УКРАЇНА

ХМЕЛЬНИЦЬКА МІСЬКА РАДА

РІШЕННЯ
від ____________________ № ______________

м. Хмельницький

Про надання громадянам дозволу на розроблення
проектів
землеустрою
щодо
відведення
земельних ділянок та технічної документації із
землеустрою щодо встановлення (відновлення)
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)

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»,
Положенням про порядок надання земельних ділянок громадянам для будівництва і
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) на
території м. Хмельницького, затвердженого рішенням третьої сесії Хмельницької міської
ради від 27.09.2006 року № 16, рішенням двадцять дев’ятої сесії Хмельницької міської ради
від 28.10.2009 року № 20, Законом України “Про землеустрій”, Земельним кодексом
України, Законом України «Про Державний земельний кадастр», міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Надати дозвіл на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних
ділянок громадянам з метою передачі у власність:
1.1. для будівництва і обслуговування жилих будинків, господарських будівель і
споруд (присадибна ділянка) - землі житлової та громадської забудови із земель міської
ради (додаток 1);
1.2 для будівництва індивідуальних гаражів – землі житлової та громадської
забудови із земель міської ради (додаток 2);
1.3. для ведення садівництва – землі сільськогосподарського призначення із земель
міської ради (додаток 3);
1.4.
для
ведення
особистого
селянського
господарства
–
землі
сільськогосподарського призначення із земель міської ради (додаток 4).
2. Надати дозвіл на розроблення технічної документації із землеустрою щодо
встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) та погодити
відновлення меж земельних ділянок для будівництва індивідуальних гаражів - землі
житлової та громадської забудови із земель міської ради громадянам з метою передачі у
власність (додаток 5).

5. Надати дозвіл на розроблення технічної документації із землеустрою щодо
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та погодити
відновлення меж земельної для городництва – землі сільськогосподарського призначення із
земель міської ради з метою передачі в оренду (додаток 6).
6. Відповідальність за виконання рішення покласти на заступника міського голови
А. Бондаренка та 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. 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

Завідувач юридичного відділу

Л. Демчук

В.о. начальника управління земельних
ресурсів та земельної реформи

Т. Шостка

Додаток 1
до рішення сесії міської ради
від “ ___“ ________ 2018 р.
№___

СПИСОК

громадян, яким надається дозвіл на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок для будівництва і обслуговування
жилих будинків, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) – землі житлової та громадської забудови із земель міської ради з метою
передачі у власність
№ Прізвище, ім’я, поМісце розташування Площа,
Підстава
п/п
батькові
земельної ділянки
м2
1. ЛАЙТЕР Анатолій м. Хмельницький,
1000 лист управління земельних ресурсів та земельної реформи
департаменту архітектури, містобудування та земельних
Іванович
вул. Стельмаха, 129
ресурсів від 22.02.2018 року № Л-11001-18
лист управління земельних ресурсів та земельної реформи
департаменту архітектури, містобудування та земельних
ресурсів від 05.01.2018 року № 39/02-14
номер у загальному списку черговості 623
Секретар міської ради

М. Кривак

Завідувач юридичного відділу

Л. Демчук

В.о. начальника управління земельних
ресурсів та земельної реформи

Т. Шостка

Додаток 2
до рішення сесії міської ради
від “ ___“ ________ 2018 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
Місце розташування
земельної ділянки

Площа,
м2

№
Прізвище, ім’я, по-батькові
п/п
1. ГРАБОВСЬКА Інна
Володимирівна

м. Хмельницький, вул. Гарнізонна, 16/3, гаражний кооператив
«Раково-2», блок 29, бокс 41

34

2. ГУМЕННИЙ Дмитро
Миколайович

м. Хмельницький, гаражний масив по прв. Малиновому, блок 19,
бокс 3Ж

24

3. СИДОРЧУК Дмитро
Вікторович

м. Хмельницький, вул. Чорновола, 110

22

4. ЧОРНИЙ Леонід Михайлович

м. Хмельницький, прс. Миру, 36/1, споживчий неприбутковий
гаражний кооператив «Темп» по охороні та експлуатації гаражів
для зберігання транспортних засобів, блок 8, бокс 120

22

Секретар міської ради

М. Кривак

Завідувач юридичного відділу

Л. Демчук

В.о. начальника управління земельних
ресурсів та земельної реформи

Т. Шостка

Додаток 3
до рішення сесії міської ради
від “ ___“ ________ 2018 р.
№___
СПИСОК

громадян, яким надається дозвіл на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок для ведення садівництва – землі
сільськогосподарського призначення із земель міської ради з метою передачі у власність
№
Прізвище, ім’я, поп/п
батькові
1. АТАМАНЮК
Валентина Василівна

Місце розташування
земельної ділянки
садівниче товариство
«Вишневий сад-1»

Площа,
Підстава
м2
1200 витяг з протоколу загальних зборів садівничого
товариства «Вишневий сад-1» від 27.07.2013 року
№2
600 витяг з протоколу загальних зборів садівничого
товариства «Вишневий сад-1» від 27.07.2013 року
№2

2. КОРНІЙЧУК Любов
Степанівна

садівниче товариство
«Вишневий сад-1»

3. КРУКОВСЬКИЙ
Дмитро
Володимирович

обслуговуючий
кооператив «Керамік»

600

витяг з протоколу загальних зборів обслуговуючого
кооперативу «Керамік» від 01.03.2014 року №18

4. ЛУГОВИЙ Павло
Іванович

садівничий кооператив
«Світлана»

600

витяг з протоколу загальних зборів садівничого
кооперативу «Світлана» від 13.06.2015 року
№2

5. МОРЩУК Тетяна
Олегівна

обслуговуючий
кооператив «Керамік»

700

витяг з протоколу загальних зборів обслуговуючого
кооперативу «Керамік» від 27.05.2015 року № 20

6. ОЛІЙНИК Ольга
Ярославівна

садівниче товариство
«Вишневий сад-1»

1200

витяг з протоколу загальних зборів садівничого
товариства «Вишневий сад-1» від 27.07.2013 року
№2

Секретар міської ради

М. Кривак

Завідувач юридичного відділу

Л. Демчук

В.о. начальника управління земельних
ресурсів та земельної реформи

Т. Шостка

Додаток 4
до рішення сесії міської ради
від “ ___“ ________ 2018р.
№___

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
п/п
батькові
земельної ділянки
1. ЗЬОМКО Михайло м. Хмельницький,
Мілентійович
прв. Рибацький, 20

Площа,
Підстава
м2
670 договір купівлі-продажу від 06.09.1987 р . № 3-2919
державний акт на право власності на земельну ділянку
серія ЯМ №993051

Секретар міської ради

М. Кривак

Завідувач юридичного відділу

Л. Демчук

В.о. начальника управління земельних
ресурсів та земельної реформи

Т. Шостка

СПИСОК

Додаток 5
до рішення сесії міської ради
від “ ___“ ________ 2018 р.
№___

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, поМісце розташування та кадастровий номер
Площа,
п/п
батькові
земельної ділянки
м2
1. ГЛУШАКОВ Микола
м. Хмельницький, вул. Львівське шосе, 14-В, гаражний масив,
44
Іванович
блок 1, бокс 1В
6810100000:11:001:0221
2. ГЛУШАКОВА Ольга
м. Хмельницький, вул. Львівське шосе, 14-В, гаражний масив,
44
Семенівна
блок 1, бокс 1Г
6810100000:11:001:0220
3. ЖИВИЛО Любов
м. Хмельницький, вул. Ранкова, 1/1, гаражний кооператив
21
Миколаївна
«Фортуна», блок Г, бокс 5
4. КРАВЕЦЬ Алла
м. Хмельницький, прс. Миру, 40/2, гаражний кооператив
22
Петрівна
«Проскурів-2», блок 1, бокс 20
5. РЯЗАНОВА Наталія
м. Хмельницький, вул. Кропивницького, 2А, гаражний кооператив
28
Дмитрівна
«Вітязь», блок А, бокс 21
6810100000:16:007:0437
Секретар міської ради

М. Кривак

Завідувач юридичного відділу

Л. Демчук

В.о. начальника управління
земельних ресурсів та земельної реформи

Т. Шостка

Додаток 6
до рішення сесії міської ради
від “ ___“ ________ 2018 р.
№___

СПИСОК

громадян 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 городництва – землі
сільськогосподарського призначення із земель міської ради з метою передачі в оренду
№
Прізвище, ім’я, по-батькові
п/п
1. ГАЄВСЬКА Юлія Геннадіївна

Місце розташування
земельної ділянки
м. Хмельницький,
вул. Вишнева

Площа,
м2
763

Секретар міської ради

М. Кривак

Завідувач юридичного відділу

Л. Демчук

В.о. начальника управління земельних
ресурсів та земельної реформи

Т. Шостка

