ХМЕЛЬНИЦЬКА МІСЬКА РАДА

РІШЕННЯ
_______________________________
від _________________ №__________

м.Хмельницький

Про
припинення
права
користування земельними ділянками
та надання земельних ділянок в
постійне користування
Розглянувши пропозицію депутата міської ради, керуючись Земельним кодексом
України, Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про землеустрій»,
«Про Державний земельний кадастр», міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Припинити право користування земельними ділянками та надати земельні ділянки в
постійне користування юридичній особі згідно з додатком.
2. Юридичній особі зареєструвати право постійного користування земельними
ділянками в установленому законом порядку.
3. Передавати земельні ділянки на умовах благоустрою прилеглої території та її
освітлення.
4. Землекористувачам забезпечити вільний доступ до земельної ділянки відповідним
службам для прокладання нових, ремонту та експлуатації існуючих інженерних мереж і
споруд на них, що знаходяться в межах закріплених територій.
5. Відповідальність за виконання рішення покласти на заступника міського голови
А. Бондаренка і управління земельних ресурсів та земельної реформи.
6. 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. БОНДАРЕНКО

Депутат міської ради

________________

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
до рішення сесії міської ради
від “ ___“ ___________ 20___ р. №____
СПИСОК
юридичних осіб, яким припиняється право користування земельними ділянками та надаються земельні ділянки в постійне користування
№
Назва
п/п юридичних осіб,
яким
припиняється
право
користування
земельними
ділянками

Місце розташування та
кадастровий номер
земельної ділянки

Площа, що
припиняється,
м2

Назва юридичних осіб, яким надаються
земельні ділянки, цільове призначення,
адреса ділянки, підстава та категорія земель

Код класифікації видів
цільового призначення
земель

1.

Державна
фіскальна
служба України

м. Хмельницький,
2571,
вул. Пилипчука, 17,
в т.ч.
6810100000:01:007:0148, діл. №1-1035,
6810100000:01:007:0149 діл. №2-1536

Державна податкова служба України
для обслуговування приміщення
адмінбудинку по вул. Пилипчука, 17
(постанова Кабінету Міністрів України від
18.12.2018 № 1200, розподільчий баланс від
09.12.2019)
Категорія земель – землі житлової та
громадської забудови

2.

Державна
фіскальна
служба України

м. Хмельницький,
вул. Кобилянської, 19/1,
6810100000:08:003:0352

Державна податкова служба України
12.04 – для розміщення
для обслуговування гаражних приміщень по та експлуатації будівель
вул. Кобилянської, 19/1 (постанова Кабінету і споруд автомобільного
Міністрів України від 18.12.2018 № 1200,
транспорту та
розподільчий баланс від 09.12.2019)
дорожнього
Категорія земель – землі промисловості,
господарства
транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та
іншого призначення

3992

Площа
земельної
ділянки,
м2

03.01 - для будівництва
2571,
в т.ч.
та обслуговування
діл.
№1-1035,
будівель органів
діл. №2-1536
державної влади та
місцевого
самоврядування

3992

№
Назва
п/п юридичних осіб,
яким
припиняється
право
користування
земельними
ділянками
3.

Державна
фіскальна
служба України

Місце розташування та
кадастровий номер
земельної ділянки

Площа, що
припиняється,
м2

Назва юридичних осіб, яким надаються
земельні ділянки, цільове призначення,
адреса ділянки, підстава та категорія земель

м. Хмельницький,
вул. Озерна, 6/1-Б,
6810100000:16:006:0066

1500

Державна податкова служба України під
будівництво 10-ти поверхового 40-ка
квартирного житлового будинку по
вул. Озерній, 6/1-Б (постанова Кабінету
Міністрів України від 18.12.2018 № 1200,
розподільчий баланс від 09.12.2019)
Категорія земель – землі житлової та
громадської забудови

Код класифікації видів
цільового призначення
земель

02.07 – для іншої
житлової забудови

Секретар міської ради

М. КРИВАК

Начальник управління правового забезпечення
та представництва

Л. ДЕМЧУК

В.о. начальника управління земельних
ресурсів та земельної реформи

Л. МАТВЕЄВА

Площа
земельної
ділянки,
м2

1500

