,
м. Хмельницький,
вул. Тернопільська, 17 вул. Тернопільська, 17
вул. Тернопільська,
17, блок Й, бокс 365
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 “ ___“ ________ 2020 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
п/п
батькові
земельної ділянки
1. ВЕРЕСОВА Марія м. Хмельницький,
Петрівна
вул. Рильського, 16

2. ОХОТА Галина
Михайлівна

м. Хмельницький,
вул. Осіння, 5

Площа,
Підстава
м2
600 лист управління земельних ресурсів та земельної реформи
департаменту архітектури, містобудування та земельних
ресурсів від 23.09.2019 року № 1105/02-14
свідоцтво про зміну імені від 17.05.2014 року серія І-БВ
№ 008002
лист управління земельних ресурсів та земельної реформи
департаменту архітектури, містобудування та земельних
ресурсів від 19.11.2019 року № В/7760-04-19
номер у загальному списку черговості 737
600 лист управління земельних ресурсів та земельної реформи
департаменту архітектури, містобудування та земельних
ресурсів від 23.09.2019 року № 1101/02-14
лист управління земельних ресурсів та земельної реформи
департаменту архітектури, містобудування та земельних
ресурсів від 27.11.2019 року № О/7948-04-19
номер у загальному списку черговості 697

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 “ ___“ ________ 2020 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, поп/п
батькові
1. ПРОКОПОВИЧ
Вадим
Олександрович
2. ГОРІН Олександр
Васильович

Місце розташування Площа,
Підстава
земельної ділянки
м2
м. Хмельницький,
243 витяг з протоколу загальних зборів садівничого
садівниче товариство
товариства «Фруктовий» від 16.10.2016 року № 1
«Фруктовий»
м. Хмельницький,
845 витяг з протоколу загальних зборів садівничого
садівничий
кооперативу «Степок» від 17.10.2019 року № 1
кооператив «Степок»
3. ЛЮЛЬКУН Руслан м. Хмельницький,
600 витяг з протоколу загальних зборів про затвердження
Васильович
садівниче товариство
рішення правління садівничого товариства «Вишневий
«Вишневий сад-1»
сад-1» від 28.12.2015 року № 3
4. СВІРЧУК Олександр м. Хмельницький,
845 витяг з протоколу загальних зборів садівничого
Олександрович
садівничий
кооперативу «Степок» від 17.10.2019 року № 1
кооператив «Степок»

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 “ ___“ ________ 2020 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. КЛИМКОВЕЦЬКА м. Хмельницький,
Наталія Михайлівна вул. Залізнична, 137

2. ПАСТУХ Руслан
Вікторович

м. Хмельницький,
вул. Чайковського, 26

3. ПАСТУХ Тетяна
Іванівна

м. Хмельницький,
вул. Чайковського, 26

Площа,
Підстава
м2
300 державний акт на право власності на земельну ділянку від
04.07.2011 року № 6810100010000660
договір дарування 1/4 частини житлового будинку від
12.04.2006 року № 1-666
акт обстеження земельної ділянки для ведення особистого
селянського господарства від 17.12.2019 року № 1359/02-14
165 свідоцтво про право на спадщину за законом на 7/40 частин
житлового будинку від 22.04.2010 року № 3-1059
свідоцтво про право власності на нерухоме майно від 22.12.2014
року інд. № 31411274
акт обстеження земельної ділянки для ведення особистого
селянського господарства від 17.12.2019 року № 1358/02-14
165 свідоцтво про право на спадщину за законом на 7/40 частин
житлового будинку від 12.01.2010 року № 3-40
свідоцтво про право власності на нерухоме майно від 22.12.2014
року інд. № 31411274
акт обстеження земельної ділянки для ведення особистого
селянського господарства від 17.12.2019 року № 1357/02-14

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 “ ___“ ________ 2020 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. БАРЛАДЯНУ Руслан
Пилипович
2. БОНДАРЕНКО Олег
Сергійович
3. БУХТІЯРОВ Віктор
Григорович
4. ВАРФОЛОМЄЄВ Дмитро
Дмитрович
5. ВОЙТОВА Юлія Василівна
6. ДРОЗД Зінаїда Леонідівна
7. МАРЦЕНЮК Анатолій
Юхимович
8. ЩЕРБАТИЙ Олександр
Петрович
9. ІГНАТЕНКО Сергій
Альбертович
10. КОЗЛОВСЬКИЙ Юрій
Олександрович
11. КУРІЙ Олександр Сергійович
12. СИНЕЛЬНИК Геннадій
Валентинович
13. СОКОЛОВ Геннадій
Васильович

Місце розташування
Площа,
земельної ділянки
м2
м. Хмельницький, прв. Малиновий, 10, гаражний кооператив
28
«Піонерський», блок 3, бокс 6
м. Хмельницький, вул. Гарнізонна, 16/3, гаражний кооператив
25
«Раково-2», блок 11, бокс 72
м. Хмельницький, прв. Гагаріна, 12, гаражний кооператив
21
«Центральний», блок 6, бокс 14
м. Хмельницький, вул. Чорновола, 159/2, громадська організація
22
«Об’єднання автолюбителів «Раково-1», блок 2, бокс 41
м. Хмельницький, вул. Бандери, 63/1Б, гаражний кооператив
21
«Мир», блок Д, бокс 68
м. Хмельницький, вул. Бандери, 63/1Б, гаражний кооператив
22
«Мир», блок Й, бокс 29
м. Хмельницький, вул. Тернопільська, 13/3, гаражний
19
кооператив «Безпека», блок 9, бокс 3
м. Хмельницький, вул. Вокзальна, 137, кооператив «Нева» по
21
будівництву і експлуатації гаражів, блок 1, бокс 53
м. Хмельницький, прс. Миру, 71/4, гаражний кооператив
24
«Мирний», блок 8, бокс 35
м. Хмельницький, вул. Тернопільська, 13/3-А, гаражний
23
кооператив «Автопарк», блок 3, бокс 1
м. Хмельницький, прв. Малиновий, 10, гаражний кооператив
25
«Піонерський», блок 7, бокс 28
м. Хмельницький, вул. Гарнізонна, 16/3, гаражний кооператив
22
«Раково-2», блок 12, бокс 61
м. Хмельницький, вул. Гарнізонна, 16/3, гаражний кооператив
22
«Раково-2», блок 4, бокс 39

№
Прізвище, ім’я, по-батькові
п/п
14. ШУШВАР Леонід Іванович
15.
16.

17.
18.
19.
20.

Місце розташування
Площа,
земельної ділянки
м2
м. Хмельницький, вул. Тернопільська, 13/3, гаражний
21
кооператив «Безпека», блок 7, бокс 18
ГОЛЕДИНЕЦЬ Олег
м. Хмельницький, прв. Гагаріна, 12, гаражний кооператив
25
Анатолійович
«Центральний», блок 12, бокс 3
КЛОНЮК Галина Михайлівна м. Хмельницький, вул. Кропивницького, 4/3, гаражний
21
кооператив по вул. Я. Галана, 4/3 «Прикордонник», блок А, бокс
4
ПІДДУБРОВСЬКИЙ
м. Хмельницький, вул. Гарнізонна, 16/3, гаражний кооператив
39
Олександр Миколайович
«Раково-2», блок 10, бокс 60
ПОПЛАВСЬКА Наталія
м. Хмельницький, прс. Миру, 41А, Хмельницький гаражний
36
Леонтівна
кооператив «Агровик», блок І, бокс 31
СИРОТА Валентина Семенівна м. Хмельницький, вул. Ранкова, 4А, гаражний кооператив
22
«Дуброва», блок 2, бокс 18
СМАГАЧ Ольга Костянтинівна м. Хмельницький, прв. Малиновий, блок 17, бокс 44
21

21. ЯКИМЧУК Юрій
Володимирович

м. Хмельницький, вул. гарнізонна, 16/3, гаражний кооператив
«Раково-2», блок 21, бокс 11

22

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 “ ___“ ________ 2020 р.
№___

СПИСОК
іноземних 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. БАШИНСЬКИЙ Сігізмунд м. Хмельницький, вул. Бандери, 57/2, гаражний кооператив
Мечиславович
«Рибалко», блок О, бокс 18

Площа,
м2
22

Секретар міської ради

М. КРИВАК

Завідувач юридичного відділу

Л. ДЕМЧУК

В.о. начальника управління земельних
ресурсів та земельної реформи

Л. МАТВЕЄВА

