ХМЕЛЬНИЦЬКА МІСЬКА РАДА

РІШЕННЯ
_______________________________
від_______________________ №_____________

м. Хмельницький

Про припинення права оренди частинами
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) та зміну коду КВЦПЗ 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»,
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. Змінити код КВЦПЗ земельної ділянки в гаражному кооперативі «Таврія» по
вул. Курчатова, 56, блок Б, бокс 29, площею 21 м2 кадастровий номер
6810100000:14:002:0362 з «02.06 - для колективного гаражного будівництва» на «02.05 –
для будівництва індивідуальних гаражів» згідно зі зверненням Триньки В.Ю.

2. Змінити код КВЦПЗ земельної ділянки в гаражному кооперативі «Таврія» по
вул. Курчатова, 56, блок Е, бокс 15, площею 24 м2 кадастровий номер
6810100000:14:002:0368 з «02.06 - для колективного гаражного будівництва» на «02.05 –
для будівництва індивідуальних гаражів» згідно зі зверненням Триньки Ю.Ю.
3. Припинити право оренди частинами земельної ділянки загальною площею
2
51 м із площі 10295 м2 гаражному кооперативу «АВТОЛЮБИТЕЛЬ» 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. Надати дозвіл на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних
ділянок громадянам з метою передачі у власність:
4.1. для ведення особистого селянського господарства – землі сільськогосподарського
призначення із земель міської ради (додаток 2);
4.2. для будівництва індивідуальних гаражів – землі житлової та громадської забудови
із земель міської ради (додаток 3).
5. 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 4).
6. Надати дозвіл громадянину на розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки з метою передачі у власність зі зміною її 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 5).
7. Гаражному кооперативу «АВТОЛЮБИТЕЛЬ» в установленому порядку звернутись
до відповідних органів для внесення змін в договір оренди землі.
8. Відповідальність за виконання рішення покласти на заступника міського голови
А. Бондаренка і управління земельних ресурсів та земельної реформи.
9. 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 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
право оренди
яку припиняється земельної
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
оренди, м2
проекту
відведення, м2
1.

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

23

КАВУН Тетяна
Євгеніївна

2.

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

28

МИРИНОВИЧ
Володимир
Миколайович

Гаражний кооператив
«АВТОЛЮБИТЕЛЬ»
м. Хмельницький
вул. Купріна, 64
блок Б, бокс 49
Гаражний кооператив
«АВТОЛЮБИТЕЛЬ»
м. Хмельницький
вул. Купріна, 64
блок В, бокс 14

23

28

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, поМісце розташування
№
батькові
земельної ділянки
п/п
1. САПАРБАЄВА
м. Хмельницький,
Інтізора
вул. Старосадова, 103
Юсуббувівна
2. КЕБЕЦЬ Ірина
Миколаївна

Площа,
м2

м. Хмельницький,
вул. Разіна, 7/5

311

269

Підстава
договір купівлі-продажу земельної ділянки від 31.05.2019 року
№ 1090
договір купівлі-продажу земельної ділянки від 31.05.2019 року
№ 1091
договір дарування частини житлового будинку від 17.11.2000
року № 7874

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 будівництва індивідуальних
гаражів – землі житлової та громадської забудови із земель міської ради з метою передачі у власність
№
Місце розташування
Прізвище, ім’я, по-батькові
п/п
земельної ділянки
1. ВИКЛЮК Сергій Миколайович м. Хмельницький, по вул. Гарнізонній, 4, бокс 12

Площа,
м2
21

2. ДАНИЛЬЧУК Дмитро
м. Хмельницький, по вул. Гарнізонній, 4, бокс 28
Сергійович
3. КРАВЧУК Наталія Михайлівна м. Хмельницький, по вул. Гарнізонній, 4, бокс 27

25
24

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 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, поп/п
батькові
1. МІНОЦЬКИЙ Вадим
Вадимович
2. ТРИНЬКА Віталій
Юрійович
3. ТРИНЬКА Юрій
Юрійович
4. НАЗАРОВ Валерій
Іванович

Місце розташування та кадастровий номер
земельної ділянки
м. Хмельницький, вул. Тернопільська, 13/3, гаражний кооператив
«Безпека», блок 2, бокс 23,
6810100000:29:002:0527
м. Хмельницький, вул. Курчатова, 56, гаражний кооператив
«Таврія», блок Б, бокс 29,
6810100000:14:002:0362
м. Хмельницький, вул. Курчатова, 56, гаражний кооператив
«Таврія», блок Е, бокс 15,
6810100000:14:002:0368
м. Хмельницький, прс. Миру, 71/4, гаражний кооператив «Мирний»,
блок 16, бокс 43,
6810100000:16:007:0683

Площа,
м2
22

21

24

23

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 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. ТОЛСТИХ Сергій Вікторович

Місце розташування та кадастровий номер земельної ділянки
м. Хмельницький, вул. Свободи, 9А, бокс 11,
6810100000:03:004:0177

Площа,
м2
26

Секретар міської ради

М. КРИВАК

Начальник управління правового забезпечення
та представництва

Л. ДЕМЧУК

В.о. начальника управління земельних
ресурсів та земельної реформи

Л. МАТВЕЄВА

