ХМЕЛЬНИЦЬКА МІСЬКА РАДА

РІШЕННЯ
_______________________________
від _________________ №__________

м.Хмельницький

Про надання юридичним особам
згоди на відновлення меж земельних
ділянок в натурі (на місцевості) та
надання дозволу на розробку
проекту
землеустрою
щодо
відведення
земельної
ділянки
юридичній особі
Розглянувши пропозиції постійної комісії з питань містобудування, земельних
відносин та охорони навколишнього природного середовища, керуючись Земельним
кодексом України, Законами України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про оренду
землі” “Про землеустрій”, “Про Державний земельний кадастр”, міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Надати міському комунальному підприємству – ринку «Ранковий» згоду на
розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж
земельних ділянок в натурі (на місцевості) по вул. Геологів, 13, площею 41605 м²,
кадастровий номер 6810100000:10:001:0751, у зв’язку із необхідністю внесення змін у
відомості про земельну ділянку до Державного земельного кадастру.
2. Надати юридичним особам згоду на відновлення меж земельних ділянок згідно з
додатком 1.
3. Надати юридичній особі дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки з метою передачі в оренду згідно з додатком 2.
4. Відповідальність за виконання рішення покласти на заступника міського голови
А. Бондаренка 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

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

Начальник управління правового забезпечення
та представництва

Л. ДЕМЧУК

В.о. начальника управління земельних ресурсів
та земельної реформи

Л. МАТВЕЄВА

Додаток 1
до рішення сесії міської ради
від “ ___“ ________ 20__ р. №____
СПИСОК
юридичних осіб, яким надається згода на відновлення меж земельних ділянок в натурі (на місцевості)
№
п/п

Назва юридичних осіб

1.

Спеціалізована
загальноосвітня школа
І-ІІІ ступенів № 29

2.

Комунальний заклад
культури
«Хмельницький
обласний художній
музей»

Місце розташування
земельної ділянки

Цільове використання, підстава та категорія
земель

м. Хмельницький,
вул. Вокзальна, 16

під загальноосвітню школу (державний акт
на право постійного користування землею
серія ІІ-ХМ № 001084, зареєстрований в
Книзі записів державних актів на право
постійного користування землею за № 971
від 02.09.1999)
Категорія земель – землі житлової та
громадської забудови
під музей (державний акт на право
постійного користування землею серія ІІХМ № 000591, зареєстрований в Книзі
записів державних актів на право
постійного користування землею за № 764
від 11.05.1998)
Категорія земель – землі житлової та
громадської забудови

м. Хмельницький,
вул. М. Грушевського, 94

Код класифікації видів Площа,
цільового призначення
м2
земель
03.02 - для будівництва 27377
та обслуговування
будівель закладів освіти

03.15 - для будівництва
та обслуговування
інших будівель
громадської забудови

Секретар міської ради

М. КРИВАК

Завідувач юридичного відділу

Л. ДЕМЧУК

В.о. начальника управління земельних ресурсів
та земельної реформи

Л. МАТВЕЄВА

260

Додаток 2
до рішення сесії міської ради
від “ ___“ ________ 20__ р. №____
СПИСОК
фізичних та юридичних осіб, яким надається дозвіл на розробку проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок
з метою передачі в оренду
№
п/п

1.

Назва юридичних осіб

Місце
розташування
земельної ділянки

Цільове використання, підстава та категорія
земель

Код класифікації видів
цільового призначення
земель

Площа,
м2

Садівниче товариство «Мрія»

м. Хмельницький

для обслуговування КТП-720 (довідка від
01.02.2020 № 6)
Категорія земель – землі промисловості,
транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та
іншого призначення

14.02 – для розміщення,
будівництва, експлуатації
та обслуговування
будівель і споруд об’єктів
передачі електричної та
теплової енергії

10

Секретар міської ради

М. КРИВАК

Начальник управління правового забезпечення
та представництва

Л. ДЕМЧУК

В.о. начальника управління земельних
ресурсів та земельної реформи

Л. МАТВЕЄВА

