ХМЕЛЬНИЦЬКА МІСЬКА РАДА

РІШЕННЯ
_______________________________
від_______________________ №_____________

м. Хмельницький

Про припинення права користування частинами
земельних ділянок та надання громадянам
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»,
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 25 м2 із площі 68000 м2 гаражному товариству «НОВАТОР», частинами земельної
ділянки загальною площею 26 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 для будівництва індивідуальних гаражів –
землі житлової та громадської забудови із земель міської ради (додаток 2).
3. Надати дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельних
ділянок громадянам з метою передачі у спільну сумісну власність для будівництва і
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) із
земель міської ради - землі житлової та громадської забудови (додаток 3).

4. Гаражному кооперативу «НОВАТОР» привести у відповідність до чинного
законодавства правоустановлюючі документи на земельну ділянку.
5. Гаражному кооперативу «СПІВДРУЖНІСТЬ» привести у відповідність до чинного
законодавства правоустановлюючі документи на земельну ділянку.
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. 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, 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
1.

Гаражне товариство
«НОВАТОР»
м. Хмельницький,
вул. Тернопільська, 17

Гаражний кооператив
«НОВАТОР»
м. Хмельницький,
вул. Тернопільська, 17

2.

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

25

26

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
БОДНАРЧУК
Гаражний кооператив
25
Віктор Іванович
«НОВАТОР»
м. Хмельницький,
вул. Тернопільська,
17, блок А, бокс 18
ТАРНАРУЦЬКА
Гаражний кооператив
26
Світлана Леонідівна «СПІВДРУЖНІСТЬ»
м. Хмельницький,
вул. Тернопільська,
13/4, бокс 8

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 індивідуальних
гаражів – землі житлової та громадської забудови із земель міської ради з метою передачі у власність
№
Прізвище, ім’я, по-батькові
п/п
1. НЕДОМАРАЦЬКИЙ Павло
Васильович
2. ПУЗДРАНОВСЬКА Надія
Олексіївна
3. ЧОРНА Світлана Миколаївна

Місце розташування
земельної ділянки
м. Хмельницький, вул. Тернопільська, 13/3, гаражний
кооператив «Безпека», блок 1, бокс 6
м. Хмельницький, прв. Гагаріна, 12, гаражний кооператив
«Центральний», блок 5, бокс 35
м. Хмельницький, вул. Щедріна, 9/1, гаражний кооператив
«Дубово», блок 2, бокс 12

Площа,
м2
22
22
25

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 проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок для будівництва і обслуговування жилих
будинків, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) – землі житлової та громадської забудови із земель міської ради з метою передачі у
спільну сумісну власність
№
п/п

Прізвище, ім’я, побатькові

1. ГАРАЗЮК Тетяна
Сергіївна
НАМИСТЮК Тетяна
Анатоліївна

Місце розташування та
кадастровий номер
земельної ділянки
м. Хмельницький,
прв. Транспортний, 4

Площа,
м2

Підстава

635

свідоцтво про право особистої власності на
житловий будинок від 08.02.1989 року
свідоцтво про право на спадщину за законом
на 2/5 частини житлового будинку від
20.04.2016 року № 2-208
витяг з протоколу засідання постійно діючої
комісії з питань самочинного будівництва від
09.08.2016 року № 04
свідоцтво про шлюб від 06.02.2019 року серія
І-БВ № 194772

Секретар міської ради

М. КРИВАК

Завідувач юридичного відділу

Л. ДЕМЧУК

В.о. начальника управління земельних
ресурсів та земельної реформи

Л. МАТВЕЄВА

