ХМЕЛЬНИЦЬКА МІСЬКА РАДА

РІШЕННЯ
_______________________________
від_______________________ №_____________

м. Хмельницький

Про затвердження проектів землеустрою
щодо відведення земельних ділянок та
надання земельних ділянок у власність
громадянам, зміну категорії земель

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 проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок громадянам
та змінити категорію земель із «землі сільськогосподарського призначення» на «землі
житлової та громадської забудови» (додаток 4).
3. Відповідальність за виконання рішення покласти на заступника міського голови
М. Ваврищука і управління земельних ресурсів.
4. 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

В. ДІДЕНКО

Заступник міського голови

М. ВАВРИЩУК

Голова постійної комісії з питань
містобудування, земельних відносин та
охорони навколишнього природного середовища

С. БОЛОТНІКОВ

В.о. начальника управління земельних ресурсів

Л. МАТВЕЄВА

Начальник управління правового забезпечення
та представництва Хмельницької міської ради

Л. ДЕМЧУК

Додаток 1
до рішення сесії міської ради
від “ ___“ ________ 2021 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. КАЧУРОВСЬКИЙ Костянтин м. Хмельницький,
ріш. 9-ої сесії міської ради
600
від 26.10.2016 р. № 28
вул. Смерекова, 42
Володимирович
6810100000:36:002:0133
2. ГАВРИЛЮК-СКИБА Галина м. Хмельницький,
ріш. 25-ої сесії міської ради
600
від 10.10.2018 р. № 74
вул. Івана Ганжі, 17-В
Олександрівна
6810100000:19:003:0169
3. ПЕТРЕНКО Павло
м. Хмельницький,
1000 ріш. 2-ої сесії міської ради
від 23.12.2020 р. № 82
вул. Катіонівська, 35-Д
Олександрович
6810100000:11:002:0426
4. ЯСІНОВСЬКИЙ Руслан
ріш. 25-ої сесії міської ради
м. Хмельницький,
600
від 10.10.2018 р. № 74
вул. Івана Ганжі, 17-Г
Володимирович
6810100000:19:003:0170

Секретар міської ради

В. ДІДЕНКО

В.о. начальника управління земельних ресурсів

Л. МАТВЕЄВА

Начальник управління правового забезпечення
та представництва Хмельницької міської ради

Л. ДЕМЧУК

Додаток 2
до рішення сесії міської ради
від “ ___“ ________ 2021 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. ГЛЕМБОЦЬКИЙ Олег
м. Хмельницький, прс. Миру, 36/1,
23 ріш. позачергової 46-ої сесії
міської ради
споживчий неприбутковий гаражний
Аполлінарійович
від 07.10.2020 р. № 28
кооператив «Темп» по охороні та
експлуатації гаражів для зберігання
транспортних засобів,
блок 8, бокс 159
6810100000:03:005:0838
2. ДАЦУН Єфросинія
м. Хмельницький,
25 ріш. 42-ої сесії міської ради
від 17.06.2020 р. № 47
вул. Тернопільська, 13/4,
Андріївна
гаражний кооператив «Співдружність»,
бокс 403
6810100000:29:002:0562
3. ДЗЯНИЙ Олександр
м. Хмельницький,
24 ріш. позачергової 46-ої сесії
міської ради
вул.
Тернопільська,
13/4,
Миколайович
від 07.10.2020 р. № 28
гаражний кооператив «Співдружність»,
бокс 480
6810100000:29:002:0561
4. МІХНЯК Богдан
м. Хмельницький, вул. Кам'янецька,
23 ріш. 34-ої сесії міської ради
від 09.10.2019 р. № 52
гаражний масив «Золотий колос»,
Григорович
блок Б, бокс 3
6810100000:09:005:0242
5. ВЕРЖИКОВСЬКА Олена м. Хмельницький,
34 ріш. позачергової 46-ої сесії
міської ради
Володимирівна
вул. Гарнізонна, 16/3,
від 07.10.2020 р. № 31
гаражний кооператив «Раково-2»,
блок 11, бокс 41
6810100000:24:002:0565

№ Прізвище, ім’я, по-батькові
Місце розташування та
з/п
кадастровий номер земельної ділянки
6. КАЛДА Олександр
м. Хмельницький, прс. Миру, 36/1,
споживчий неприбутковий гаражний
Олександрович
кооператив «Темп» по охороні та
експлуатації гаражів для зберігання
транспортних засобів, блок 1, бокс 37
6810100000:03:005:0839
7. ЛУЗІНА Тетяна Дмитрівна м. Хмельницький, вул. Ранкова, 4А,
гаражний кооператив «Дуброва»,
блок 1, бокс 3
6810100000:07:002:0498
8. ЧАЙКОВСЬКА Неля
м. Хмельницький, прс. Миру, 65/4-А,
гаражний кооператив «Довіра»,
Францівна
блок 17, бокс 28
6810100000:16:007:0734
9. БИСТРИЦЬКИЙ Ярослав м. Хмельницький,
Анатолійович
вул. Гарнізонна, 16/3,
гаражний кооператив «Раково-2»,
блок 16, бокс 29
6810100000:24:002:0568
10. КРАСНОСТУП Олексій
м. Хмельницький,
вул. Західно-Окружна, 21/2,
Васильович
гаражний кооператив «Електроніка»,
блок Г, бокс 36
6810100000:37:001:0359
11. МАЛІНКОВСЬКИЙ
м. Хмельницький, прв. Гагаріна, 12,
Володимир Антонович
гаражний кооператив «Центральний»,
блок 8, бокс 28
6810100000:01:008:0949
12. СТОЛЯРЧУК Володимир м. Хмельницький, прс. Миру, 65/4-А,
гаражний кооператив «Довіра»,
Михайлович
блок 17, бокс 5
6810100000:16:007:0738

Площа,
Підстава
м2
44 ріш. позачергової 46-ої сесії
міської ради
від 07.10.2020 р. № 31

23

ріш. позачергової 46-ої сесії
міської ради
від 07.10.2020 р. № 28

21

ріш. 29ої сесії міської ради
від 13.02.2019 р. № 48

23

ріш. 2-ої сесії міської ради
від 23.12.2020 р. № 79

23

ріш. позачергової 46-ої сесії
міської ради
від 07.10.2020 р. № 28

21

ріш. 2-ої сесії міської ради
від 23.12.2020 р. № 79

30

ріш. 2-ої сесії міської ради
від 23.12.2020 р. № 79

№ Прізвище, ім’я, по-батькові
Місце розташування та
з/п
кадастровий номер земельної ділянки
13. ТКАЧУК Юлія Іванівна
м. Хмельницький, гаражний масив
по вул. Тернопільській (СШ № 4),
блок 1, бокс 48А
6810100000:09:006:0290

Площа,
Підстава
м2
25 ріш. 2-ої сесії міської ради
від 23.12.2020 р. № 79

Секретар міської ради

В. ДІДЕНКО

В.о. начальника управління земельних ресурсів

Л. МАТВЕЄВА

Начальник управління правового забезпечення
та представництва Хмельницької міської ради

Л. ДЕМЧУК

Додаток 3
до рішення сесії міської ради
від “ ___“ ________ 2021 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
570 ріш. позачергової 46-ої сесії
1. БУРДАШ Володимир
м. Хмельницький,
міської ради від 07.10.2020 р. №
Олександрович
обслуговуючий кооператив
31
«Садівничий кооператив «Космос»
6810100000:35:004:3374
616 ріш. 11-ої сесії міської ради
2. ГАЛЬЧУК Валентина
м. Хмельницький,
від 25.01.2017 р. № 48
Михайлівна
садівничий кооператив «Степок»
6810100000:35:004:3376
300 ріш. 30-ої сесії міської ради
3. НОВІКОВА Олена
м. Хмельницький,
від 17.04.2019 р. № 74
Анатоліївна
садівниче товариство
«Будівельник»
6810100000:35:001:2441
696 ріш. 13-ої сесії міської ради
4. ЧЕМЕРИС Григорій
м. Хмельницький,
від 22.03.2017 р. № 47
Миколайович
садівничий кооператив «Степок»
6810100000:35:004:3375

Секретар міської ради

В. ДІДЕНКО

В.о. начальника управління земельних ресурсів

Л. МАТВЕЄВА

Начальник управління правового забезпечення
та представництва Хмельницької міської ради

Л. ДЕМЧУК

Додаток 4
до рішення сесії міської ради
від “ ___“ ________ 2021 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»
Код класифікації
Прізвище, ім’я, Місце розташування та
№
Площа, видів цільового
Цільове використання земельної ділянки,
по-батькові
кадастровий номер
2
з/п
м
призначення
підстава
громадянина
земельної ділянки
земельної ділянки
1. ФЕЛОНЮК
400
м. Хмельницький,
02.01 для будівництва і обслуговування жилого
Ганна Василівна вул. Північна, 5/1
для будівництва і будинку, господарських будівель і споруд
6810100000:02:002:0160
обслуговування (присадибна ділянка)
жилого будинку, клопотання громадянки від 02.02.2021 р.,
господарських договір купівлі-продажу земельної ділянки
будівель і споруд від 01.12.2020 р. за р/н1124
витяг з Державного реєстру речових прав
(присадибна
на нерухоме майно про реєстрацію права
ділянка)
власності від 01.12.2020 р. інд/н234894210
висновок Головного управління
Держгеокадастру у Херсонській області
від 11.01.2021 р. № 313/82-21
висновок управління архітектури
та містобудування департаменту
архітектури, містобудування та земельних
ресурсів від 26.01.2021 р. № 207/03-20
2. МАРИНЕНКО м. Хмельницький,
695
02.01 для будівництва і обслуговування жилого
Аліна Романівна вул. Успенська, 76
для будівництва і будинку, господарських будівель і споруд
6810100000:28:002:1185
обслуговування (присадибна ділянка)
жилого будинку, клопотання громадянки від 04.02.2021 р.,
господарських витяг з Державного реєстру речових прав
будівель і споруд на нерухоме майно про реєстрацію права
(присадибна
власності від 18.12.2020 р. інд/н237674780
ділянка)
висновок управління архітектури

№
з/п

Прізвище, ім’я, Місце розташування та
Площа,
по-батькові
кадастровий номер
м2
громадянина
земельної ділянки

Код класифікації
видів цільового
призначення
земельної ділянки

Цільове використання земельної ділянки,
підстава
та містобудування департаменту
архітектури, містобудування та земельних
ресурсів від 26.01.2021 р. № 203/03-20
висновок Головного управління
Держгеокадастру у Закарпатській області
від 02.02.2021 р. № 2061/82-21

Секретар міської ради

В. ДІДЕНКО

В.о. начальника управління земельних ресурсів

Л. МАТВЕЄВА

Начальник управління правового забезпечення
та представництва Хмельницької міської ради

Л. ДЕМЧУК

