ХМЕЛЬНИЦЬКА МІСЬКА РАДА

РІШЕННЯ
_______________________________
від_______________________ №_____________

м. Хмельницький

Про припинення права користування частиною
земельної ділянки, надання громадянам дозволу
на розроблення проектів землеустрою щодо
відведення
земельних
ділянок,
технічної
документації із землеустрою щодо встановлення
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на
місцевості)

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 64 м2 із площі 21000 м2 гаражному кооперативу «ЕНЕРГІЯ» 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 ведення особистого селянського господарства – землі сільськогосподарського
призначення із земель міської ради (додаток 2);

2.2. для ведення садівництва – землі сільськогосподарського призначення із земель
міської ради (додаток 3);
2.3. для будівництва індивідуальних гаражів – землі житлової та громадської забудови
із земель міської ради (додаток 4).
3. Надати дозвіл на розроблення технічної документації із землеустрою щодо
встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) та погодити
відновлення меж земельної ділянки громадянину з метою надання в оренду для будівництва
індивідуального гаража - землі житлової та громадської забудови із земель міської ради
(додаток 5).
4. Гаражному кооперативу «ЕНЕРГІЯ» 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

В.о. начальника управління земельних
ресурсів та земельної реформи

Л. МАТВЕЄВА

Начальник управління правового забезпечення
та представництва

Л. ДЕМЧУК

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.
Кооператив
Кооператив
21
БОНДАР Людмила
Гаражний
21
автомобілістів
автомобілістів
Антонівна
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 63
2.
Кооператив
Кооператив
23
БОНДАР Олександр
Гаражний
23
автомобілістів
автомобілістів
Михайлович
кооператив
«ЕНЕРГІЯ»
«ЕНЕРГІЯ»
«ЕНЕРГІЯ»
м. Хмельницький,
м. Хмельницький,
м. Хмельницький,
прв. Тракторний, 31/1 прв. Тракторний, 31/1
прв. Тракторний, 31/1,
блок 3, бокс 3
Секретар міської ради

М. КРИВАК

Начальник управління правового забезпечення
та представництва

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 ведення особистого селянського
господарства – 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. ХОМАНЕЦЬ
м. Хмельницький,
400 договір дарування земельної ділянки від 09.12.2019 року № 2733
Микола Іванович
вул. Польова, 89
2. ХОМАНЕЦЬ Тетяна м. Хмельницький,
242 договір дарування від 14.11.2008 року № 3-570
Петрівна
вул. Щедріна, 43/1
акт обстеження земельної ділянки для ведення особистого
селянського господарства від 17.01.2020 року № 50/02-11
Секретар міської ради

М. КРИВАК

Начальник управління правового забезпечення
та представництва

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, поМісце розташування
п/п
батькові
земельної ділянки
1. САРАНЧУК Валентина м. Хмельницький,
Кирилівна
обслуговуючий
кооператив
«Садівниче товариство
«Лезнівський квартал»

Площа,
Підстава
м2
600 витяг з протоколу загальних зборів
обслуговуючого кооперативу «Садівниче
товариство «Лезнівський квартал» від 01.10.2015
року № 7

Секретар міської ради

М. КРИВАК

Начальник управління правового забезпечення
та представництва

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 будівництва індивідуальних
гаражів – землі житлової та громадської забудови із земель міської ради з метою передачі у власність
№
Місце розташування
Площа,
Прізвище, ім’я, по-батькові
п/п
земельної ділянки
м2
1. ГАВЕЛЬ Руслан Борисович
м. Хмельницький, прс. Миру, 36/1, споживчий неприбутковий
22
гаражний кооператив «Темп» по охороні та експлуатації гаражів
для зберігання транспортних засобів, блок 6, бокс 575
2. ЗАВИДОВИЧ Сергій
м. Хмельницький, прв. Гагаріна, 12, гаражний кооператив
26
Миколайович
«Центральний», блок 4, бокс 2
3. ЗУБЕНКО Ярослав
м. Хмельницький, прс. Миру, 36/1, споживчий неприбутковий
21
Миколайович
гаражний кооператив «Темп» по охороні та експлуатації гаражів
для зберігання транспортних засобів, блок 13, бокс 369
4. ОЛІЙНИК Олександр
м. Хмельницький, вул. Степанкова, гаражний кооператив
24
Володимирович
«Західний», блок 6, бокс 57
5. ПОГОРІЛИЙ Олег Вікторович м. Хмельницький, прс. Миру, 36/1, споживчий неприбутковий
25
гаражний кооператив «Темп» по охороні та експлуатації гаражів
для зберігання транспортних засобів, блок 19, бокс 603
6. ФЕСЬКОВА Надія Григорівна м. Хмельницький, прс. Миру, 36/1, споживчий неприбутковий
21
гаражний кооператив «Темп» по охороні та експлуатації гаражів
для зберігання транспортних засобів, блок 15, бокс 446
7. АНДРЄЄВА Валентина
м. Хмельницький, вул. Ранкова, 4А, гаражний кооператив
21
Сергіївна
«Дуброва», блок 6, бокс 83
8. БАЙДУКОВА-БРОЗНИЦЬКА м. Хмельницький, вул. Гарнізонна, 16/3, гаражний кооператив
24
Ганна Станіславівна
«Раково-2», блок 17, бокс 106
9. ВОЛЬСЬКИЙ Геннадій
м. Хмельницький, прв. Малиновий, 10, гаражний кооператив
22
Йосипович
«Піонерський», блок 16, бокс 98
10. ДЕМСЬКИЙ Володимир
м. Хмельницький, вул. Степанкова, гаражний кооператив
25
Антонович
«Західний», блок 5, бокс 79

№
Прізвище, ім’я, по-батькові
п/п
11. ЗАБУРМЕХА Олександр
Володимирович
12. ЗАСЛАВСЬКИЙ Вадим
Вікторович
13. КОВАЛЬЧУК Віктор
Леонідович
14. РЯБЧИК Галина Іванівна
15. ТОМАШУК Анеля Йосипівна

Місце розташування
Площа,
земельної ділянки
м2
м. Хмельницький, вул. Чорновола, 159/2, громадська організація
23
«Об’єднання автолюбителів «Раково-1», блок 1, бокс 56
м. Хмельницький, вул. Гарнізонна, 16/3, гаражний кооператив
27
«Раково-2», блок 8, бокс 7
м. Хмельницький, вул. Курчатова, 56, гаражний кооператив
22
«Таврія», блок А, бокс 20
м. Хмельницький, вул. Гарнізонна, 16/3, гаражний кооператив
20
«Раково-2», блок 17, бокс 92
м. Хмельницький, прв. Малиновий, 10, гаражний кооператив
25
«Піонерський», блок 10, бокс 92

Секретар міської ради

М. КРИВАК

Начальник управління правового забезпечення
та представництва

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 технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних
ділянок в натурі (на місцевості) та погоджується відновлення меж земельних ділянок для будівництва індивідуальних гаражів – землі житлової
та громадської забудови із земель міської ради з метою надання в оренду
№
Прізвище, ім’я, поп/п
батькові
1. ЯНЮК Сергій
Антонович

Місце розташування та кадастровий номер
земельної ділянки
м. Хмельницький, прв. Гагаріна, 12, гаражний кооператив
«Центральний», блок 11, бокс 14
6810100000:01:008:0488

Площа,
м2
21

Секретар міської ради

М. КРИВАК

Начальник управління правового забезпечення
та представництва

Л. ДЕМЧУК

В.о. начальника управління земельних
ресурсів та земельної реформи

Л. МАТВЕЄВА

