ХМЕЛЬНИЦЬКА МІСЬКА РАДА

РІШЕННЯ
_______________________________
від_______________________ №_____________

м. Хмельницький

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

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 (додаток 2);
1.3. для ведення садівництва – землі сільськогосподарського призначення
(додаток 3).
2. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину
та змінити категорію земель із «землі сільськогосподарського призначення» на «землі
житлової та громадської забудови» (додаток 4).
3. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та надати у власність
земельну ділянку громадянину для будівництва індивідуальних гаражів – землі житлової та
громадської забудови (додаток 5).
4. Відповідальність за виконання рішення покласти на заступника міського голови
А. Нестерука і управління земельних ресурсів та земельної реформи.
5. 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
Голова постійної комісії з питань
містобудування, земельних відносин та
охорони навколишнього природного середовища

А. НЕСТЕРУК
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 Хмельницької міської ради

Л. ДЕМЧУК

Додаток 1
до рішення сесії міської ради
від “ ___“ ________ 2020 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. ГОРЧИНСЬКА Ольга
ріш. позачергової 36-ої сесії
м. Хмельницький,
600
міської ради
Василівна
прв. 2-й Набережний, 1
від 24.12.2019 р. № 16
6810100000:20:008:0394
2. МАРТИНОВ Андрій
ріш. позачергової 36-ої сесії
м. Хмельницький,
829
міської ради
Юрійович
вул. Калинова, 2-А
від 24.12.2019 р. № 16
6810100000:28:001:1060
3. ОЛІЙНИК Олена
ріш. позачергової 36-ої сесії
м. Хмельницький,
600
міської ради
Володимирівна
вул. Куліша, 37
від 24.12.2019 р. № 16
6810100000:35:004:3243
4. БРИЛЬОВА Ганна Василівна м. Хмельницький,
ріш. 35-ої сесії міської ради
185
від 11.12.2019 р. № 70
вул. Паркова, 57
6810100000:01:004:0624
5. КАДИНСЬКА Оксана
ріш. 35-ої сесії міської ради
м. Хмельницький,
600
від 11.12.2019 р. № 69
Юріївна
вул. Рильського, 28
6810100000:35:004:3244
6. СТОЛЯРЧУК Ніна Іванівна
ріш. 35-ої сесії міської ради
м. Хмельницький,
600
від 11.12.2019 р. № 69
вул. Пчілки, 22
6810100000:35:004:3247
Секретар міської ради
В.о. начальника управління земельних ресурсів
та земельної реформи
Начальник управління правового забезпечення
та представництва Хмельницької міської ради

М. КРИВАК
Л. МАТВЕЄВА
Л. ДЕМЧУК

Додаток 2
до рішення сесії міської ради
від “ ___“ ________ 2020 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. АЛЕКСЕЄНКО Дмитро
м. Хмельницький,
22 ріш. 34-ої сесії міської ради
від 09.10.2019 р. № 52
вул. Степана Бандери, 57/2,
Володимирович
гаражний кооператив «Рибалко»,
блок К, бокс 142
6810100000:16:001:0476
2. КЛІМІШЕН Віталій
м. Хмельницький, прв. Тракторний, 31/1,
21 ріш. 34-ої сесії міської ради
від 09.10.2019 р. № 52
гаражний
кооператив
«Енергія»,
Олегович
блок 5, бокс 56
6810100000:06:002:0323
3. КОРСУН Сергій Павлович м. Хмельницький,
24 ріш. 34-ої сесії міської ради
від 09.10.2019 р. № 52
вул. Тернопільська, 17,
гаражний кооператив «Новатор»,
блок Е, бокс 211
6810100000:29:004:0852
4. ЛОБЕНКО Микола
м. Хмельницький,
24 ріш. 32-ої сесії міської ради
від 26.06.2019 р. № 47
вул. Тернопільська, 13/3-А,
Миколайович
гаражний кооператив «Автопарк»,
блок 4, бокс 17
6810100000:29:002:0532
5. МУРАВЕЛЬ Дмитро
м. Хмельницький, прс. Миру, 36/1,
22 ріш. 34-ої сесії міської ради
від 09.10.2019 р. № 52
Олександрович
споживчий неприбутковий гаражний
кооператив «Темп» по охороні та
експлуатації гаражів для зберігання
транспортних засобів, блок 21, бокс 680
6810100000:03:005:0797

№ Прізвище, ім’я, по-батькові
Місце розташування та
Площа,
Підстава
з/п
кадастровий номер земельної ділянки
м2
6. ОЩЕПКОВА Ніна
м. Хмельницький, прв. Тракторний, 31/1,
22 ріш. 34-ої сесії міської ради
від 09.10.2019 р. № 52
гаражний кооператив «Енергія»,
Дем'янівна
блок 4, бокс 18
6810100000:06:002:0324
7. ПАСІЧНИК Микола
м. Хмельницький, вул. Прибузька, 34/1,
21 ріш. 16-ої сесії міської ради
від 12.07.2017 р. № 40
Іванович
обєднання автолюбителів «Кордон»
Академії прикордонних військ України,
блок В, бокс 3
6810100000:04:002:0130
8. БОРЩ Анатолій
м. Хмельницький,
26 ріш. 25-ої сесії міської ради
від 10.10.2018 р. № 75
вул. Тернопільська, 13/4,
Миколайович
гаражний кооператив «Співдружність»,
бокс 176А
6810100000:29:002:0533
9. БЕЛІНСЬКА Зофія
м. Хмельницький, вул. Кам'янецька,
21 ріш. 35-ої сесії міської ради
від 11.12.2019 р. № 69
гаражний масив «Золотий колос»,
Костянтинівна
блок 2, бокс 14
6810100000:09:005:0229
10. ДРОНСЬКИЙ Віталій
м. Хмельницький, прс. Миру, 65/4-А,
22 ріш. 35-ої сесії міської ради
від 11.12.2019 р. № 69
гаражний кооператив «Довіра»,
Михайлович
блок 17, бокс 18
6810100000:16:007:0697
11. УГРИНОВИЧ Аделя
м. Хмельницький,
43 ріш. 35-ої сесії міської ради
від 11.12.2019 р. № 69
вул. Чорновола, 159/2,
Данилівна
громадська організація «Об'єднання
автолюбителів «Раково-1»,
блок 5, бокс 41А
6810100000:22:002:0253
12. ЯЩИШЕН Станіслав
м. Хмельницький, вул. Заводська,
25 ріш. 22-ої сесії міської ради
від 04.07.2018 р. № 50
гаражний масив в районі цукрозаводу,
Антонович
блок 1, бокс 3
6810100000:04:005:0141

№ Прізвище, ім’я, по-батькові
Місце розташування та
Площа,
Підстава
з/п
кадастровий номер земельної ділянки
м2
13. ГЕОРГІЄВА Лариса
м. Хмельницький,
27 ріш. позачергової 36-ої сесії
міської ради
вул. Ярослава Мудрого, 4/4А,
Іванівна
від 24.12.2019 р. № 16
гаражний кооператив «Захисник-2009»,
блок 2, бокс 52
6810100000:07:004:0157
14. КАЛЮЖНИЙ Олександр м. Хмельницький,
22 ріш. 30-ої сесії міської ради
від 17.04.2019 р. № 70
вул. Степана Бандери, 57/2,
Миколайович
гаражний кооператив «Рибалко»,
блок О, бокс 9
6810100000:16:001:0477
15. ШЕВЧУК Михайло
м. Хмельницький,
21 ріш. 35-ої сесії міської ради
від 11.12.2019 р. № 69
вул. Степана Бандери, 63/1Б,
Васильович
гаражний кооператив «Мир»,
блок Р, бокс 37
6810100000:16:002:0549
16. ШЕВЧУК Наталія Петрівна м. Хмельницький, прс. Миру, 71/4,
21 ріш. позачергової 36-ої сесії
міської ради
гаражний кооператив «Мирний»,
від 24.12.2019 р. № 16
блок 10, бокс 20
6810100000:16:007:0698
17. ЛИТВИНЕНКО Петро
м. Хмельницький,
21 ріш. 35-ої сесії міської ради
від 11.12.2019 р. № 69
вул.
Степана
Бандери,
63/1Б,
Володимирович
гаражний кооператив «Мир»,
блок М, бокс 18
6810100000:16:002:0551
18. СИНЬКЕВИЧ Людмила
м. Хмельницький,
21 ріш. 35-ої сесії міської ради
від 11.12.2019 р. № 69
вул. Степана Бандери, 63/1Б,
Олександрівна
гаражний кооператив «Мир»,
блок О, бокс 24
6810100000:16:002:0550
19. СТАДНІК Віталій
м. Хмельницький, вул. Тернопільська,
22 ріш. 17-ої сесії міської ради
від 27.06.2012 р. № 27
17,
гаражний
кооператив
«Новатор»,
Миколайович
блок 7, бокс 284
6810100000:29:004:0590

Секретар міської ради

М. КРИВАК

В.о. начальника управління земельних ресурсів
та земельної реформи

Л. МАТВЕЄВА

Начальник управління правового забезпечення
та представництва Хмельницької міської ради

Л. ДЕМЧУК

Додаток 3
до рішення сесії міської ради
від “ ___“ ________ 2020 р.
№___
СПИСОК
громадян, яким затверджуються проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок та надаються земельні ділянки у власність для
ведення садівництва – землі сільськогосподарського призначення
Місце розташування та
№
Площа,
Прізвище, ім’я,
кадастровий номер земельної
Підстава
з/п
м2
по-батькові
ділянки
ріш. 34-ої сесії міської ради
900
1. ОНІЩУК Вадим Олексійович м. Хмельницький,
від 09.10.2019 р. № 52
садівничий кооператив
«Лідія»
6810100000:35:004:3241
ріш. 34-ої сесії міської ради
400
2. КОВАЛЬЧУК Алла
м. Хмельницький,
від 09.10.2019 р. № 52
Йосипівна
садівниче товариство
«Постачальник-2»
6810100000:34:001:3407
ріш. 32-ої сесії міської ради
600
3. НОВОГОНСЬКИЙ Йосип
м. Хмельницький,
від 26.06.2019 р. № 46
Йосипович
садівниче товариство
«Лезнево-1»
6810100000:34:001:3411
ріш. 25-ої сесії міської ради
595
4. МАРЧАК Володимир
м. Хмельницький,
від 10.10.2018 р. № 78
Семенович
садівниче товариство
«Вишневий сад-1»
6810100000:35:004:3216
ріш. позачергової 36-ої сесії
310
5. МІЗЕРНИЙ Олександр
м. Хмельницький,
міської ради
Михайлович
садівниче товариство
від 24.12.2019 р. № 16
«Будівельник»
6810100000:35:001:2367
ріш. 35-ої сесії міської ради
800
6. ЮРЧУК Оксана Павлівна
м. Хмельницький,
від 11.12.2019 р. № 70
садівничий кооператив
«Лідія»
6810100000:35:004:3246

Секретар міської ради

М. КРИВАК

В.о. начальника управління земельних ресурсів
та земельної реформи

Л. МАТВЕЄВА

Начальник управління правового забезпечення
та представництва Хмельницької міської ради

Л. ДЕМЧУК

Додаток 4
до рішення сесії міської ради
від “ ___“ ________ 2020 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. ЛЕБІДЬ Василь
500 для будівництва і
м. Хмельницький,
заява громадянина від 24.01.2020 р.,
Дмитрович
вул. Леха Качинського,
обслуговування жилого витяг з Державного реєстру
21/2
будинку,
речових прав на нерухоме майно
6810100000:02:003:0331
господарських будівель про реєстрацію права власності
і споруд (присадибна від 28.10.2013 р. за інд/н11701422
ділянка)
висновок Головного управління
Держгеокадастру в Одеській
області
від 28.08.2019 р. № 13316/82-19
висновок управління архітектури
та містобудування департаменту
архітектури, містобудування та
земельних ресурсів
від 28.12.2019 р. № 4054/03-15

Секретар міської ради

М. КРИВАК

В.о. начальника управління земельних ресурсів
та земельної реформи

Л. МАТВЕЄВА

Начальник управління правового забезпечення
та представництва Хмельницької міської ради

Л. ДЕМЧУК

Додаток 5
до рішення сесії міської ради
від “ ___“ ________ 2020 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 індивідуального гаража – землі житлової та громадської забудови
Прізвище, ім’я,
№
Місце розташування та
Площа,
по-батькові
Підстава
з/п
кадастровий номер земельної ділянки
м2
1. КУЛАКОВ Владислав
Олександрович

м. Хмельницький, прс. Миру, 71/4,
гаражний кооператив «Мирний»,
блок 12, бокс 51
6810100000:16:007:0371

Секретар міської ради

М. КРИВАК

В.о. начальника управління земельних ресурсів
та земельної реформи

Л. МАТВЕЄВА

Начальник управління правового забезпечення
та представництва Хмельницької міської ради

Л. ДЕМЧУК

23

ріш. 32-ої сесії міської ради
від 26.06.2019 р. № 55

