УКРАЇНА

ХМЕЛЬНИЦЬКА МІСЬКА РАДА

РІШЕННЯ
від _________________ № ____________

м. Хмельницький

Про затвердження проектів землеустрою
щодо відведення земельних ділянок,
технічної документації із землеустрою та
надання земельних ділянок у власність
громадянам, внесення змін та втрату чинності

Розглянувши пропозицію 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 жилих будинків, 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
особистого
селянського
господарства
–
землі
сільськогосподарського призначення (додаток 3);
1.4. для ведення садівництва – землі сільськогосподарського призначення
(додаток 4).
2. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки та надати у
спільну сумісну власність земельну ділянку громадянам для будівництва і обслуговування
жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) – землі житлової та
громадської забудови (додаток 5).
3. Затвердити технічні документації із землеустрою щодо встановлення
(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) та надати у власність
земельні ділянки громадянам:
3.1. для будівництва і обслуговування жилих будинків, господарських будівель і
споруд (присадибна ділянка) – землі житлової та громадської забудови (додаток 6);
3.2. для будівництва індивідуальних гаражів – землі житлової та громадської
забудови (додаток 7).

4. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення
(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) та надати у спільну сумісну
власність земельні ділянки громадянам для будівництва і обслуговування жилих будинків,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) – землі житлової та громадської
забудови (додаток 8).
5. Внести зміни до п. 6 додатку 3 до розпорядження адміністрації Хмельницької
міської ради від 26.05.1994 р. № 1360 замінивши в графі “Прізвище, ім'я та по батькові”
слова “Малишева Ганна Федорівна” на слова “Малишева Галина Федорівна” згідно зі
зверненням Малишевої Г.Ф.
6. Визнати таким, що втратив чинність п. 2 додатку 3 до рішення виконавчого
комітету Хмельницької міської ради від 26.03.1998 р. № 2270, згідно зі зверненням
Гершанника В.С.
7. Відповідальність за виконання рішення покласти на заступника міського голови
А. Бондаренка і управління земельних ресурсів та земельної реформи.
8. 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

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

Т. Шостка

Завідувач юридичного відділу

Л. Демчук

Додаток 1
до рішення сесії міської ради
від “ ___“ ________ 2018 р.
№___
СПИСОК
громадян, яким затверджуються проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок та надаються земельні ділянки у власність для
будівництва і обслуговування жилих будинків, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) – землі житлової та громадської
забудови
Місце розташування та
№№
Площа,
Прізвище, ім’я,
кадастровий номер земельної
Підстава
п\п
м2
по-батькові
ділянки
1. БОЖОК Марія
м. Хмельницький,
600 ріш. 20-ої сесії міської ради
від 31.01.2018 р. № 34
Володимирівна
прв. Яновського, 8
загальна черга
6810100000:35:004:2107
2. ЛЮЛЬКО Микола
м. Хмельницький,
600 ріш. 20-ої сесії міської ради
від 31.01.2018 р. № 34
Миколайович
вул. Набережна, 88
загальна черга
6810100000:20:008:0381
3. МАНДЗІЙ Олександр
м. Хмельницький,
600 ріш. 20-ої сесії міської ради
від 31.01.2018 р. № 34
Васильович
вул. Тернавська, 1
загальна черга
6810100000:35:003:0302
Секретар міської ради

М. Кривак

В.о. начальника управління земельних ресурсів
та земельної реформи

Т. Шостка

Завідувач юридичного відділу

Л. Демчук

Додаток 2
до рішення сесії міської ради
від “ ___“ ________ 2018 р.
№___

№
п/п
1.
2.

3.

4.

5.

6.

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
кадастровий номер земельної ділянки
м2
м. Хмельницький,
ДЗЯДИК Анатолій
100 ріш. 6-ої сесії міської ради
від 18.05.2016 р. № 54
по
вул.
Калнишевського,
28
Анатолійович
6810100000:04:005:0108
м. Хмельницький,
МИХАЙЛИНА Світлана
25 ріш. 20-ої сесії міської ради
від 31.01.2018 р. № 32
вул.
Західно-Окружна,
21/2,
Володимирівна
гаражний кооператив “Електроніка”,
блок Ж, бокс 43
6810100000:37:001:0285
м. Хмельницький,
МИХАЙЛИНА Світлана
23 ріш. 20-ої сесії міської ради
від 31.01.2018 р. № 37
вул. Степана Бандери, 63/1Б,
Володимирівна
гаражний кооператив “Мир”,
блок Б, бокс 42
6810100000:16:002:0502
м. Хмельницький, прв. Гагаріна, 12,
СТЕЦЮК Андрій
28 ріш. 20-ої сесії міської ради
від 31.01.2018 р. № 37
гаражний
кооператив
“Центральний”,
Леонтійович
блок 10, бокс 17
6810100000:01:008:0791
ЖУРАКІВСЬКИЙ Валерій м. Хмельницький, прс. Миру, 40/2,
24 ріш. 20-ої сесії міської ради
від 31.01.2018 р. № 37
гаражний кооператив “Проскурів-2”,
Іванович
блок 1, бокс 5
6810100000:03:001:0215
м. Хмельницький, прс. Миру, 102/6,
КОЛОДІЙ Наталія
25 ріш. 20-ої сесії міської ради
від 31.01.2018 р. № 35
гаражно-будівельний кооператив
Ярославівна
“Дельта”, блок Г, бокс 2
6810100000:18:002:0309

№ Прізвище, ім’я, по-батькові
Місце розташування та
Площа,
Підстава
п/п
кадастровий номер земельної ділянки
м2
7. КОВАЛЬЧУК Татьяна
м. Хмельницький, прс. Миру, 102/6,
27 ріш. 20-ої сесії міської ради
від 31.01.2018 р. № 35
гаражно-будівельний кооператив
Петрівна
“Дельта”, блок Е, бокс 20
6810100000:18:002:0310
8. ОНІСЬЄВ Валерій
м. Хмельницький,
32 ріш. 21-ої сесії міської ради
від 11.04.2018 р. № 57
вул. Грушевського, 87-А, бокс 1
Анатолійович
6810100000:01:009:0135
9. АНДРІЙЧУК Валерій
м. Хмельницький, вул. Гарнізонна, 16/3,
28 ріш. 13-ої сесії міської ради
від 22.03.2017 р. № 47
гаражний кооператив “Раково-2”,
Леонардович
блок 15, бокс 91
6810100000:24:002:0348
10. АНДРІЙЧУК Валерій
м. Хмельницький, вул. Гарнізонна, 16/3,
21 ріш. 13-ої сесії міської ради
від 22.03.2017 р. № 47
гаражний кооператив “Раково-2”,
Леонардович
блок 15А, бокс 18
6810100000:24:002:0353
11. ГЕРАСИМЧУК Андрій
м. Хмельницький, гаражний масив
23 ріш. 21-ої сесії міської ради
від 11.04.2018 р. № 62
по прв. Малиновому, блок 19, бокс 35
Вікторович
6810100000:04:004:0561
12. ДУДНИК Ірина
м. Хмельницький, вул. Чорновола, 159/2,
29 ріш. 21-ої сесії міської ради
від 11.04.2018 р. № 62
громадська організація “Об'єднання
Олександрівна
автолюбителів “Раково-1”,
блок 8, бокс 42
6810100000:22:002:0197
13. БУЯНОВСЬКИЙ Сергій
м. Хмельницький, вул. Чорновола, 159/2,
32 ріш. 21-ої сесії міської ради
від 11.04.2018 р. № 62
громадська
організація
“Об'єднання
Анатолійович
автолюбителів “Раково-1”,
блок 8, бокс 116
6810100000:22:002:0195
14. БУЯНОВСЬКИЙ Сергій
м. Хмельницький, вул. Чорновола, 159/2,
30 ріш. 21-ої сесії міської ради
від 11.04.2018 р. № 62
громадська організація “Об'єднання
Сергійович
автолюбителів “Раково-1”,
блок 8, бокс 117
6810100000:22:002:0195

№ Прізвище, ім’я, по-батькові
Місце розташування та
Площа,
Підстава
п/п
кадастровий номер земельної ділянки
м2
15. АЛІФАНОВ Василь
м. Хмельницький, вул. Чорновола, 159/2,
39 ріш. 21-ої сесії міської ради
від 11.04.2018 р. № 62
громадська організація “Об'єднання
Михайлович
автолюбителів “Раково-1”,
блок 8, бокс 96
6810100000:22:002:0198
16. ТРАЧ Анатолій
м. Хмельницький,
21 ріш. 17-ої сесії міської ради
від 20.09.2017 р. № 50
вул.
Степана
Бандери,
57/2,
Володимирович
гаражний кооператив “Рибалко”,
блок Е, бокс 47
6810100000:16:001:0441
17. СУДИК Галина Степанівна м. Хмельницький,
22 ріш. 21-ої сесії міської ради
від 11.04.2018 р. № 60
вул. Зарічанська, 50, блок 2, бокс Б
6810100000:03:005:0705
18. ПАЛЮХ Олеся Миколаївна м. Хмельницький, вул. Чорновола, 159/2,
39 ріш. 21-ої сесії міської ради
від 11.04.2018 р. № 62
громадська організація “Об`єднання
автолюбителів “Раково-1”,
блок 8, бокс 95
6810100000:22:002:0199
19. ГОЛЕНКО Анатолій
м. Хмельницький, вул. Гарнізонна, 16/3,
25 ріш. 21-ої сесії міської ради
від 11.04.2018 р. № 62
гаражний
кооператив
“Раково-2”,
Васильович
блок 29, бокс 37
6810100000:24:002:0392
20. КОСТЮК Олександр
м. Хмельницький, вул. Прибузька, 38,
23 ріш. 15-ої сесії міської ради
від 31.05.2017 р. № 34
обслуговуючий гаражний кооператив
Володимирович
“Прибузький” по зберіганню власних
автотранспортних засобів, бокс 20
6810100000:04:003:0220
21. СТОРОЖ Лариса Борисівна м. Хмельницький, вул. Геологів, 22,
21 ріш. 8-ої сесії міської ради
від 21.09.2016 р. № 33
кооператив “Будівельник”
по будівництву та експлуатації гаражів,
блок 2, бокс 40
6810100000:10:001:0763

Секретар міської ради

М. Кривак

В.о. начальника управління земельних ресурсів
та земельної реформи

Т. Шостка

Завідувач юридичного відділу

Л. Демчук

Додаток 3
до рішення сесії міської ради
від “ ___“ ________ 2018 р.
№___
СПИСОК
громадян, яким затверджуються проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок та надаються земельні ділянки у власність для
ведення особистого селянського господарства – землі сільськогосподарського призначення
Прізвище, ім’я,
Місце розташування та
№
Площа,
по-батькові
кадастровий номер земельної
Підстава
п/п
м2
ділянки
1. БУРКОВСЬКА Марія
ріш. 21-ої сесії міської ради
м. Хмельницький,
450
від 11.04.2018 р. № 57
Василівна
прв. Молодіжний, 18
6810100000:29:003:0329
2. КОВАЛЬ Олег Олексійович м. Хмельницький,
ріш. 18-ої сесії міської ради
300
від 25.10.2017 р. № 28
вул. Щедріна, 7
в т.ч.
6810100000:26:002:0331
діл. № 16810100000:26:002:0332
165,
6810100000:26:002:0333
діл. № 2-85,
6810100000:26:002:0334
діл. № 3-28
діл. № 4-22
3. МЕВША Надія Василівна
ріш. 17-ої сесії міської ради
м. Хмельницький,
620
від 20.09.2017 р. № 49
вул. Тютюнника, 23
6810100000:25:003:0504
4. МІРОШНИЧЕНКО Юлія
ріш. 18-ої сесії міської ради
м. Хмельницький,
300
від 25.10.2017 р. № 28
Федорівна
вул. Щедріна, 7
в т.ч.
6810100000:26:002:0329
діл. № 16810100000:26:002:0328
145,
6810100000:26:002:0330
діл. № 2120,
діл. № 3-35
5. КОЦЮБА Оксана Іванівна м. Хмельницький,
ріш. 15-ої сесії міської ради
842
від 31.05.2017 р. № 43
вул. О.Вишні, 3
6810100000:27:001:0301

№
п/п

Прізвище, ім’я,
по-батькові

6.

МІЛЬ Іван Миколайович

7.

ПРИСЯЖНЮК Віталій
Васильович

8.

МИРОНА Володимир
Аполонович

9.

ТОМУСЯК Сергій
Миколайович

10.
11.
12.
13.
14.
15.

Місце розташування та
кадастровий номер земельної
ділянки
м. Хмельницький,
вул. Нагірна, 19
6810100000:28:001:0963
м. Хмельницький,
вул. Тютюнника, 23
6810100000:25:003:0505
м. Хмельницький,
вул. Залізнична, 91
6810100000:13:001:0815

м. Хмельницький,
вул. Миколи Амосова, 27
6810100000:20:001:0410
ЗАВГОРОДНЯ Леся
м. Хмельницький,
Василівна
вул. Щедріна, 9/3 Л
6810100000:26:002:0252
КРУКОВСЬКА Зінаїда
м. Хмельницький,
Станіславівна
вул. Генерала Рум`янцева, 12
6810100000:28:002:1059
СТРАШНЮК Олександр
м. Хмельницький,
Миколайович
вул. Залізнична, 93
6810100000:13:001:0822
ТОМУСЯК Ігор
м. Хмельницький,
Миколайович
вул. Миколи Амосова, 27
6810100000:20:001:0411
МЕЛЬНИЧУК Ірина
м. Хмельницький,
Євгеніївна
вул. Житня, 57
6810100000:25:003:0511
МИРОНОВА Марія Юріївна м. Хмельницький,
вул. Ранкова, 4/2
6810100000:07:002:0458

Площа,
м2
1370

620

Підстава
ріш. 20-ої сесії міської ради
від 31.01.2018 р. № 34
ріш. 17-ої сесії міської ради
від 20.09.2017 р. № 52
ріш. 17-ої сесії міської ради
від 20.09.2017 р. № 49

724

ріш. 21-ої сесії міської ради
від 11.04.2018 р. № 61

834

ріш. 21-ої сесії міської ради
від 11.04.2018 р. № 59

299

ріш. 53-ої сесії міської ради
від 23.09.2015 р. № 18

629

ріш. 21-ої сесії міської ради
від 11.04.2018 р. № 57

500

ріш. 21-ої сесії міської ради
від 11.04.2018 р. № 62

833

ріш. 21-ої сесії міської ради
від 11.04.2018 р. № 59

3000

ріш. 21-ої сесії міської ради
від 11.04.2018 р. № 59

119

ріш. 21-ої сесії міської ради
від 11.04.2018 р. № 62

Секретар міської ради

М. Кривак

В.о. начальника управління земельних ресурсів
та земельної реформи

Т. Шостка

Завідувач юридичного відділу

Л. Демчук

Додаток 4
до рішення сесії міської ради
від “ ___“ ________ 2018 р.
№___
СПИСОК
громадян, яким затверджуються проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок та надаються земельні ділянки у власність для
ведення садівництва – землі сільськогосподарського призначення
№
п/п

Прізвище, ім’я,
по-батькові
1. МАШТАЛЕР Олександр
Станіславович
2. ЧОРНИЙ Олександр
Володимирович
3. МАРКОВСЬКИЙ Антон
Іванович
4. ФІЛІПЧУК Галина
Анатоліївна
5. ШКРОБТАК Антон
Вікторович

Місце розташування та
Площа,
кадастровий номер земельної ділянки
м2
м. Хмельницький,
садівниче товариство “Ружичнянське”
6810100000:28:001:0962
м. Хмельницький,
садівниче товариство “Фруктовий”
6810100000:12:003:0418
м. Хмельницький,
садівниче товариство “Ружичнянське”
6810100000:36:002:0068
м. Хмельницький,
садівниче товариство “Ружичнянське”
6810100000:36:002:0125
м. Хмельницький,
обслуговуючий кооператив
“Садівниче товариство
“Ружичнянський квартал”
6810100000:36:001:0588

Підстава

863

ріш. 53-ої сесії міської ради
від 23.09.2015 р. № 18

291

ріш. 8-ої сесії міської ради
від 21.09.2016 р. № 33

581

ріш. 7-ої сесії міської ради
від 20.07.2016 р. № 34

985

ріш. 21-ої сесії міської ради
від 11.04.2018 р. № 59

603

ріш. 13-ої сесії міської ради
від 22.03.2017 р. № 47

Секретар міської ради

М. Кривак

В.о. начальника управління земельних ресурсів
та земельної реформи

Т. Шостка

Завідувач юридичного відділу

Л. Демчук

Додаток 5
до рішення сесії міської ради
від “ ___“ ________ 2018 р.
№___
СПИСОК
громадян, яким затверджуються проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок та надаються земельні ділянки у спільну сумісну
власність для будівництва і обслуговування жилих будинків, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) – землі житлової та
громадської забудови
Місце розташування та
№
Прізвище, ім’я,
Площа,
кадастровий номер
Підстава
п/п
по-батькові
м2
земельної ділянки
ріш. 21-ої сесії міської ради
547
1. КУХАР Надія
м. Хмельницький,
від 11.04.2018 р. № 59
Володимирівна
вул. 3-я Лугова, 1
6810100000:04:004:0570
ФІЩУК Валентина
Володимирівна

Секретар міської ради

М. Кривак

В.о. начальника управління земельних ресурсів
та земельної реформи

Т. Шостка

Завідувач юридичного відділу

Л. Демчук

Додаток 6
до рішення сесії міської ради
від “ ___“ ________ 2018 р.
№___
СПИСОК
громадян, яким затверджується технічна документація із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на
місцевості) та надаються земельні ділянки у власність для будівництва і обслуговування жилих будинків, господарських будівель і споруд
(присадибна ділянка) – землі житлової та громадської забудови
Прізвище, ім’я,
Місце розташування та
№
Площа,
по-батькові
кадастровий номер
Підстава
п/п
м2
земельної ділянки
1. КОЛИНЧУК Василь
594
договір купівлі-продажу від 21.03.1984 р.
м. Хмельницький,
за р/н1-675
Степанович
вул. Міцкевича, 5
6810100000:14:001:0236
2. ЛЕВКОВА Валентина
600
витяг з Державного реєстру речових прав на
м. Хмельницький,
нерухоме майно про реєстрацію права
Миколаївна
вул. Савіної, 5
власності від 16.02.2018 р. за інд/н114225261
6810100000:13:001:0805
3. СМАЛЮХІВСЬКИЙ
892
витяг з Державного реєстру речових прав на
м. Хмельницький,
нерухоме майно про реєстрацію права
Володимир
прв. Шостаковича, 11
власності від 26.12.2017 р. за інд/н109068031
Володимирович
6810100000:20:005:0395
4. МІЛЬ Віктор
530
свідоцтво про право особистої власності на
м. Хмельницький,
жилий будинок від 28.05.1992 р.
Олександрович
вул. Рум'янцева, 32/1
6810100000:28:002:1053
5. МІЛЬ Марія Миколаївна м. Хмельницький,
503
договір дарування від 25.01.1994 р.
за р/н5-246
вул. Рум'янцева, 32
6810100000:28:002:1054
6. ХАМАРДЮК Валентин м. Хмельницький,
874
договір купівлі-продажу від 28.02.1996 р.
за р/н1-945
Володимирович
прв. Козацький, 36
6810100000:07:001:0576
7. ЧОРНА Валентина
490
договір поділу житлового будинку від
м. Хмельницький,
22.12.2017 р. за р/н3771
Олександрівна
вул. Короленка, 19/1
витяг з Державного реєстру речових прав на
6810100000:08:001:0603
нерухоме майно про реєстрацію права
власності від 12.04.2018 р. за інд/н120461537

№
п/п

Прізвище, ім’я,
по-батькові

8. ВОЙТОВИЧ Василь
Михайлович

9. РАТУШНЯК Інна
Петрівна

Місце розташування та
кадастровий номер
земельної ділянки
м. Хмельницький,
вул. Семенюка, 14/1
6810100000:29:002:0443

Площа,
м2
712

м. Хмельницький,
вул. Семенюка, 14
6810100000:29:002:0442

900

10. СТРАШНЮК Олександр м. Хмельницький,
Миколайович
вул. Залізнична, 93
6810100000:13:001:0814
11. БОНДАР Людмила
м. Хмельницький,
Михайлівна
вул. Академіка
Заболотного, 74
6810100000:28:002:1008
12. ІВАШЕЧКІН Анатолій м. Хмельницький,
Васильович
вул. Житня, 77
6810100000:25:003:0510
13. МОЛОКОПІЙ Микола м. Хмельницький,
Петрович
вул. Дмитра Багалія, 2/2
6810100000:25:002:0718

1000

14. БАРДИГОЛА Сергій
Данилович

482

м. Хмельницький,
вул. Огієнка, 2
6810100000:08:002:0830

Підстава
договір про поділ майна в натурі житлового
будинку від 14.02.2018 р. за р/н557
витяг з Державного реєстру речових прав на
нерухоме майно про реєстрацію права
власності від 08.05.2018 р. за інд/н123267440
договір про поділ майна в натурі житлового
будинку від 14.02.2018 р. за р/н557
витяг з Державного реєстру речових прав на
нерухоме майно про реєстрацію права
власності від 08.05.2018 р. за інд/н123267730
ріш. 21-ої сесії міської ради
від 11.04.2018 р. № 61

757

договір дарування житлового будинку
від 19.08.2004 р. за р/н4904

1000

договір дарування житлового будинку
від 30.06.2004 р. за р/н695

1000

рішення Хмельницького міськрайонного суду
від 26.01.2009 р. (справа № 2-1074/09)
ухвала Хмельницького міськрайонного суду
від 26.10.2010 р. (справа № 2-1074/09)
довідка управління архітектури,
містобудування та земельних ресурсів
від 16.12.2011 р. № 4007/03-01-14
свідоцтво про право особистої власності на
жилий будинок від 28.04.1980 р.
договір дарування від 30.05.1986 р.
за р/н1-2918
витяг з Державного реєстру речових прав на
нерухоме майно про реєстрацію права
власності від 15.05.2018 р. за інд/н123873435

№
п/п

Прізвище, ім’я,
по-батькові

15. САПОЖНІКОВА
Світлана Іванівна
16. ЧОРНА Лідія Петрівна
17. РУДА Ніна
Володимирівна

18. ДЕМИЧКОВСЬКИЙ
Анатолій Павлович

Місце розташування та
кадастровий номер
земельної ділянки
м. Хмельницький,
вул. Бажана, 11/1
6810100000:05:001:0261
м. Хмельницький,
вул. Летичівська, 28
6810100000:20:004:0326
м. Хмельницький,
вул. Черняховського, 59/3
6810100000:07:003:0131

Площа,
м2

Підстава

430

свідоцтво про право на спадщину за законом
від 06.02.2018 р. за р/н №294

659

свідоцтво про право на спадщину за законом
від 09.01.2001 р. за р/н1-34
договір від 19.12.2000 р. за р/н3065
інформаційна довідка з Державного реєстру
речових прав на нерухоме майно та Реєстру
прав власності на нерухоме майно,
Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру
заборон відчуження об'єктів нерухомого
майна щодо об'єкта нерухомого майна
від 20.05.2016 р. за № 59493297
рішення Хмельницького міськрайонного суду
від 13.12.2007 р. (справа № 2-7599/2007р.)
витяг з Державного реєстру речових прав на
нерухоме майно про реєстрацію права
власності від 17.08.2017 р. за інд/н94796098
свідоцтво про право власності
від 16.04.1997 р. за р/н1422
договір від 16.04.1997 р. за р/н1424
договір дарування від 25.01.2006 р.
за р/н4-104

172

м. Хмельницький,
вул. Нижня Берегова, 62А
6810100000:03:007:0196

1000

19. МАЗУР Надія Федорівна м. Хмельницький,
вул. Чорновола, 3А
6810100000:05:001:0264
20. МАРЧАК Олександра
м. Хмельницький,
Костянтинівна
вул. Заводська, 13
6810100000:04:003:0288
21. МЕЛЬНИК Андрій
м. Хмельницький,
Миколайович
вул. Котляревського, 15
6810100000:23:001:0166
22. ЯЦКОВ Олександр
м. Хмельницький,
Петрович
вул. Павла Загребельного,
25
6810100000:08:002:0832

464

295

636

свідоцтво про право на спадщину за заповітом
від 05.08.2011 р. за р/н1-1489

362

договір про поділ в натурі нерухомого майна,
що є спільною частковою власністю
від 26.04.2007 р. за р/н4160
інформація з Державного реєстру речових
прав на нерухоме майно та Реєстру прав
власності на нерухоме майно, Державного

№
п/п

Прізвище, ім’я,
по-батькові

Місце розташування та
кадастровий номер
земельної ділянки

Площа,
м2

23. БАЛЮК Наталія
Михайлівна

м. Хмельницький,
вул. Спортивна, 45
6810100000:05:001:0265

210

24. ШАПОВАЛ Руслан
Михайлович

м. Хмельницький,
вул. Філіпова, 67
6810100000:13:001:0816

583

Підстава
реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон
відчуження об'єктів нерухомого майна щодо
суб'єкта від 17.07.2018 р. № 131084879
договір про поділ нерухомого майна в натурі
та припинення спільної часткової власності
від 28.02.2017 р. за р/н371
витяг з Державного реєстру речових прав на
нерухоме майно про реєстрацію права
власності від 05.02.2018 р. за інд/н112831669
договір дарування
від 23.10.1996 р. за р/н11294

Секретар міської ради

М. Кривак

В.о. начальника управління земельних ресурсів
та земельної реформи

Т. Шостка

Завідувач юридичного відділу

Л. Демчук

Додаток 7
до рішення сесії міської ради
від “ ___“ ________ 2018 р.
№___
СПИСОК

№
п/п
1.

2.

3.

4.

5.

6.

громадян, яким затверджується технічна документація із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на
місцевості) та надаються земельні ділянки у власність для будівництва індивідуальних гаражів – землі житлової та громадської забудови
Прізвище, ім’я,
Місце розташування та
Площа,
Підстава
по-батькові
кадастровий номер земельної ділянки
м2
23
ріш. 21-ої сесії міської ради
м. Хмельницький, прв. Малиновий, 10,
ПОЛУШКІН Андрій
від 11.04.2018 р. № 62
гаражний кооператив “Піонерський”,
Вікторович
блок 16, бокс 86
6810100000:04:004:0532
49
ріш. 21-ої сесії міської ради
м. Хмельницький,
ЩУР Олександр
від 11.04.2018 р. № 60
вул. Тернопільська, 13/4,
Григорович
гаражний кооператив “Співдружність”,
бокс 538
6810100000:29:002:0404
22
ріш. 21-ої сесії міської ради
СЛОБОДЯН Павло
м. Хмельницький,
від 11.04.2018 р. № 62
Олександрович
вул. Степана Бандери, 34/1,
гаражний кооператив “Ключ-13”,
блок 2, бокс 74
6810100000:16:006:0227
23
ріш. 21-ої сесії міської ради
м. Хмельницький, прв. Гагаріна, 12,
КШЕМІНСЬКИЙ
від 11.04.2018 р. № 59
Станіслав Броніславович гаражний кооператив “Центральний”,
блок 6, бокс 31
6810100000:01:008:0792
24
ріш. 21-ої сесії міської ради
ЯРОЩУК Сергій Ігорович м. Хмельницький, прв. Малиновий, 10,
від 11.04.2018 р. № 62
гаражний кооператив “Піонерський”,
блок 10, бокс 123
6810100000:04:004:0531
24
рішення Хмельницького
СТУКАН Марія Федорівна м. Хмельницький, по прв. Малиновому,
міськрайонного суду
блок 21, бокс 22
від 22.06.2006 р.
6810100000:04:004:0528
(справа № 2-4176/07)
витяг з Державного реєстру

№
п/п

Прізвище, ім’я,
по-батькові

7. СІВАК Надія Валеріївна

8. БЛАЖУК Олександр
Михайлович
9. ПЕТРЕНКО Анатолій
Григорович

10. СТОРОЖ Лариса
Борисівна

Місце розташування та
кадастровий номер земельної ділянки

Площа,
м2

м. Хмельницький, вул. Ранкова, 4А,
гаражний кооператив “Дуброва”,
блок 6, бокс 45
6810100000:07:002:0455
м. Хмельницький, прс. Миру, 43,
гаражний кооператив “Зв'язківець”,
блок В, бокс 21
6810100000:16:004:0399
м. Хмельницький,
вул. Степана Бандери, 34/1,
гаражний кооператив “Ключ-13”,
блок 2, бокс 65
6810100000:16:006:0268

22

м. Хмельницький, гаражний масив
по вул. Львівське шосе, 14-В,
блок 1, бокс 17
6810100000:11:001:0223

23

Підстава
речових прав на нерухоме майно
про реєстрацію права власності
від 14.06.2018 р. інд/н127624673
договір купівлі – продажу гаража
від 17.05.2018 р. за р/н №1322

21

договір купівлі-продажу гаража
від 16.06.2001 р. за р/н4285

21

рішення Хмельницького
міськвиконкому
від 27.03.1980 р. № 66
свідоцтво про право особистої
власності на гараж
від 20.12.1991 р.
ріш. 21-ої сесії міської ради
від 11.04.2018 р. № 62

Секретар міської ради

М. Кривак

В.о. начальника управління земельних ресурсів
та земельної реформи

Т. Шостка

Завідувач юридичного відділу

Л. Демчук

Додаток 8
до рішення сесії міської ради
від “ ___“ ________ 2018 р.
№___
СПИСОК
громадян, яким затверджується технічна документація із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на
місцевості) та надаються земельні ділянки у спільну сумісну власність для будівництва і обслуговування жилих будинків, господарських
будівель і споруд (присадибна ділянка) – землі житлової та громадської забудови
№
п/п

Прізвище, ім’я,
по-батькові

1. ТРУФАНОВА Наталія
Петрівна
ОРЖЕХОВСЬКА Олена
Михайлівна
ЛУНІНА Оксана
Михайлівна

2. КРУТЬ Анатолій

Місце розташування та
кадастровий номер
земельної ділянки
м. Хмельницький,
вул. Вайсера, 90
6810100000:01:003:0394

м. Хмельницький,

Площа,
м2

Підстава

545

свідоцтво про право на спадщину за законом
від 01.09.2016 р. за р/н7773
інформаційна довідка з Державного реєстру
речових прав на нерухоме майно та Реєстру
прав власності на нерухоме майно,
Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру
заборон відчуження об'єктів нерухомого
майна щодо об'єкта нерухомого майна
від 01.09.2016 р. за № 67139579
свідоцтво про право на спадщину за законом
від 14.11.2011 р. за р/н4-2403
витяг про державну реєстрацію прав
від 16.08.2012 р. № 35203411
(серія СЕВ № 841917)
свідоцтво про право на спадщину за законом
від 14.11.2011 р. за р/н4-2405
витяг про державну реєстрацію прав
від 16.08.2012 р. № 35203474
(серія СЕВ № 841918)

407

договір від 01.09.1988 р. за р/н2-2677

№
п/п

Місце розташування та
кадастровий номер
земельної ділянки
Вікторович
вул. Ланова, 35
САТАНОВСЬКА Катерина 6810100000:08:001:0601
Володимирівна
ВОЙЦЕХОВСЬКА Раїса
Іванівна
Прізвище, ім’я,
по-батькові

3. ПАСТУШОК Юлія
Леонтіївна
ХАМСЬКА Яніна
Олександрівна
4. КОВАЛЬ Людмила
Володимирівна
РОМАНОВИЧ Світлана
Броніславівна
5. ВАВРИНЧУК Неля Іванівна
ВАВРИНЧУК Вадим
Сергійович

Площа,
м2

Підстава
витяг з Державного реєстру речових прав на
нерухоме майно про реєстрацію права
власності від 03.04.2017 р. за інд/н84095968
свідоцтво про право на спадщину за законом
від 24.11.2014 р. за р/н2-946
договір купівлі-продажу від 22.11.1963 р.
за р/н4-1743
ріш. 20-ої сесії міської ради
від 31.01.2018 р. № 32
свідоцтво про право на спадщину за законом
від 06.06.1985 р. за р/н1-926

м. Хмельницький,
вул. Залізнична, 94
6810100000:13:001:0813

1000

м. Хмельницький,
вул. Транспортна, 4/1
6810100000:02:003:0465

672

свідоцтво про право на спадщину за
заповітом від 17.11.2012 р. за р/н2-1052
свідоцтво про право на спадщину за
заповітом від 17.11.2012 р. за р/н2-1056

м. Хмельницький,
вул. Вокзальна, 113-А
6810100000:02:003:0464

1000

свідоцтво про право на спадщину за законом
від 01.02.1998 р. за р/н49

Секретар міської ради

М. Кривак

В.о. начальника управління земельних ресурсів
та земельної реформи

Т. Шостка

Завідувач юридичного відділу

Л. Демчук

