ХМЕЛЬНИЦЬКА МІСЬКА РАДА

РІШЕННЯ
_______________________________
від_______________________ №_____________

м. Хмельницький

Про припинення права оренди земельної ділянки
шляхом розірвання договору оренди землі за
згодою сторін, припинення права користування
частинами земельної ділянки, припинення права
оренди 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), зміну коду
КВЦПЗ земельної ділянки, внесення змін 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 оренди земельної ділянки площею 22 м2 для будівництва
індивідуального гаража з кадастровим номером 6810100000:09:005:0129 в гаражному
масиві «Золотий колос» по вул. Кам’янецькій, блок 8, бокс 5 шляхом розірвання договору
оренди землі № 40/01 від 17.07.2014 року за згодою сторін у зв’язку зі зверненням
Видиш О.В. та Видиша М.М.
2. Змінити код КВЦПЗ земельної ділянки в гаражному кооперативі «Таврія» по
вул. Курчатова, 56, блок Е, бокс 21, площею 24 м2 кадастровий номер
6810100000:14:002:0369 з «02.06 - для колективного гаражного будівництва» на «02.05 –
для будівництва індивідуальних гаражів» згідно зі зверненням Щур Ю.М.
3. Припинити право постійного користування частинами земельної ділянки загальною
площею 210 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).
4. Припинити право оренди частиною земельної ділянки загальною площею
69 м2 із площі 10295 м2 гаражному кооперативу «АВТОЛЮБИТЕЛЬ» та надати дозвіл
громадянину на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки з
метою передачі у власність для будівництва індивідуального гаража – землі житлової та
громадської забудови із земель міської ради (додаток 2).
5. Надати дозвіл на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних
ділянок громадянам з метою передачі у власність:
5.1. для ведення садівництва – землі сільськогосподарського призначення із земель
міської ради (додаток 3);
5.2. для ведення особистого селянського господарства – землі сільськогосподарського
призначення із земель міської ради (додаток 4);
5.3. для будівництва індивідуальних гаражів – землі житлової та громадської забудови
із земель міської ради (додаток 5).
6. Надати дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки громадянину з метою передачі в оренду для будівництва індивідуального гаража –
землі житлової та громадської забудови із земель міської ради (додаток 6).
7. 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 7).
8. Надати дозвіл на розроблення технічної документації із землеустрою щодо
встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) та погодити
відновлення меж земельних ділянок громадянам з метою передачі у власність для
будівництва індивідуальних гаражів - землі житлової та громадської забудови із земель
міської ради (додаток 8).
9. Надати дозвіл громадянам на розроблення проектів землеустрою щодо відведення
земельних ділянок з метою передачі у власність зі зміною їх цільового призначення з «для
розміщення та експлуатації інших технічних засобів зв’язку – землі промисловості,
транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення» на «для будівництва
індивідуальних гаражів – землі житлової та громадської забудови» із земель міської ради
(додаток 9).
10. Внести зміни до п. 1 додатку 4 до рішення 8-ої сесії Хмельницької міської ради від
21.09.2016 року № 35, у графі «Площа, м2» замінивши цифри: «531» на цифри: «481»,
відповідно до довідки голови садівничого товариства «Будівельник» від 11.10.2019 року б/н
та згідно зі зверненням Беха Ф.Р.
11. Визнати такими, що втратили чинність п. 34 додатку 1 до рішення 2-ої сесії
Хмельницької міської ради від 30.08.2006 року № 39 та п. п. 2.4 п. 2 рішення 27-ої сесії
Хмельницької міської ради від 23.12.2005 року № 21, у зв’язку з укладенням договору

дарування частини домоволодіння від 15.04.2005 року № 1200 та згідно зі зверненням
Ковальської Е.М.
12. Гаражному кооперативу «НОВАТОР» привести у відповідність до чинного
законодавства правоустановлюючі документи на земельну ділянку.
13. Гаражному кооперативу «АВТОЛЮБИТЕЛЬ» в установленому порядку
звернутись до відповідних органів для внесення змін в договір оренди землі.
14. Відповідальність за виконання рішення покласти на заступника міського голови
А. Бондаренка і управління земельних ресурсів та земельної реформи.
15. 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 “ ___“ ________ 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
36
БОНДАР Тамара
Гаражний кооператив
36
«НОВАТОР»
«НОВАТОР»
Карпівна
«НОВАТОР»
м. Хмельницький,
м. Хмельницький,
м. Хмельницький,
вул. Тернопільська, 17 вул. Тернопільська, 17
вул. Тернопільська,
17, блок 3-К, бокс 272
2.
Гаражне товариство
Гаражний кооператив
22
ГИБЕЛИНДА
Гаражний кооператив
22
«НОВАТОР»
«НОВАТОР»
Наталія Степанівна
«НОВАТОР»
м. Хмельницький,
м. Хмельницький,
м. Хмельницький,
вул. Тернопільська, 17 вул. Тернопільська, 17
вул. Тернопільська,
17, блок З, бокс 332
3.
Гаражне товариство
Гаражний кооператив
36
НАЧИЧКО Дмитро Гаражний кооператив
36
«НОВАТОР»
«НОВАТОР»
Михайлович
«НОВАТОР»
м. Хмельницький,
м. Хмельницький,
м. Хмельницький,
вул. Тернопільська, 17 вул. Тернопільська, 17
вул. Тернопільська,
17, блок 3-К, бокс 271
4.
Гаражне товариство
Гаражний кооператив
22
ПАЛАМАРЧУК
Гаражний кооператив
22
«НОВАТОР»
«НОВАТОР»
Валерій Борисович
«НОВАТОР»
м. Хмельницький,
м. Хмельницький,
м. Хмельницький,
вул. Тернопільська, 17 вул. Тернопільська, 17
вул. Тернопільська,
17, блок 10, бокс 464

№ 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
«НОВАТОР»
м. Хмельницький,
вул. Тернопільська, 17

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

22

6.

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

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

24

7.

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

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

24

8.

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

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

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
ПАЛАМАРЧУК
Гаражний кооператив
22
Валерій Борисович
«НОВАТОР»
м. Хмельницький,
вул. Тернопільська,
17, блок 11, бокс 509
СОЛТИС Броніслава Гаражний кооператив
24
Станіславівна
«НОВАТОР»
м. Хмельницький,
вул. Тернопільська,
17, блок 3-Й, бокс 240
СТОЛЯРЧУК
Гаражний кооператив
24
Наталя Василівна
«НОВАТОР»
м. Хмельницький,
вул. Тернопільська,
17, блок З-Й, бокс 241
ПРЄСНОВ Микола Гаражний кооператив
24
Вясеславович
«НОВАТОР»
м. Хмельницький,
вул. Тернопільська,
17, блок 3-Е, бокс 76

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
юридичних осіб, яким припиняється право оренди частиною земельної ділянки та громадян, яким надається дозвіл на розроблення проектів
землеустрою щодо відведення земельних ділянок для будівництва індивідуальних гаражів з метою передачі у власність
№ Назва юридичних осіб, Місце розташування Площа
Прізвище, ім’я, поМісце розташування Площа зеп/п
яким припиняється земельної ділянки, на
батькові громадян,
земельної ділянки,
мельної
земельної
право оренди
яку припиняється
яким надається
щодо якої надається
ділянки,
ділянки, на
частинами земельної
право оренди
дозвіл на
дозвіл на розроблення щодо якої
яку
ділянки, їх юридична частини земельної
розроблення проектів проекту відведення
надається
припиняадреса
ділянки
відведення
дозвіл на
ється
земельних ділянок
розробправо
лення
2
оренди, м
проекту
відведення, м2
1.

Гаражний кооператив Гаражний кооператив
«АВТОЛЮБИТЕЛЬ» «АВТОЛЮБИТЕЛЬ»
м. Хмельницький,
м. Хмельницький
вул. Купріна, 64
вул. Купріна, 64

69

БАЛАНЧУК Сергій
Борисович

Гаражний кооператив
«АВТОЛЮБИТЕЛЬ»
м. Хмельницький
вул. Купріна, 64
блок В, бокс 35

69

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, поМісце розташування Площа,
Підстава
п/п
батькові
земельної ділянки
м2
1. БАЗИЛЮК Олег
м. Хмельницький,
845 витяг з протоколу загальних зборів садівничого
Іванович
садівничий кооператив
кооперативу «Степок» від 17.10.2019 року № 1
«Степок»
2. БОНДАР Ірина
м. Хмельницький,
845 витяг з протоколу загальних зборів садівничого
Кирилівна
садівничий кооператив
кооперативу «Степок» від 17.10.2019 року № 1
«Степок»
3. БРАТКО Едуард
м. Хмельницький,
845 витяг з протоколу загальних зборів садівничого
Петрович
садівничий кооператив
кооперативу «Степок» від 17.10.2019 року № 1
«Степок»
4. ГУК Ірина Юріївна
м. Хмельницький,
845 витяг з протоколу загальних зборів садівничого
садівничий кооператив
кооперативу «Степок» від 17.10.2019 року № 1
«Степок»
5. ЖЕБА Юлія
м. Хмельницький,
845 витяг з протоколу загальних зборів садівничого
Анатоліївна
садівничий кооператив
кооперативу «Степок» від 17.10.2019 року № 1
«Степок»
6. КОРОЛЕВСЬКИЙ
м. Хмельницький,
845 витяг з протоколу загальних зборів садівничого
Михайло Михайлович садівничий кооператив
кооперативу «Степок» від 17.10.2019 року № 1
«Степок»
7. САВИЦЬКИЙ
м. Хмельницький,
845 витяг з протоколу загальних зборів садівничого
Олександр Дмитрович садівничий кооператив
кооперативу «Степок» від 17.10.2019 року № 1
«Степок»
8. ТОМКІВ Вадим
м. Хмельницький,
800 витяг з протоколу загальних зборів садівничого
Миколайович
садівничий кооператив
кооперативу «Степок» від 17.10.2019 року № 1
«Степок»

№
Прізвище, ім’я, поп/п
батькові
9. ПЕКНИЙ Давид
Петрович

Місце розташування
земельної ділянки
м. Хмельницький,
садівниче товариство
«Будівельник»

10. НЕЗГОДА Ганна
Владиславівна

м. Хмельницький,
садівниче товариство
«Радуга»

Площа,
Підстава
м2
700 витяг з протоколу зборів уповноважених про
затвердження рішення правління садівничого
товариства «Будівельник» від 07.12.2019 року №
10
295 витяг з протоколу загальних зборів членів
садівничого товариства «Радуга» від 06.10.2019
року № 35

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
№
батькові
земельної ділянки
п/п
1. БОНДАР Станіслава м. Хмельницький,
Станіславівна
вул. Філіпова, 112
2. НАЙДУК Борис
м. Хмельницький,
Степанович
вул. Верейського, 71
3. МИХАЛЬЧИШЕН
Олександр
Петрович
4. КРИВДИК Михайло
Олексійович

Площа,
м2

м. Хмельницький,
вул. Житня, 73
м. Хмельницький,
вул. Трембовецької

5. ПОЛЬОВА Дарина м. Хмельницький,
Сергіївна
вул. Прифермська

Підстава

акт обстеження земельної ділянки для ведення особистого
селянського господарства від 06.12.2019 року № 1315/02-14
437 свідоцтво про право власності на нерухоме майно від 17.11.2014
року інд. № 29598468
виписка з рішення зборів уповноважених колгоспників
колгоспу «Комунар», протокол від 15.02.1991 року № 1
3000 лист управління земельних ресурсів та земельної реформи
департаменту архітектури, містобудування та земельних
ресурсів від 04.12.2019 № М/8168-02-2019
327 договір купівлі-продажу житлового будинку від 21.07.2016 року
№ 6294
договір купівлі-продажу земельної ділянки від 21.07.2016 року
№ 6291
договір купівлі-продажу земельної ділянки від 21.07.2016 року
№ 6297
600 витяг з обліково-статистичної картки дитини-сироти та дитини,
позбавленої батьківського піклування від 18.05.2018 року
витяг з протоколу засідання постійної комісії з питань
містобудування, земельних відносин та охорони навколишнього
природного середовища від 20.12.2019 року № 96
290

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. ЧОРНОМОРЕЦЬ Леся
Миколаївна
2. ЧОРНОМОРЕЦЬ Леся
Миколаївна
3. МАР’ЯХІН Віктор Вікторович
4.
5.
6.
7.

Місце розташування
земельної ділянки
м. Хмельницький, вул. Степанкова, гаражний кооператив
«Західний». блок 7, бокс 24
м. Хмельницький, вул. Степанкова, гаражний кооператив
«Західний». блок 3, бокс 2
м. Хмельницький, вул. Гарнізонна, 16/3, гаражний кооператив
«Раково-2», блок 9, бокс 32
МАР’ЯХІН Віктор Вікторович м. Хмельницький, вул. Гарнізонна, 16/3, гаражний кооператив
«Раково-2», блок 24, бокс 34
СПРИНЧАК Михайло
м. Хмельницький, по прс. Миру, 102/4Д, блок 1, бокс 17
Вікторович
СТОЛЯР Анатолій
м. Хмельницький, вул. Кармелюка, 12Г, гаражний кооператив
Олександрович
«Озерний-6», блок В, бокс 11
ТРАЧ Степан Андрійович
м. Хмельницький, по вул. Парковій, 6/2, гараж 6

8. ГАВРИЛОВИЧ Валерій
Семенович
9. САВЧУК В’ячеслав
Васильович
10. ЦИМБАЛ Володимир
Миколайович
11. КОЗАК Віталій Васильович
12. ПІЛЕЦЬКИЙ Володимир
Едуардович

Площа,
м2
25
22
27
25
21
21
23

м. Хмельницький, по вул. Гарнізонній, 4, блок Б, бокс 2

25

м. Хмельницький, прс. Миру, 65/4А, гаражний кооператив
«Довіра», блок 17, бокс 88
м. Хмельницький, по прв. Осипенко

23

м. Хмельницький, прс. Миру, 102/6, гаражно-будівельний
кооператив «Дельта», блок А, бокс 7
м. Хмельницький, прс. Миру, 102/6, гаражно-будівельний
кооператив «Дельта», блок Е, бокс 16

100
26
25

№
Прізвище, ім’я, по-батькові
п/п
13. ДЗЕНЗЕЛЬ Ігор
Володимирович

Місце розташування
Площа,
земельної ділянки
м2
м. Хмельницький, вул. Чорновола, 159/2, громадська організація
34
«Об’єднання автолюбителів «Раково-1», блок 8, бокс 64

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
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. ШАТАЛЮК Борис
м. Хмельницький, прв. Гвардійський, 6А, гаражний кооператив
Прокопович
«Автоленд», блок А, бокс 6

Площа,
м2
25

Секретар міської ради

М. КРИВАК

Завідувач юридичного відділу

Л. ДЕМЧУК

В.о. начальника управління земельних
ресурсів та земельної реформи

Л. МАТВЕЄВА

Додаток 7
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. КОВАЛЬСЬКА
Ельвіра Миколаївна
ЦАПІЙЧУК Наталя
Вікторівна
ПАЛАМАРЧУК
Олена Вікторівна

Місце розташування та
кадастровий номер
земельної ділянки
м. Хмельницький,
вул. Свободи, 33

Площа,
м2

Підстава

390

договір дарування 6/25 частин
домоволодіння від 15.04.2005 року № 1200
свідоцтво про право на спадщину за
заповітом на 6/25 частини житлового
будинку від 24.01.1996 року № 3-318
витяг з протоколу засідання постійно діючої
комісії з питань самочинного будівництва від
27.11.2018 року № 10

Секретар міської ради

М. КРИВАК

Завідувач юридичного відділу

Л. ДЕМЧУК

В.о. начальника управління земельних
ресурсів та земельної реформи

Л. МАТВЕЄВА

Додаток 8
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 передачі у власність
№
Прізвище, ім’я, поМісце розташування та кадастровий номер
Площа,
п/п
батькові
земельної ділянки
м2
1. ЩУР Юлія Миколаївна м. Хмельницький, вул. Курчатова, 56, гаражний кооператив
24
«Таврія», блок Е, бокс 21,
6810100000:14:002:0369
2. ЩЕПКОВСЬКА Оксана м. Хмельницький, по вул. Озерній, 10/1, бокс 11
23
Ігорівна
3. ЯКИМИШИН Дмитро м. Хмельницький, вул. Тернопільська, 13/3, гаражний кооператив
22
Михайлович
«Безпека», блок 5, бокс 16,
6810100000:29:002:0523
4. ЯРМОЛЮК Альона
м. Хмельницький, прс. Миру, 102/6, гаражно-будівельний
24
Тарасівна
кооператив «Дельта», блок В, бокс 39,
6810100000:18:002:0336
5. БАСЬКОВА Олена
м. Хмельницький, вул. Щедріна, 9/1, гаражний кооператив «Дубово»,
22
Анатоліївна
блок 5, бокс 5,
6810100000:26:002:0111
6. ВИДИШ Ольга
м. Хмельницький, вул. Кам’янецька, гаражний масив «Золотий
22
Василівна
колос», блок 8, бокс 5,
6810100000:09:005:0129
7. САВІНКОВ Андрій
м. Хмельницький, вул. Чорновола, 159/2, громадська організація
20
Геннадійович
«Об’єднання автолюбителів «Раково-1», блок 3, бокс 1Е,
6810100000:22:002:0228

№
Прізвище, ім’я, поп/п
батькові
8. ЩЕПАНЮК Наталія
Олександрівна
9. ГАВРИЛЮК Вадим
Олександрович
10. РЯБОВ Сергій
Володимирович

Місце розташування та кадастровий номер
земельної ділянки
м. Хмельницький, прв. Болбочана, 2/1, гаражний кооператив
«Авіатор», блок А, бокс 1А,
6810100000:07:004:0148
м. Хмельницький, вул. Геологів, 22, кооператив «Будівельник» по
будівництву та експлуатації гаражів, блок 2, бокс 43,
6810100000:10:001:0791
м. Хмельницький, вул. Бандери, 57/2, гаражний кооператив
«Рибалко», блок Е, бокс 7,
6810100000:16:001:0469

Площа,
м2
29

21

20

Секретар міської ради

М. КРИВАК

Завідувач юридичного відділу

Л. ДЕМЧУК

В.о. начальника управління земельних
ресурсів та земельної реформи

Л. МАТВЕЄВА

Додаток 9
до рішення сесії міської ради
від “ ___“ ________ 2020 р.
№___

СПИСОК

громадян, яким надається дозвіл на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок з метою передачі у власність зі
зміною їх цільового призначення з «для розміщення та експлуатації інших технічних засобів зв’язку – землі промисловості, транспорту, зв’язку,
енергетики, оборони та іншого призначення» на «для будівництва індивідуальних гаражів – землі житлової та громадської забудови» із земель
міської ради
№
Прізвище, ім’я, по-батькові
п/п
1. ДАНІЛОВА Євгенія Петрівна
2. ДАНІЛОВА Євгенія Петрівна
3. ІВАНЮК Галина
Костянтинівна
4. КОЦЕМИР Олександр
Анатолійович

Місце розташування та кадастровий номер земельної ділянки
м. Хмельницький, вул. Свободи, 9А, бокс 9,
6810100000:03:004:0180
м. Хмельницький, вул. Свободи, 9А, бокс 6,
6810100000:03:004:0176
м. Хмельницький, вул. Свободи, 9А, бокс 8,
6810100000:03:004:0181
м. Хмельницький, вул. Свободи, 9А, бокс 7,
6810100000:03:004:0183

Площа,
м2
23
26
23
23

Секретар міської ради

М. КРИВАК

Завідувач юридичного відділу

Л. ДЕМЧУК

В.о. начальника управління земельних
ресурсів та земельної реформи

Л. МАТВЕЄВА

