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

Розглянувши пропозиції 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 індивідуальних гаражів – землі житлової та громадської
забудови (додаток 1);
1.2.
для
ведення
особистого
селянського
господарства
–
землі
сільськогосподарського призначення (додаток 2).
1.3. для ведення садівництва – землі сільськогосподарського призначення
(додаток 3).
2. Затвердити технічні документації із землеустрою щодо встановлення
(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) та надати у власність
земельні ділянки громадянам:
2.1. для будівництва і обслуговування жилих будинків, господарських будівель і
споруд (присадибна ділянка) – землі житлової та громадської забудови (додаток 4);
2.2. для будівництва індивідуальних гаражів – 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 спільну сумісну
власність земельні ділянки громадянам для будівництва і обслуговування жилих будинків,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) – землі житлової та громадської
забудови (додаток 6).

4. Внести зміни до п.п.п. 1.1.2 п.п. 1.1 п.1 рішення виконкому Хмельницької міської
ради від 23.12.1999 р. № 965, замінивши слова “…Паславському Анатолію Андрійовичу…
вул. П.Мирного, 32…” на слова “…Паславському Анатолію Анатолійовичу…вул.
П.Мирного, 23…” згідно зі зверненням Паславського А.А.
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

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.
№___

№
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, вул. Ранкова, 4-А,
ІЩЕНКО Володимир
26 ріш. 21-ої сесії міської ради
від 11.04.2018 р. № 62
гаражний кооператив “Дуброва”,
Омелянович
блок 2, бокс 47
6810100000:07:002:0457
м. Хмельницький,
ДОВГАЛЮК Ігор
24 ріш. 21-ої сесії міської ради
від 11.04.2018 р. № 62
вул.
Тернопільська,
17,
Анатолійович
гаражний кооператив “Новатор”,
блок 3-Ї, бокс 211
6810100000:29:004:0788
м. Хмельницький, вул. Кармелюка, 12Г,
АНДРУСЕВИЧ Віталій
21 ріш. 7-ої сесії міської ради
від 20.07.2016 р. № 74
гаражний кооператив “Озерний-6”,
Іванович
блок Б, бокс 16
6810100000:17:001:0349
м. Хмельницький, гаражний масив
ДРАПАТИЙ Андрій
23 ріш. 6-ої сесії міської ради
від 18.05.2016 р. № 54
по вул. Разіна, 4/1, блок А, бокс 5
Петрович
6810100000:09:002:0225
м. Хмельницький,
ДРАПАТИЙ Андрій
25 ріш. 6-ої сесії міської ради
від 18.05.2016 р. № 54
вул. Західно-Окружна, 21/2,
Петрович
гаражний кооператив “Електроніка”,
блок Б, бокс 49
6810100000:37:001:0233
м. Хмельницький,
ДОВГАЛЮК Олег
24 ріш. 21-ої сесії міської ради
від 11.04.2018 р. № 62
вул.
Тернопільська,
17,
Анатолійович
гаражний кооператив “Новатор”,
блок 3-Ї, бокс 210
6810100000:29:004:0789

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.
№___
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. ВЛАСЮК Анатолій
м. Хмельницький,
255 ріш. 13-ої сесії міської ради
від 22.03.2017 р. № 46
Петрович
вул. Сонячна, 57
6810100000:11:003:0121
2. ГАЙДАЙ Людмила
м. Хмельницький,
1000 ріш. 20-ої сесії міської ради
від 31.01.2018 р. № 34
Степанівна
вул. Гуцалюка, 10
6810100000:29:003:0332
3. КОВАЛЬСЬКА Лілія
м. Хмельницький,
306 ріш. 17-ої сесії міської ради
від 20.09.2017 р. № 49
Віталіївна
вул. Світанкова, 70
6810100000:19:003:0166
4. БУРДАШ Ганна Петрівна
м. Хмельницький,
362 ріш. 52-ої сесії міської ради
від 26.08.2015 р. № 21
вул. Вітанова, 17А
6810100000:28:001:0971

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 садівництва – землі сільськогосподарського призначення
№
п/п

Прізвище, ім’я,
по-батькові
1. 1ГАЛКО Михайло
.Владиславович

Місце розташування та
Площа,
кадастровий номер земельної ділянки
м2

Підстава

м. Хмельницький,
обслуговуючий кооператив
“Керамік”
6810100000:36:001:0616
2. АНДРЕЄВА Наталія
м. Хмельницький,
Петрівна
обслуговуючий кооператив “Керамік”
6810100000:36:001:0575
3. ВАЛЬЧУК Лілія Євгеніївна м. Хмельницький,
обслуговуючий кооператив “Керамік”
6810100000:36:001:0566
4. ГЕСАЛЬ Анжеліка
м. Хмельницький,
Володимирівна
обслуговуючий кооператив “Керамік”
6810100000:36:001:0584
5. ГУЛА Валерій
м. Хмельницький,
Іванович
обслуговуючий кооператив “Керамік”
6810100000:36:001:0572
6. КУЗЬМЕНЧУК Оксана
м. Хмельницький,
Олександрівна
обслуговуючий кооператив “Керамік”
6810100000:36:001:0578

800

ріш. 22-ої сесії міської ради
від 04.07.2018 р. № 51

600

ріш. 5-ої сесії міської ради
від 16.03.2016 р. № 55

600

ріш. 7-ої сесії міської ради
від 20.07.2016 р. № 32

600

ріш. 9-ої сесії міської ради
від 26.10.2016 р. № 32

600

ріш. 7-ої сесії міської ради
від 20.07.2016 р. № 32

600

ріш. 7-ої сесії міської ради
від 20.07.2016 р. № 32

7. ЛІСОБОЙ Олександр
Степанович

600

ріш. 9-ої сесії міської ради
від 26.10.2016 р. № 32

м. Хмельницький,
обслуговуючий кооператив “Керамік”
6810100000:36:001:0595

№
п/п

Прізвище, ім’я,
по-батькові
8. МЕЛЬНИК Вадим
Михайлович
9.

10.

11.

12.

13.

14.

Місце розташування та
Площа,
кадастровий номер земельної ділянки
м2

м. Хмельницький,
обслуговуючий кооператив “Керамік”
6810100000:36:001:0571
МОСКАЛЮК Наталія
м. Хмельницький,
Іванівна
обслуговуючий кооператив “Керамік”
6810100000:36:001:0586
ПІСТОЛЮК Ольга
м. Хмельницький,
Василівна
обслуговуючий кооператив “Керамік”
6810100000:36:001:0579
ПОЛІЩУК Володимир
м. Хмельницький,
Леонідович
обслуговуючий кооператив “Керамік”
6810100000:36:001:0594
РИБЧИНСЬКА Віра
м. Хмельницький,
Василівна
обслуговуючий кооператив “Керамік”
6810100000:36:001:0591
ТОРЧИНСЬКА Анна
м. Хмельницький,
Станіславівна
обслуговуючий кооператив “Керамік”
6810100000:36:001:0592
ФЕДЮК Вадим Леонідович м. Хмельницький,
обслуговуючий кооператив “Керамік”
6810100000:36:001:0583

Підстава

600

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

600

ріш. 9-ої сесії міської ради
від 26.10.2016 р. № 32

600

ріш. 7-ої сесії міської ради
від 20.07.2016 р. № 32

600

ріш. 5-ої сесії міської ради
від 16.03.2016 р. № 55

600

ріш. 9-ої сесії міської ради
від 26.10.2016 р. № 32

600

ріш. 9-ої сесії міської ради
від 26.10.2016 р. № 32

600

ріш. 9-ої сесії міської ради
від 26.10.2016 р. № 32

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 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. ПАВЕЛЬЧУК Людмила м. Хмельницький,
417
договір поділу житлового будинку
від 26.02.2018 р. за р/н225
Григорівна
вул. Яворницького, 8
витяг з Державного реєстру речових прав на
68100000:04:004:0572
нерухоме майно про реєстрацію права
власності від 23.03.2018 р. за інд/н118188852
2. СОЛОНІНА Пелагія
417
договір поділу житлового будинку
м. Хмельницький,
від 26.02.2018 р. за р/н225
Матвіївна
вул. Яворницького, 8-А
витяг з Державного реєстру речових прав на
6810100000:04:004:0571
нерухоме майно про реєстрацію права
власності від 14.05.2018 р. за інд/н123812898
3. МИХАЙЛЕЦЬ
905
свідоцтво про право на спадщину за законом
м. Хмельницький,
від 03.07.1982 р. за р/н3-2599
Валентина Іванівна
вул. Леха Качинського,
свідоцтво про право на спадщину за заповітом
70/1
від 27.06.2002 р. за р/н1-792
6810100000:02:006:0679
4. КРУК В'ячеслав
634
договір довічного утримання (догляду)
м. Хмельницький,
від 25.09.2006 р. за р/н4390
Станіславович
вул. Цегельна, 25
витяг про реєстрацію права власності на
6810100000:26:001:0135
нерухоме майно від 28.03.2007 р. № 14046471
5. СОСНИЦЬКИЙ Леонід м. Хмельницький,
1000 свідоцтво про право власності на житловий
будинок від 09.12.1999 р.
Арсентійович
вул. Набережна, 10
6810100000:20:004:0329
6. ГУДЗЬ Ніла Вікторівна м. Хмельницький,
533
свідоцтво про право на спадщину за заповітом
від 30.04.2015 р. за р/н2-464
вул. Короленка, 102
6810100000:08:002:0837

Місце розташування та
кадастровий номер
земельної ділянки
7. НІМА Лідія Іванівна
м. Хмельницький,
вул. Залізнична, 34/3
6810100000:13:001:0594
8. РИБЧИНСЬКИЙ Віктор м. Хмельницький,
Іванович
вул. Рум'янцева, 8
6810100000:28:002:1063
9. СЛОБОДЯНЮК Микола м. Хмельницький,
Дмитрович
вул. Кудрянки, 52
6810100000:23:004:0516
10. ВОВК Володимир
м. Хмельницький,
Петрович
вул. Філіпова, 66/1
6810100000:13:001:0825
11. ВАЛУЙСЬКИХ Надія
м. Хмельницький,
Олексіївна
вул. Яворницького, 35
6810100000:04:004:0439
12. ЖУЧОК Світлана
м. Хмельницький,
Олександрівна
вул. Покровська, 1
6810100000:20:004:0332

№
п/п

Прізвище, ім’я,
по-батькові

Площа,
м2

Підстава

468

свідоцтво про право на спадщину за законом
від 09.07.2018 р. за р/н5336

1000

свідоцтво про право на спадщину за заповітом
від 24.12.2003 р. за р/н1-2630

1000

витяг з Державного реєстру речових прав на
нерухоме майно про реєстрацію права
власності від 20.03.2017 р. за інд/н82831740
свідоцтво про право особистої власності на
жилий будинок від 15.01.1987 р.

1000

539

договір дарування житлового будинку
від 20.08.1998 р. за р/н6291

405

договір про поділ житлового будинку
від 01.02.2018 р. за р/н280

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

№
п/п
1.

2.

3.

4.

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
20
ріш. 21-ої сесії міської ради
м. Хмельницький, прс. Миру, 71/4,
НЕРУБАЛЬСЬКИЙ Ігор
від 11.04.2018 р. № 62
гаражний кооператив “Мирний”,
Васильович
блок 14, бокс 67
6810100000:16:007:0669
24
ріш. 22-ої сесії міської ради
БАЛАНЮК Ольга Ігорівна м. Хмельницький, вул. Вокзальна, 137,
від 04.07.2018 р. № 51
кооператив “Нева” по будівництву і
експлуатації гаражів, блок 3, бокс 89
6810100000:14:004:0240
21
ріш. 22-ої сесії міської ради
м. Хмельницький, прв. Гагаріна, 12,
КОВТОНЮК Богдан
від 04.07.2018 р. № 51
гаражний кооператив “Центральний”,
Іванович
блок 9, бокс 15
6810100000:01:008:0775
22
ріш. 22-ої сесії міської ради
м. Хмельницький, вул. Вокзальна, 137,
СНІГУР Олександр
від 04.07.2018 р. № 51
кооператив
“Нева”
по
будівництву
і
Миколайович
експлуатації гаражів, блок 4, бокс 190
6810100000:14:004:0255
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 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
1000 витяг з Державного реєстру речових прав на
1. ТРУЛІЧ Олександр
м. Хмельницький,
нерухоме майно про реєстрацію права
Михайлович
вул. Старокостянтинівське
власності від 05.09.2017 р. за інд/н96267225
БУЧА Тетяна Михайлівна шосе, 3
витяг з Державного реєстру речових прав на
БУЧА Олександр
6810100000:18:002:0312
нерухоме майно про реєстрацію права
Романович
власності від 05.09.2017 р. за інд/н96267363
БУЧА Лілія Василівна
витяг з Державного реєстру речових прав на
БУЧА Олександр Олегович
нерухоме майно про реєстрацію права
БУЧА Максим Олегович
власності від 21.02.2018 р. за інд/н114858048
БУЧА Артем Романович
договір дарування від 21.02.2018 р. за р/н190
витяг з Державного реєстру речових прав на
ПИР Ганна Петрівна
нерухоме майно про реєстрацію права
БРАСЛАВЕЦЬ Олена
власності від 05.09.2017 р. за інд/н96267678
Петрівна
витяг з Державного реєстру речових прав на
БРАСЛАВЕЦЬ Віталій
нерухоме майно про реєстрацію права
Олександрович
власності від 05.09.2017 р. за інд/н96267802
ГУДЗЬ Лілія Олександрівна
витяг з Державного реєстру речових прав на
БАРАБАНОВ В'ячеслав
нерухоме майно про реєстрацію права
Михайлович
власності від 05.09.2017 р. за інд/н96267974
витяг з Державного реєстру речових прав на
БАРАБАНОВА Олександра
нерухоме майно про реєстрацію права
Іванівна
власності від 05.09.2017 р. за інд/н96268135
КАМІНСЬКИЙ Артем
витяг з Державного реєстру речових прав на
Володимирович
нерухоме майно про реєстрацію права
КАМІНСЬКА Олена
власності від 23.08.2017 р. за інд/н95371775
Володимирівна
витяг з Державного реєстру речових прав на

№
п/п

Прізвище, ім’я,
по-батькові

Місце розташування та
кадастровий номер
земельної ділянки

2. КРАВЕЦЬ Алла Леонідівна м. Хмельницький,
БЕКЕТОВА Олена
вул. Вокзальна, 73
Леонідівна
6810100000:02:003:0471

Площа,
м2

1000

Підстава
нерухоме майно про реєстрацію права
власності від 23.08.2017 р. за інд/н95371725
витяг з Державного реєстру речових прав на
нерухоме майно про реєстрацію права
власності від 23.08.2017 р. за інд/н95371900
витяг з Державного реєстру речових прав на
нерухоме майно про реєстрацію права
власності від 23.08.2017 р. за інд/н95371861
витяг з Державного реєстру речових прав на
нерухоме майно про реєстрацію права
власності від 22.08.2017 р. за інд/н95337538
витяг з Державного реєстру речових прав на
нерухоме майно про реєстрацію права
власності від 22.08.2017 р. за інд/н95337644
витяг з Державного реєстру речових прав на
нерухоме майно про реєстрацію права
власності від 23.08.2017 р. за інд/н95373637
витяг з Державного реєстру речових прав на
нерухоме майно про реєстрацію права
власності від 23.08.2017 р. за інд/н95373744
свідоцтво про право на спадщину за законом
від 02.07.2012 р. за р/н1-1192
свідоцтво про право на спадщину за законом
від 02.07.2012 р. за р/н1-1194
свідоцтво про право на спадщину за законом
від 20.05.2002 р. за р/н1-580
свідоцтво про право на спадщину за законом
від 03.08.2016 р. за р/н1-1285
свідоцтво про право на спадщину за законом
від 03.08.2016 р. за р/н1-1287
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

№
п/п

Прізвище, ім’я,
по-батькові

3. КОСТЕНЮК Михайло
Павлович
НЕЧЕСНЮК Ірина
Миколаївна
4. ВЕРХНЯЦЬКА Аделя
Леонтіївна
ВЕРХНЯЦЬКИЙ Костянтин
Володимирович
КАВЕЦЬКА Людмила
Іванівна
КАВЕЦЬКА Ольга
Геннадіївна

Місце розташування та
кадастровий номер
земельної ділянки

Площа,
м2

м. Хмельницький,
вул. Водопровідна, 68
6810100000:01:005:0464

658

м. Хмельницький,
вул. Шестакова, 47
6810100000:01:004:0565

1000

5. ГУМЕННИЙ Олександр
м. Хмельницький,
Віталійович
вул. Староміська, 8
БАЛЮК Василь Васильович 6810100000:01:004:0566
СЛОБОДЯН Валентин
Дмитрович

722

6. ДОМБРОВСЬКА Марія
Броніславівна
ІЛЬЧУК Віктор
Броніславович
7. СМОЛЯР Владислав
Вадимович
СМОЛЯР Віроніка
Вадимівна
СМОЛЯР Вікторія
Вадимівна

м. Хмельницький,
вул. Волочиська, 53/1
6810100000:13:001:0827

964

м. Хмельницький,
прз. Гоголя, 6
6810100000:08:002:0717

582

Підстава
майна щодо об'єкта нерухомого майна
від 03.08.2016 р. за № 64948904
договір дарування
від 04.05.1993 р. за р/н5-3093
договір купівлі-продажу
від 05.10.1988 р. за р/н3-3232
рішення Хмельницького міськнарсуду
від 03.06.1988 р.
свідоцтво про право на спадщину за законом
від 27.03.1992 р. за р/н2-1653
договір купівлі-продажу від 24.04.1992 р.
за р/н2-2304
договір дарування частини житлового
будинку від 06.06.2006 р. за р/н2-2078
договір дарування частини житлового
будинку від 18.10.2006 р. за р/н2-3632
договір купівлі-продажу
від 06.05.1987 р. за р/н2-1039
договір купівлі-продажу
від 27.08.1987 р. за р/н1-2663
свідоцтво про право на спадщину за законом
від 19.05.2016 р. за р/н2-694
свідоцтво про право на спадщину за законом
від 19.08.2005 р. за р/н1-889
свідоцтво про право на спадщину за законом
від 19.08.2005 р. за р/н1-891
ріш. 22-ої сесії міської ради
від 04.07.2018 р. № 47

№
п/п

Прізвище, ім’я,
по-батькові

8. ШУЛЬГА Сергій
Васильович
ОСТАПЕЦЬ Михайло
Федорович

Місце розташування та
кадастровий номер
земельної ділянки
м. Хмельницький,
вул. Чайковського, 5
6810100000:23:004:0503

Площа,
м2
565

Підстава
договір купівлі-продажу
від 13.05.1988 р. за р/н3-1501
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 29.07.2016 р. №64646564

Секретар міської ради

М. Кривак

В.о. начальника управління земельних ресурсів
та земельної реформи

Т. Шостка

Завідувач юридичного відділу

Л. Демчук

