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), 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. Змінити код КВЦПЗ земельної ділянки в гаражному кооперативі «Таврія» по
вул. Курчатова, 56, блок Е, бокс 14, площею 24 м2 кадастровий номер
6810100000:14:002:0361 з «02.06 - для колективного гаражного будівництва» на «02.05 –
для будівництва індивідуальних гаражів» згідно зі зверненням Бородія В.В.

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 1);
2.2. для будівництва індивідуальних гаражів – землі житлової та громадської забудови
із земель міської ради (додаток 2).
3. 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:
3.1. для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і
споруд (присадибна ділянка) із земель міської ради - землі житлової та громадської
забудови ( додаток 3);
3.2. для будівництва індивідуальних гаражів - землі житлової та громадської забудови
із земель міської ради (додаток 4).
4. 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).
5. Визнати таким, що втратив чинність п. 18 додатку 5 до рішення 46-ої сесії
Хмельницької міської ради від 24.12.2014 року № 37, у зв’язку зі смертю Павлюка Д.М.
(лист Хмельницького міського відділу Державної реєстрації акті цивільного стану від
24.10.2019 № 2348/15.19.6-97), з врахуванням витягу з протоколу загальних зборів членів
громадської організації «Об’єднання автолюбителів «Раково-1» від 15.01.2017 № 1, довідки
керуючого громадською організацією «Об’єднання автолюбителів «Раково-1» від
18.01.2020 № 346, та згідно зі зверненням Папуніцького А.М.
6. Відповідальність за виконання рішення покласти на заступника міського голови
А. Бондаренка і управління земельних ресурсів та земельної реформи.
7. 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
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. МАЗУРЕК Галина м. Хмельницький,
Володимирівна
вул. П’ятисотенниць, 33

2. ТАРНОВИЧ Юрій
Миронович

Площа,
м2

м. Хмельницький,
прв. Купріна, 56/1А

Підстава

2300 свідоцтво про право на спадщину за законом від 03.10.2019
року № 2-1129
заява від 22.10.2019 ро № 1060
лист управління земельних ресурсів та земельної реформи
департаменту архітектури, містобудування та земельних
ресурсів від 26.10.2019 року № М/6998-02-2019 (інформація із
земельної шнурової книги, переданої колгоспом «Поділля»
Хмельницькій міській раді)
568 державний акт на право власності на земельну ділянку від
04.10.2011 року № 681010001000894
свідоцтво про право власності на нерухоме майно від 18.04.2012
року

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 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. ОРКУШ Анатолій Юрійович
2. ОРКУШ Анатолій Юрійович
3. ПАПУНІЦЬКИЙ Артем
Миколайович

Місце розташування
Площа,
земельної ділянки
м2
м. Хмельницький, прв. Гагаріна, 12, гаражний кооператив
24
«Центральний», блок 8, бокс 54
м. Хмельницький, прв. Гагаріна, 12, гаражний кооператив
23
«Центральний», блок 4, бокс 62
м. Хмельницький, вул. Чорновола, 159/2, громадська організація
24
«Об’єднання автолюбителів «Раково-1», блок 9, бокс 1

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 технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних
ділянок в натурі (на місцевості) та погоджується відновлення меж земельних ділянок для будівництва і обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) – землі житлової та громадської забудови із земель міської ради з метою передачі у
власність
№
п/п

Прізвище, ім’я, побатькові

1. ТЕРПЯК Євген
Антонович

Місце розташування та Площа,
Підстава
кадастровий номер
м2
земельної ділянки
м. Хмельницький,
600 витяг з рішення виконкому Хмельницької міської ради від
15.10.1987 року № 243/Д
прв. Нагірний, 6
витяг з протоколу засідання постійної комісії з питань
містобудування, земельних відносин та охорони
навколишнього природного середовища від 21.01.2020 року
№ 97

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. БОРОДІЙ Віктор
Володимирович

Місце розташування та кадастровий номер
земельної ділянки
м. Хмельницький, вул. Курчатова, 56, гаражний кооператив
«Таврія», блок Е, бокс 14,
6810100000:14:002:0361

Площа,
м2
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 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. БОНДАР Олександр
Володимирович

Місце розташування та кадастровий номер земельної ділянки
м. Хмельницький, вул. Свободи, 9А, бокс 10,
6810100000:03:004:0178

Площа,
м2
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

