
                                                                            
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
39  сесія  8 скликання 

 
24 грудня 2019 року                                                                                                   № 2586 
 
Про затвердження технічної документації 
із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж  земельної ділянки комунальної власності 
Баранівської об’єднаної територіальної громади 
з метою передачі її в оренду для будівництва 
і обслуговування житлового будинку,  
господарських будівель і споруд гр.Стаховському О.Й. 
 

        Розглянувши заяву гр. Стаховського О.Й. та  технічну документацію із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки комунальної власності Баранівської 
об’єднаної територіальної громади з метою передачі її в оренду для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, керуючись 
ст.12,40,93,125,126,1861 Земельного кодексу України, Законом України «Про оренду землі», 
ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації 
постійної комісії з питань земельних відносин, містобудування, будівництва та охорони 
навколишнього природного середовища, міська рада 

 
ВИРІШИЛА: 
 
              1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки комунальної власності Баранівської об’єднаної 
територіальної громади з метою передачі її в оренду гр. Стаховському Олександру 
Йосиповичу, який проживає в ХХХХХХ будівель і споруд ХХХХХХХХХХ. Дана земельна 
ділянка відноситься до категорії земель житлової та громадської забудови. 
 

       2. Передати гр. Стаховському Олександру Йосиповичу в короткострокову оренду 
терміном на 1 (один) рік земельну ділянку комунальної власності Баранівської об’єднаної 
територіальної громади, яка розташована по ХХХХХХХХХХ, площею 0,0865 га, в тому числі: 
під житловою забудовою та господарськими спорудами – 0,0129 га; незабудована територія – 
0,0296 га, рілля – 0,0440 га,  для будівництва і обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд, кадастровий номер земельної ділянки – ХХХХХХХХХХ. 

 
       3. Встановити розмір орендної плати за оренду земельної ділянки – 0,1% від 

нормативної-грошової оцінки землі. 
 
       4. Гр. Стаховському О.Й.: 
        4.1. Після затвердження технічної документації замовити виготовлення договору 

оренди землі в землевпорядній організації та зареєструвати речове право на нерухоме майно 
відповідно до чинного законодавства. 

        4.2.  Виконувати обов,язки землекористувача відповідно до вимог статті 96 
Земельного кодексу України. 

        4.3.  Забезпечити вільний доступ для прокладання нових, ремонту та експлуатації 
існуючих інженерних мереж і споруд, що знаходяться в межах земельної ділянки. 

 



        5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань 
земельних відносин, містобудування, будівництва та охорони навколишнього природного 
середовища. 
 
 
 
Міський голова                                                      А.О.Душко 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
39  сесія  8 скликання 

 
24 грудня  2019 року                                                                                                     № 2587 
 
Про затвердження технічної документації 
із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж  земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
для ведення товарного сільськогосподарського 
виробництва з метою передачі її у власність 
гр.Федорчук В.А. 
 

        Розглянувши заяву гр. Федорчук В.А. та  технічну документацію із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) з метою 
передачі її у  власність для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, 
керуючись ст.12,32,118,125,126,1861, п.21 Розділу Х «Перехідних положень» Земельного 
кодексу України, Законом України «Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних 
ділянок власникам земельних часток (паїв)», ст.26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної комісії з питань земельних 
відносин, містобудування, будівництва та охорони навколишнього природного середовища, 
міська рада 

 
ВИРІШИЛА: 

        1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) з метою передачі їх у власність 
для ведення товарного сільськогосподарського виробництва гр.Федорчук Валентині 
Андріївні, яка проживає в ХХХХХХХХХХХ, загальною площею 3,8789 га в тому числі: рілля 
– 3,1254 га (№392), сіножаті – 0,7535 га (№692) та закріплення її на місцевості межовими 
знаками. Дані земельні ділянки розташовані за межами с. Берестівка (на землях 
реформованого КСП «Світанок») та відносяться до категорії земель сільськогосподарського 
призначення. 

        2. Передати гр. Федорчук Валентині Андріївні у власність земельні ділянки, які 
розташовані за межами ХХХХХХХХХХ, площею 3,8789 га в тому числі: рілля – 3,1254 га 
(№392) кадастровий номер ділянки:  ХХХХХХХ, сіножаті – 0,7535 га (№692) кадастровий 
номер ділянки: ХХХХХХХХХХ, для ведення товарного сільськогосподарського виробництва. 

3. Гр. Федорчук В.А.: 
3.1. Після затвердження технічної документації зареєструвати речове право на нерухоме 

майно відповідно до чинного законодавства. 
3.2.  Виконувати обов,язки землевласника відповідно до вимог статті 91 Земельного 

кодексу України. 
3.3.  Забезпечити вільний доступ для прокладання нових, ремонту та експлуатації 

існуючих інженерних мереж і споруд, що знаходяться в межах земельної ділянки. 
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань 

земельних відносин, містобудування, будівництва та охорони навколишнього природного 
середовища. 

 
 

Міський голова                                         А.О.Душко 



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
39 сесія  8 скликання 

24 грудня 2019 року                                                                                                        № 2588 
 
Про затвердження технічної документації 
із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж  земельної ділянки комунальної власності 
Баранівської об’єднаної територіальної громади 
з метою передачі її у власність для будівництва 
і обслуговування житлового будинку,  
господарських будівель і споруд гр. Процун Л.Є. 
 

Розглянувши заяву гр. Процун Л.Є. та технічну документацію із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки комунальної власності Баранівської 
об’єднаної територіальної громади з метою передачі її у власність для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, керуючись 
ст.12,40,118,125,126,1861 Земельного кодексу України, ст.26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної комісії з питань земельних 
відносин, містобудування, будівництва та охорони навколишнього природного середовища, 
міська рада 

 
ВИРІШИЛА: 
 1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки комунальної власності Баранівської об’єднаної 
територіальної громади з метою передачі її у власність гр. Процун Лілії Євстахіївні, яка 
проживає в ХХХХХХХХХХ,  загальною площею 0,2500 га для будівництва і обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд по ХХХХХХХХХХ. Дана земельна 
ділянка відноситься до категорії земель житлової та громадської забудови. 

       2. Передати гр. Процун Лілії Євстахіївні у власність земельну ділянку комунальної 
власності Баранівської об’єднаної територіальної громади, яка розташована по ХХХХХХХХ, 
площею 0,2500 га, в тому числі: під житловою забудовою та господарськими спорудами – 
0,0733 га; рілля – 0,1179 га,багаторічні насадження – 0,0588 га, для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, кадастровий номер 
земельної ділянки – ХХХХХХХХХ. 

3. Гр. Процун Л.Є.: 
3.1. Після затвердження технічної документації зареєструвати речове право на нерухоме 

майно відповідно до чинного законодавства. 
3.2.  Виконувати обов,язки землевласника відповідно до вимог статті 91 Земельного 

кодексу України. 
3.3.  Забезпечити вільний доступ для прокладання нових, ремонту та експлуатації 

існуючих інженерних мереж і споруд, що знаходяться в межах земельної ділянки. 
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань 

земельних відносин, містобудування, будівництва та охорони навколишнього природного 
середовища. 

 
 

Міський голова                                       А.О.Душко 



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
39 сесія  8 скликання 

24 грудня 2019 року                                                                                                        № 2589 
 
Про затвердження технічної документації 
із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж  земельної ділянки комунальної власності 
Баранівської об’єднаної територіальної громади 
з метою передачі її у власність для будівництва 
і обслуговування житлового будинку,  
господарських будівель і споруд гр. Бондару В.О. 
 

Розглянувши заяву гр. Бондара В.О. та технічну документацію із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки комунальної власності Баранівської 
об’єднаної територіальної громади з метою передачі її у власність для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, керуючись 
ст.12,40,118,125,126,1861 Земельного кодексу України, ст.26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної комісії з питань земельних 
відносин, містобудування, будівництва та охорони навколишнього природного середовища, 
міська рада 

 
ВИРІШИЛА: 
 1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки комунальної власності Баранівської об’єднаної 
територіальної громади з метою передачі її у власність гр. Бондару Володимиру 
Олександровичу, який проживає в ХХХХХХХХХ,  загальною площею 0,2500 га для 
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по 
ХХХХХХХХХХ. Дана земельна ділянка відноситься до категорії земель житлової та 
громадської забудови. 

       2. Передати гр. Бондару Володимиру Олександровичу у власність земельну ділянку 
комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної громади, яка розташована по 
ХХХХХХХХХ, площею 0,2500 га, в тому числі: під житловою забудовою та господарськими 
спорудами – 0,0647 га; рілля – 0,1500 га,багаторічні насадження – 0,0353 га, для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, кадастровий номер 
земельної ділянки – ХХХХХХХХ. 

3. Гр. Бондару В.О.: 
3.1. Після затвердження технічної документації зареєструвати речове право на нерухоме 

майно відповідно до чинного законодавства. 
3.2.  Виконувати обов,язки землевласника відповідно до вимог статті 91 Земельного 

кодексу України. 
3.3.  Забезпечити вільний доступ для прокладання нових, ремонту та експлуатації 

існуючих інженерних мереж і споруд, що знаходяться в межах земельної ділянки. 
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань 

земельних відносин, містобудування, будівництва та охорони навколишнього природного 
середовища. 

 
 

Міський голова                                       А.О.Душко 



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
39 сесія  8 скликання 

 
24 грудня 2019 року                                                                                                     № 2590 
 
Про затвердження проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки  
комунальної власності Баранівської об’єднаної  
територіальної громади з метою передачі її у 
власність для ведення особистого селянського 
господарства гр.Мартинюку І.Ю. 
 

Розглянувши заяву гр.Мартинюка І.Ю. та проект землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної громади з метою 
передачі її у власність для ведення особистого селянського господарства, керуючись 
ст.12,33,118,125,126,1861 Земельного кодексу України, Законом України «Про землеустрій», 
ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації 
постійної комісії з питань земельних відносин, містобудування, будівництва та охорони 
навколишнього природного середовища, міська рада 

 
ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної 
власності Баранівської об’єднаної територіальної громади з метою передачі її у власність гр. 
Мартинюку Івану Юрійовичу, який проживає  в ХХХХХХХХ, загальною площею 1,9133 га 
для ведення особистого селянського господарства в ХХХХХХХХ. Дана земельна ділянка 
відноситься до категорії земель сільськогосподарського призначення. 

2. Передати гр. Мартинюку Івану Юрійовичу у власність земельну ділянку комунальної 
власності Баранівської об’єднаної територіальної громади, яка розташована в ХХХХХХХХ, 
площею 1,9133 га, в тому числі: рілля – 1,9133 га, для ведення особистого селянського 
господарства, кадастровий номер земельної ділянки – ХХХХХХХХХХ. 

3. Гр.Мартинюку І.Ю.: 
3.1. Після затвердження проектної документації зареєструвати речове право на нерухоме 

майно відповідно до чинного законодавства. 
3.2.  Виконувати обов,язки землевласника відповідно до вимог статті 91 Земельного 

кодексу України. 
3.3.  Забезпечити вільний доступ для прокладання нових, ремонту та експлуатації 

існуючих інженерних мереж і споруд, що знаходяться в межах земельної ділянки. 
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань 

земельних відносин, містобудування, будівництва та охорони навколишнього природного 
середовища. 

 
 

Міський голова                                                                                        А.О.Душко 
 
 
 



                                                                            
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
39  сесія  8 скликання 

 
24 грудня 2019 року                                                                                                   № 2591 
 
Про затвердження проекту землеустрою щодо  
відведення земельної ділянки в оренду для 
 будівництва і обслуговування житлового будинку,  
господарських будівель і споруд гр.Яремчук О.В. 
 

        Розглянувши заяву гр. Яремчук О.В. та  проект землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки в оренду для будівництва і обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд, керуючись ст.12,40,93,125,126,1861 Земельного кодексу 
України, Законом України «Про оренду землі», ст.26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної комісії з питань земельних 
відносин, містобудування, будівництва та охорони навколишнього природного середовища, 
міська рада 
ВИРІШИЛА: 
              1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду гр. 
Яремчук Оксані Володимирівні, яка проживає в ХХХХХХХХХ  загальною площею 0,1520 га 
для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по 
ХХХХХХХХХ. Дана земельна ділянка відноситься до категорії земель житлової та 
громадської забудови. 

       2. Передати гр. Яремчук Оксані Володимирівні в короткострокову оренду терміном 
на 3 (три) роки земельну ділянку комунальної власності Баранівської об’єднаної 
територіальної громади, яка розташована по ХХХХХХХХХХ, площею 0,1520 га, в тому числі: 
землі, зайняті поточним будівництвом та відведені під будівництво (будівництво на яких не 
розпочато) – 0,0342, рілля – 0,1178 га,  для будівництва і обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд, кадастровий номер земельної ділянки – ХХХХХХХХХ. 

       3. Встановити розмір орендної плати за оренду земельної ділянки – 0,1% від 
нормативної-грошової оцінки землі. 

       4. Гр. Яремчук О.В.: 
        4.1. Після затвердження технічної документації замовити виготовлення договору 

оренди землі в землевпорядній організації та зареєструвати речове право на нерухоме майно 
відповідно до чинного законодавства. 

        4.2.  Виконувати обов,язки землекористувача відповідно до вимог статті 96 
Земельного кодексу України. 

        4.3.  Забезпечити вільний доступ для прокладання нових, ремонту та експлуатації 
існуючих інженерних мереж і споруд, що знаходяться в межах земельної ділянки. 

        5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань 
земельних відносин, містобудування, будівництва та охорони навколишнього природного 
середовища. 
 
 
Міський голова                                                      А.О.Душко 
 
 



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
39 сесія  8 скликання 

 
24 грудня 2019 року                                                                                                     № 2592 
 
Про затвердження проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки  
комунальної власності Баранівської об’єднаної  
територіальної громади з метою передачі її у 
власність для ведення особистого селянського 
господарства гр.Чумаку С.А. 
 

Розглянувши заяву гр.Чумака С.А. та проект землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної громади з метою 
передачі її у власність для ведення особистого селянського господарства, керуючись 
ст.12,33,118,125,126,1861 Земельного кодексу України, Законом України «Про землеустрій», 
ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації 
постійної комісії з питань земельних відносин, містобудування, будівництва та охорони 
навколишнього природного середовища, міська рада 

 
ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної 
власності Баранівської об’єднаної територіальної громади з метою передачі її у власність гр. 
Чумаку Сергію Аркадійовичу, який проживає  в ХХХХХХХХХХХ загальною площею 0,2300 
га для ведення особистого селянського господарства в ХХХХХХХХХХ. Дана земельна 
ділянка відноситься до категорії земель сільськогосподарського призначення. 

2. Передати гр. Чумаку Сергію Аркадійовичу у власність земельну ділянку комунальної 
власності Баранівської об’єднаної територіальної громади, яка розташована в ХХХХХХХХХ, 
площею 0,2300 га, в тому числі: рілля – 0,2300 га, для ведення особистого селянського 
господарства, кадастровий номер земельної ділянки – ХХХХХХХХХХХ. 

3. Гр.Чумаку С.А.: 
3.1. Після затвердження проектної документації зареєструвати речове право на нерухоме 

майно відповідно до чинного законодавства. 
3.2.  Виконувати обов,язки землевласника відповідно до вимог статті 91 Земельного 

кодексу України. 
3.3.  Забезпечити вільний доступ для прокладання нових, ремонту та експлуатації 

існуючих інженерних мереж і споруд, що знаходяться в межах земельної ділянки. 
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань 

земельних відносин, містобудування, будівництва та охорони навколишнього природного 
середовища. 

 
 

Міський голова                                                                                        А.О.Душко 
 
 



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
39 сесія  8 скликання 

24 грудня 2019 року                                                                                                        № 2593 
 
Про затвердження технічної документації 
із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж  земельної ділянки комунальної власності 
Баранівської об’єднаної територіальної громади 
з метою передачі її у власність для будівництва 
і обслуговування житлового будинку,  
господарських будівель і споруд гр. Сторожук Л.В. 
 

Розглянувши заяву гр. Сторожук Л.В. та технічну документацію із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки комунальної власності Баранівської 
об’єднаної територіальної громади з метою передачі її у власність для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, керуючись 
ст.12,40,118,125,126,1861 Земельного кодексу України, ст.26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної комісії з питань земельних 
відносин, містобудування, будівництва та охорони навколишнього природного середовища, 
міська рада 

 
ВИРІШИЛА: 
 1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки комунальної власності Баранівської об’єднаної 
територіальної громади з метою передачі її у власність гр. Сторожук Любові Володимирівні, 
яка проживає в ХХХХХХХХХХХ,  загальною площею 0,0680 га для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по ХХХХХХХХХХ. 
Дана земельна ділянка відноситься до категорії земель житлової та громадської забудови. 

       2. Передати гр. Сторожук Любові Володимирівні у власність земельну ділянку 
комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної громади, яка розташована по 
ХХХХХХХХХХ, площею 0,0680 га, в тому числі: під житловою забудовою та господарськими 
спорудами – 0,0391 га; рілля – 0,0289 га, для будівництва і обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд, кадастровий номер земельної ділянки – ХХХХХХХХХХ. 

3. Гр. Сторожук Л.В.: 
3.1. Після затвердження технічної документації зареєструвати речове право на нерухоме 

майно відповідно до чинного законодавства. 
3.2.  Виконувати обов,язки землевласника відповідно до вимог статті 91 Земельного 

кодексу України. 
3.3.  Забезпечити вільний доступ для прокладання нових, ремонту та експлуатації 

існуючих інженерних мереж і споруд, що знаходяться в межах земельної ділянки. 
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань 

земельних відносин, містобудування, будівництва та охорони навколишнього природного 
середовища. 

 
 

Міський голова                                       А.О.Душко 
 



                                  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
39 сесія  8 скликання 

        
24 грудня  2019 року                                                                                                   № 2594  
 
Про затвердження проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки  
комунальної власності Баранівської об’єднаної  
територіальної громади зі зміною цільового  
призначення з земель запасу на землі для 
ведення особистого селянського господарства 
(земельна частка (пай) з метою передачі її   
у власність гр.Муравській Л.М. 
 

       Розглянувши заяву гр. Муравської Л.М. та проект землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної громади зі 
зміною цільового призначення з земель запасу на землі для ведення особистого селянського 
господарства (земельна частка (пай), керуючись ст.12,20,33,118,125,126,1861 Земельного 
кодексу України, ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи 
рекомендації постійної комісії з питань земельних відносин, містобудування, будівництва та 
охорони навколишнього природного середовища, міська рада 

 
ВИРІШИЛА: 

       1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної 
власності Баранівської об’єднаної територіальної громади з метою передачі її у власність 
гр.Муравській Ларисі Миколаївні, яка проживає в ХХХХХХХХХ, загальною площею 3,7500 
га за межами ХХХХХХХХХХХ, зі зміною цільового призначення з земель запасу на землі для 
ведення особистого селянського господарства (земельна частка (пай). Дана земельна ділянка 
відноситься до категорії земель сільськогосподарського призначення. 

       2. Передати гр.Муравській Ларисі Миколаївні у власність земельну ділянку 
комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної громади, яка розташована за 
межами ХХХХХХХХХ, площею 3,7500 га, в тому числі: рілля – 3,7500 га, для ведення 
особистого селянського господарства (земельна частка (пай), кадастровий номер земельної 
ділянки – ХХХХХХХХХХХХ. 

       3. Гр.Муравській Л.М.: 
       3.1. Після затвердження проектної документації зареєструвати речове право на 

нерухоме майно відповідно до чинного законодавства. 
       3.2.  Виконувати обов,язки землевласника відповідно до вимог статті 91 Земельного 

кодексу України. 
       3.3.  Забезпечити вільний доступ для прокладання нових, ремонту та експлуатації 

існуючих інженерних мереж і споруд, що знаходяться в межах земельної ділянки. 
       4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань 

земельних відносин, містобудування, будівництва та охорони навколишнього природного 
середовища. 

 
 

Міський голова                                                                                             А.О.Душко 



                                  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
39 сесія  8 скликання 

        
24   грудня   2019 року                                                                                                   № 2595 
 
Про затвердження проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки  
комунальної власності Баранівської об’єднаної  
територіальної громади зі зміною цільового  
призначення з земель запасу на землі для 
ведення особистого селянського господарства 
з метою передачі її  у власність гр.Лашевичу О.М. 
 

       Розглянувши заяву гр. Лашевичу О.М. та проект землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної громади зі 
зміною цільового призначення з земель запасу на землі для ведення особистого селянського 
господарства, керуючись ст.12,20,33,118,125,126,1861 Земельного кодексу України, ст.26 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної 
комісії з питань земельних відносин, містобудування, будівництва та охорони навколишнього 
природного середовища, міська рада 

 
ВИРІШИЛА: 

       1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної 
власності Баранівської об’єднаної територіальної громади з метою передачі її у власність гр. 
Лашевичу Олегу Михайловичу, який проживає по ХХХХХХХХХХ, загальною площею 2,0000 
га за межами ХХХХХХХХХХХ, зі зміною цільового призначення з земель запасу на землі для 
ведення особистого селянського господарства. Дана земельна ділянка відноситься до категорії 
земель сільськогосподарського призначення. 

       2. Передати гр.Лашевичу Олегу Михайловичу у власність земельну ділянку 
комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної громади, яка розташована за 
межами ХХХХХХХХХХХ, площею 2,0000 га, в тому числі: рілля – 2,0000 га, для ведення 
особистого селянського господарства, кадастровий номер земельної ділянки – 
ХХХХХХХХХХ. 

       3. Гр.Лашевичу О.М.: 
       3.1. Після затвердження проектної документації зареєструвати речове право на 

нерухоме майно відповідно до чинного законодавства. 
       3.2.  Виконувати обов,язки землевласника відповідно до вимог статті 91 Земельного 

кодексу України. 
       3.3.  Забезпечити вільний доступ для прокладання нових, ремонту та експлуатації 

існуючих інженерних мереж і споруд, що знаходяться в межах земельної ділянки. 
       4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань 

земельних відносин, містобудування, будівництва та охорони навколишнього природного 
середовища. 

 
 

Міський голова                                                                                             А.О.Душко 
 



                                  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
39 сесія  8 скликання 

        
24   грудня   2019 року                                                                                                   № 2596 
 
Про затвердження проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки  
комунальної власності Баранівської об’єднаної  
територіальної громади зі зміною цільового  
призначення з земель запасу на землі для 
ведення особистого селянського господарства 
з метою передачі її  у власність гр.Кичкируку В.Г. 
 

       Розглянувши заяву гр. Кичкирука В.Г. та проект землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної громади зі 
зміною цільового призначення з земель запасу на землі для ведення особистого селянського 
господарства, керуючись ст.12,20,33,118,125,126,1861 Земельного кодексу України, ст.26 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної 
комісії з питань земельних відносин, містобудування, будівництва та охорони навколишнього 
природного середовища, міська рада 

 
ВИРІШИЛА: 

       1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної 
власності Баранівської об’єднаної територіальної громади з метою передачі її у власність гр. 
Кичкируку Володимиру Григоровичу, який проживає по ХХХХХХХХХХ, загальною площею 
2,0000 га за межами ХХХХХХХХХХХ, зі зміною цільового призначення з земель запасу на 
землі для ведення особистого селянського господарства. Дана земельна ділянка відноситься 
до категорії земель сільськогосподарського призначення. 

       2. Передати гр.Кичкируку Володимиру Григоровичу у власність земельну ділянку 
комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної громади, яка розташована за 
межами ХХХХХХХХХХХХХ, площею 2,0000 га, в тому числі: рілля – 2,0000 га, для ведення 
особистого селянського господарства, кадастровий номер земельної ділянки – ХХХХХХХХ. 

       3. Гр.Кичкируку В.Г.: 
       3.1. Після затвердження проектної документації зареєструвати речове право на 

нерухоме майно відповідно до чинного законодавства. 
       3.2.  Виконувати обов,язки землевласника відповідно до вимог статті 91 Земельного 

кодексу України. 
       3.3.  Забезпечити вільний доступ для прокладання нових, ремонту та експлуатації 

існуючих інженерних мереж і споруд, що знаходяться в межах земельної ділянки. 
       4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань 

земельних відносин, містобудування, будівництва та охорони навколишнього природного 
середовища. 

 
 

Міський голова                                                                                             А.О.Душко 
 



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
39 сесія  8 скликання 

 24 грудня 2019 року                                                                                                        № 2597 
 
Про затвердження технічної документації 
із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж  земельної ділянки комунальної власності 
Баранівської об’єднаної територіальної громади 
з метою передачі її у власність для будівництва 
і обслуговування житлового будинку,  
господарських будівель і споруд гр. Фадєєвій С.М. 
 

Розглянувши заяву гр. Фадєєвої С.М. та технічну документацію із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки комунальної власності Баранівської 
об’єднаної територіальної громади з метою передачі її у власність для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, керуючись 
ст.12,40,118,125,126,1861 Земельного кодексу України, ст.26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної комісії з питань земельних 
відносин, містобудування, будівництва та охорони навколишнього природного середовища, 
міська рада 

 
ВИРІШИЛА: 
 1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки комунальної власності Баранівської об’єднаної 
територіальної громади з метою передачі її у власність гр. Фадєєвій Софії Миколаївні, яка 
проживає в ХХХХХХХХХХ,  загальною площею 0,1958 га для будівництва і обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд по ХХХХХХХХХХХ. Дана земельна 
ділянка відноситься до категорії земель житлової та громадської забудови. 

       2. Передати гр. Фадєєвій Софії Миколаївні у власність земельну ділянку комунальної 
власності Баранівської об’єднаної територіальної громади, яка розташована по 
ХХХХХХХХХХХ, площею 0,1958 га, в тому числі: під житловою забудовою та 
господарськими спорудами – 0,1126 га; рілля – 0,0832 га, для будівництва і обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд, кадастровий номер земельної ділянки – 
ХХХХХХХХХХ. 

3. Гр. Фадєєвій С.М.: 
3.1. Після затвердження технічної документації зареєструвати речове право на нерухоме 

майно відповідно до чинного законодавства. 
3.2.  Виконувати обов,язки землевласника відповідно до вимог статті 91 Земельного 

кодексу України. 
3.3.  Забезпечити вільний доступ для прокладання нових, ремонту та експлуатації 

існуючих інженерних мереж і споруд, що знаходяться в межах земельної ділянки. 
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань 

земельних відносин, містобудування, будівництва та охорони навколишнього природного 
середовища. 

 
 

Міський голова                                       А.О.Душко 
 



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
39 сесія  8 скликання 

 24 грудня 2019 року                                                                                                        № 2598 
 
Про затвердження технічної документації 
із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж  земельної ділянки комунальної власності 
Баранівської об’єднаної територіальної громади 
з метою передачі її у власність для будівництва 
і обслуговування житлового будинку,  
господарських будівель і споруд гр. Бєляєвій М.М. 
 

Розглянувши заяву гр. Бєляєвої М.М. та технічну документацію із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки комунальної власності Баранівської 
об’єднаної територіальної громади з метою передачі її у власність для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, керуючись 
ст.12,40,118,125,126,1861 Земельного кодексу України, ст.26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної комісії з питань земельних 
відносин, містобудування, будівництва та охорони навколишнього природного середовища, 
міська рада 

 
ВИРІШИЛА: 
 1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки комунальної власності Баранівської об’єднаної 
територіальної громади з метою передачі її у власність гр. Бєляєвій Марії Михайлівні, яка 
проживає в ХХХХХХХХХХХ,  загальною площею 0,2500 га для будівництва і обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд по ХХХХХХХХХХХХ. Дана земельна 
ділянка відноситься до категорії земель житлової та громадської забудови. 

       2. Передати гр. Бєляєвій Марії Михайлівні у власність земельну ділянку комунальної 
власності Баранівської об’єднаної територіальної громади, яка розташована по 
ХХХХХХХХХХХ, площею 0,2500 га, для будівництва і обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд, кадастровий номер земельної ділянки – ХХХХХХХХХХХ. 

3. Гр. Бєляєвій М.М.: 
3.1. Після затвердження технічної документації зареєструвати речове право на нерухоме 

майно відповідно до чинного законодавства. 
3.2.  Виконувати обов,язки землевласника відповідно до вимог статті 91 Земельного 

кодексу України. 
3.3.  Забезпечити вільний доступ для прокладання нових, ремонту та експлуатації 

існуючих інженерних мереж і споруд, що знаходяться в межах земельної ділянки. 
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань 

земельних відносин, містобудування, будівництва та охорони навколишнього природного 
середовища. 

 
 

Міський голова                                       А.О.Душко 
 
 



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
39 сесія  8 скликання 

24 грудня 2019 року                                                                                                        № 2599 
 
Про затвердження технічної документації 
із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж  земельної ділянки комунальної власності 
Баранівської об’єднаної територіальної громади 
з метою передачі її у власність для будівництва 
і обслуговування житлового будинку,  
господарських будівель і споруд гр. Наслєдовій О.В. 
 

Розглянувши заяву гр. Наслєдової О.В. та технічну документацію із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки комунальної власності Баранівської 
об’єднаної територіальної громади з метою передачі її у власність для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, керуючись 
ст.12,40,118,125,126,1861 Земельного кодексу України, ст.26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної комісії з питань земельних 
відносин, містобудування, будівництва та охорони навколишнього природного середовища, 
міська рада 

 
ВИРІШИЛА: 
 1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки комунальної власності Баранівської об’єднаної 
територіальної громади з метою передачі її у власність гр. Наслєдовій Олені Василівні, яка 
проживає в ХХХХХХХХХХХХХ, загальною площею 0,0700 га для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по 
ХХХХХХХХХХХХХ. Дана земельна ділянка відноситься до категорії земель житлової та 
громадської забудови. 

       2. Передати гр. Наслєдовій Олені Василівні у власність земельну ділянку комунальної 
власності Баранівської об’єднаної територіальної громади, яка розташована по 
ХХХХХХХХХХ, площею 0,0700 га, в тому числі: під житловою забудовою та господарськими 
спорудами – 0,0700 га;, для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд, кадастровий номер земельної ділянки – ХХХХХХХХХХ. 

3. Гр. Наслєдовій О.В.: 
3.1. Після затвердження технічної документації зареєструвати речове право на нерухоме 

майно відповідно до чинного законодавства. 
3.2.  Виконувати обов,язки землевласника відповідно до вимог статті 91 Земельного 

кодексу України. 
3.3.  Забезпечити вільний доступ для прокладання нових, ремонту та експлуатації 

існуючих інженерних мереж і споруд, що знаходяться в межах земельної ділянки. 
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань 

земельних відносин, містобудування, будівництва та охорони навколишнього природного 
середовища. 

 
 

Міський голова                                       А.О.Душко 
 



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
39 сесія  8 скликання 

24 грудня 2019 року                                                                                                        № 2600 
 
Про затвердження технічної документації 
із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж  земельної ділянки комунальної власності 
Баранівської об’єднаної територіальної громади 
з метою передачі її у власність для будівництва 
і обслуговування житлового будинку,  
господарських будівель і споруд гр. Іванову А.Ю. 
 

Розглянувши заяву гр. Іванова А.Ю. та технічну документацію із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки комунальної власності Баранівської 
об’єднаної територіальної громади з метою передачі її у власність для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, керуючись 
ст.12,40,118,125,126,1861 Земельного кодексу України, ст.26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної комісії з питань земельних 
відносин, містобудування, будівництва та охорони навколишнього природного середовища, 
міська рада 

 
ВИРІШИЛА: 
 1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки комунальної власності Баранівської об’єднаної 
територіальної громади з метою передачі її у власність гр. Іванову Анатолію Юхимовичу, який 
проживає в ХХХХХХХХХХХ , загальною площею 0,2500 га для будівництва і обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд по ХХХХХХХХХХ. Дана земельна 
ділянка відноситься до категорії земель житлової та громадської забудови. 

       2. Передати гр. Іванову Анатолію Юхимовичу у власність земельну ділянку 
комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної громади, яка розташована по 
ХХХХХХХХХХХ, площею 0,2500 га, в тому числі: під житловою забудовою та 
господарськими спорудами – 0,1290 га; рілля – 0,1210 га, для будівництва і обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд, кадастровий номер земельної ділянки – 
ХХХХХХХХХХХ. 

3. Гр. Іванову А.Ю.: 
3.1. Після затвердження технічної документації зареєструвати речове право на нерухоме 

майно відповідно до чинного законодавства. 
3.2.  Виконувати обов,язки землевласника відповідно до вимог статті 91 Земельного 

кодексу України. 
3.3.  Забезпечити вільний доступ для прокладання нових, ремонту та експлуатації 

існуючих інженерних мереж і споруд, що знаходяться в межах земельної ділянки. 
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань 

земельних відносин, містобудування, будівництва та охорони навколишнього природного 
середовища. 

 
 

Міський голова                                       А.О.Душко 
 



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
39 сесія  8 скликання 

 24 грудня 2019 року                                                                                                        № 2601 
 
Про затвердження технічної документації 
із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж  земельної ділянки комунальної власності 
Баранівської об’єднаної територіальної громади 
з метою передачі її у власність для будівництва 
і обслуговування житлового будинку,  
господарських будівель і споруд гр. Гетьману Л.К. 
 

Розглянувши заяву гр. Гатьмана Л.К. та технічну документацію із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки комунальної власності Баранівської 
об’єднаної територіальної громади з метою передачі її у власність для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, керуючись 
ст.12,40,118,125,126,1861 Земельного кодексу України, ст.26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної комісії з питань земельних 
відносин, містобудування, будівництва та охорони навколишнього природного середовища, 
міська рада 

 
ВИРІШИЛА: 
 1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки комунальної власності Баранівської об’єднаної 
територіальної громади з метою передачі її у власність гр. Гетьману Леоніду Кузьмичу,  який 
проживає в ХХХХХХХХХХХ, загальною площею 0,2500 га для будівництва і обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд по ХХХХХХХХХХ. Дана земельна 
ділянка відноситься до категорії земель житлової та громадської забудови. 

       2. Передати гр. Гетьману Леоніду Кузьмичу у власність земельну ділянку комунальної 
власності Баранівської об’єднаної територіальної громади, яка розташована по 
ХХХХХХХХХХ, площею 0,2500 га, в тому числі: під житловою забудовою та господарськими 
спорудами – 0,0815 га; рілля – 0,1685 га, для будівництва і обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд, кадастровий номер земельної ділянки – ХХХХХХХХ. 

3. Гр. Гетьману Л.К.: 
3.1. Після затвердження технічної документації зареєструвати речове право на нерухоме 

майно відповідно до чинного законодавства. 
3.2.  Виконувати обов,язки землевласника відповідно до вимог статті 91 Земельного 

кодексу України. 
3.3.  Забезпечити вільний доступ для прокладання нових, ремонту та експлуатації 

існуючих інженерних мереж і споруд, що знаходяться в межах земельної ділянки. 
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань 

земельних відносин, містобудування, будівництва та охорони навколишнього природного 
середовища. 

 
 

Міський голова                                       А.О.Душко 
 



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
39 сесія  8 скликання 

24 грудня 2019 року                                                                                                        № 2602 
 
Про затвердження технічної документації 
із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж  земельної ділянки комунальної власності 
Баранівської об’єднаної територіальної громади 
з метою передачі її у власність для будівництва 
і обслуговування житлового будинку,  
господарських будівель і споруд гр. Павлич М.І. 
 

Розглянувши заяву гр.Павлич М.І. та технічну документацію із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки комунальної власності Баранівської 
об’єднаної територіальної громади з метою передачі її у власність для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, керуючись 
ст.12,40,118,125,126,1861 Земельного кодексу України, ст.26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної комісії з питань земельних 
відносин, містобудування, будівництва та охорони навколишнього природного середовища, 
міська рада 

 
ВИРІШИЛА: 
 1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки комунальної власності Баранівської об’єднаної 
територіальної громади з метою передачі її у власність гр. Павлич Марії Іванівні,  яка 
проживає в ХХХХХХХХХХХ, загальною площею 0,2214 га для будівництва і обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд по ХХХХХХХХХХХ. Дана земельна 
ділянка відноситься до категорії земель житлової та громадської забудови. 

       2. Передати гр. Павлич Марії Іванівні у власність земельну ділянку комунальної 
власності Баранівської об’єднаної територіальної громади, яка розташована по 
ХХХХХХХХХХХ, площею 0,2214 га, в тому числі: під житловою забудовою та 
господарськими спорудами – 0,1062 га; рілля – 0,1152 га, для будівництва і обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд, кадастровий номер земельної ділянки – 
ХХХХХХХХХХ. 

3. Гр. Павлич М.І.: 
3.1. Після затвердження технічної документації зареєструвати речове право на нерухоме 

майно відповідно до чинного законодавства. 
3.2.  Виконувати обов,язки землевласника відповідно до вимог статті 91 Земельного 

кодексу України. 
3.3.  Забезпечити вільний доступ для прокладання нових, ремонту та експлуатації 

існуючих інженерних мереж і споруд, що знаходяться в межах земельної ділянки. 
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань 

земельних відносин, містобудування, будівництва та охорони навколишнього природного 
середовища. 
 
 
Міський голова                                       А.О.Душко 
 



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
39 сесія  8 скликання 

24 грудня 2019 року                                                                                                        № 2603 
 
Про затвердження технічної документації 
із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж  земельної ділянки комунальної власності 
Баранівської об’єднаної територіальної громади 
з метою передачі її у власність для будівництва 
і обслуговування житлового будинку,  
господарських будівель і споруд гр. Лавренчуку М.В. 
 

Розглянувши заяву гр.Лавренчука М.В. та технічну документацію із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки комунальної власності Баранівської 
об’єднаної територіальної громади з метою передачі її у власність для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, керуючись 
ст.12,40,118,125,126,1861 Земельного кодексу України, ст.26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної комісії з питань земельних 
відносин, містобудування, будівництва та охорони навколишнього природного середовища, 
міська рада 

 
ВИРІШИЛА: 
 1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки комунальної власності Баранівської об’єднаної 
територіальної громади з метою передачі її у власність гр. Лавренчуку Миколі Вікторовичу.  
який  проживає в ХХХХХХХХХ, загальною площею 0,2500 га для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по ХХХХХХХХХХХ. 
Дана земельна ділянка відноситься до категорії земель житлової та громадської забудови. 

       2. Передати гр. Лавренчуку Миколі Вікторовичу у власність земельну ділянку 
комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної громади, яка розташована по 
ХХХХХХХХХХ, площею 0,2500 га, в тому числі: під житловою забудовою та господарськими 
спорудами – 0,1164 га; рілля – 0,1336 га, для будівництва і обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд, кадастровий номер земельної ділянки – ХХХХХХХХХХХ. 

3. Гр. Лавренчуку М.В.: 
3.1. Після затвердження технічної документації зареєструвати речове право на нерухоме 

майно відповідно до чинного законодавства. 
3.2.  Виконувати обов,язки землевласника відповідно до вимог статті 91 Земельного 

кодексу України. 
3.3.  Забезпечити вільний доступ для прокладання нових, ремонту та експлуатації 

існуючих інженерних мереж і споруд, що знаходяться в межах земельної ділянки. 
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань 

земельних відносин, містобудування, будівництва та охорони навколишнього природного 
середовища. 
 
Міський голова                                       А.О.Душко 
 



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
39 сесія  8 скликання 

24 грудня 2019 року                                                                                                        № 2604 
 
Про затвердження технічної документації 
із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж  земельної ділянки комунальної власності 
Баранівської об’єднаної територіальної громади 
з метою передачі її у власність для будівництва 
і обслуговування житлового будинку,  
господарських будівель і споруд гр. Лавренчук Ю.К. 
 

Розглянувши заяву гр.Лавренчук Ю.К. та технічну документацію із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки комунальної власності Баранівської 
об’єднаної територіальної громади з метою передачі її у власність для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, керуючись 
ст.12,40,118,125,126,1861 Земельного кодексу України, ст.26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної комісії з питань земельних 
відносин, містобудування, будівництва та охорони навколишнього природного середовища, 
міська рада 

 
ВИРІШИЛА: 
 1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки комунальної власності Баранівської об’єднаної 
територіальної громади з метою передачі її у власність гр. Лавренчук Юлії Костянтинівні.  яка  
проживає в ХХХХХХХХХ, загальною площею 0,1858 га для будівництва і обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд по ХХХХХХХХХХХХ. Дана земельна 
ділянка відноситься до категорії земель житлової та громадської забудови. 

       2. Передати гр. Лавренчук Юлії Костянтинівні у власність земельну ділянку 
комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної громади, яка розташована по 
ХХХХХХХХХХХ, площею 0,1858 га, в тому числі: під житловою забудовою та 
господарськими спорудами – 0,0619 га; рілля – 0,1239 га, для будівництва і обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд, кадастровий номер земельної ділянки – 
ХХХХХХХХХ. 

3. Гр. Лавренчук Ю.К.: 
3.1. Після затвердження технічної документації зареєструвати речове право на нерухоме 

майно відповідно до чинного законодавства. 
3.2.  Виконувати обов,язки землевласника відповідно до вимог статті 91 Земельного 

кодексу України. 
3.3.  Забезпечити вільний доступ для прокладання нових, ремонту та експлуатації 

існуючих інженерних мереж і споруд, що знаходяться в межах земельної ділянки. 
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань 

земельних відносин, містобудування, будівництва та охорони навколишнього природного 
середовища. 
 
 
Міський голова                                       А.О.Душко 
 



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
39 сесія  8 скликання 

24 грудня 2019 року                                                                                                        № 2605 
 
Про затвердження технічної документації 
із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж  земельної ділянки комунальної власності 
Баранівської об’єднаної територіальної громади 
з метою передачі її у власність для будівництва 
і обслуговування житлового будинку,  
господарських будівель і споруд гр. Романчуку А.І. 
 

Розглянувши заяву гр.Романчука А.І. та технічну документацію із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки комунальної власності Баранівської 
об’єднаної територіальної громади з метою передачі її у власність для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, керуючись 
ст.12,40,118,125,126,1861 Земельного кодексу України, ст.26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної комісії з питань земельних 
відносин, містобудування, будівництва та охорони навколишнього природного середовища, 
міська рада 

 
ВИРІШИЛА: 
 
 1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки комунальної власності Баранівської об’єднаної 
територіальної громади з метою передачі її у власність гр. Романчуку Анатолію Івановичу  
який  проживає в ХХХХХХХХХ, загальною площею 0,2500 га для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по ХХХХХХХХХ. Дана 
земельна ділянка відноситься до категорії земель житлової та громадської забудови. 

       2. Передати гр. Романчуку Анатолію Івановичу у власність земельну ділянку 
комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної громади, яка розташована по 
ХХХХХХХХХХ, площею 0,2500 га, в тому числі: під житловою забудовою та господарськими 
спорудами – 0,0800 га; рілля – 0,1700 га, для будівництва і обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд, кадастровий номер земельної ділянки – ХХХХХХХХХ. 

3. Гр. Романчуку А.І.: 
3.1. Після затвердження технічної документації зареєструвати речове право на нерухоме 

майно відповідно до чинного законодавства. 
3.2.  Виконувати обов,язки землевласника відповідно до вимог статті 91 Земельного 

кодексу України. 
3.3.  Забезпечити вільний доступ для прокладання нових, ремонту та експлуатації 

існуючих інженерних мереж і споруд, що знаходяться в межах земельної ділянки. 
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань 

земельних відносин, містобудування, будівництва та охорони навколишнього природного 
середовища. 
 
 
Міський голова                                       А.О.Душко 



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
39 сесія  8 скликання 

24 грудня 2019 року                                                                                                        № 2606  
 
Про затвердження технічної документації 
із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж  земельної ділянки комунальної власності 
Баранівської об’єднаної територіальної громади 
з метою передачі її у власність для будівництва 
і обслуговування житлового будинку,  
господарських будівель і споруд гр. Цимбалюку Ю.В. 
 

Розглянувши заяву гр.Цимбалюка Ю.В. та технічну документацію із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки комунальної власності Баранівської 
об’єднаної територіальної громади з метою передачі її у власність для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, керуючись 
ст.12,40,118,125,126,1861 Земельного кодексу України, ст.26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної комісії з питань земельних 
відносин, містобудування, будівництва та охорони навколишнього природного середовища, 
міська рада 

 
ВИРІШИЛА: 
 
 1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки комунальної власності Баранівської об’єднаної 
територіальної громади з метою передачі її у власність гр. Цимбалюку Юрію Вікторовичу  
який  проживає в ХХХХХХХХХХХ, загальною площею 0,1031 га для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по ХХХХХХХХХХ. 
Дана земельна ділянка відноситься до категорії земель житлової та громадської забудови. 

       2. Передати гр. Цимбалюку Юрію Вікторовичу у власність земельну ділянку 
комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної громади, яка розташована по 
ХХХХХХХХХХ, площею 0,1031 га, в тому числі: під житловою забудовою та господарськими 
спорудами – 0,0338 га; рілля – 0,0564 га, багаторічні насадження – 0,0129 га, для будівництва 
і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, кадастровий номер 
земельної ділянки – ХХХХХХХХХХ. 

3. Гр. Цимбалюку Ю.В.: 
3.1. Після затвердження технічної документації зареєструвати речове право на нерухоме 

майно відповідно до чинного законодавства. 
3.2.  Виконувати обов,язки землевласника відповідно до вимог статті 91 Земельного 

кодексу України. 
3.3.  Забезпечити вільний доступ для прокладання нових, ремонту та експлуатації 

існуючих інженерних мереж і споруд, що знаходяться в межах земельної ділянки. 
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань 

земельних відносин, містобудування, будівництва та охорони навколишнього природного 
середовища. 
 
Міський голова                                       А.О.Душко 



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
39 сесія  8 скликання 

24 грудня 2019 року                                                                                                        № 2607 
 
Про затвердження технічної документації 
із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж  земельної ділянки комунальної власності 
Баранівської об’єднаної територіальної громади 
з метою передачі її у власність для будівництва 
і обслуговування житлового будинку,  
господарських будівель і споруд гр. Стецюку М.А. 
 

Розглянувши заяву гр.Стецюка М.А. та технічну документацію із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки комунальної власності Баранівської 
об’єднаної територіальної громади з метою передачі її у власність для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, керуючись 
ст.12,40,118,125,126,1861 Земельного кодексу України, ст.26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної комісії з питань земельних 
відносин, містобудування, будівництва та охорони навколишнього природного середовища, 
міська рада 

 
ВИРІШИЛА: 
 
 1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки комунальної власності Баранівської об’єднаної 
територіальної громади з метою передачі її у власність гр. Стецюку Миколі Андрійовичу який  
проживає в ХХХХХХХХХХ, загальною площею 0,0949 га для будівництва і обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд по ХХХХХХХХХ. Дана земельна 
ділянка відноситься до категорії земель житлової та громадської забудови. 

       2. Передати гр. Стецюку Миколі Андрійовичу у власність земельну ділянку 
комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної громади, яка розташована по 
ХХХХХХХХХ, площею 0,0949 га, в тому числі: під житловою забудовою та господарськими 
спорудами – 0,0796 га; багаторічні насадження – 0,0153га, для будівництва і обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд, кадастровий номер земельної ділянки – 
ХХХХХХХХХХХХ. 

3. Гр. Стецюку М.А.: 
3.1. Після затвердження технічної документації зареєструвати речове право на нерухоме 

майно відповідно до чинного законодавства. 
3.2.  Виконувати обов,язки землевласника відповідно до вимог статті 91 Земельного 

кодексу України. 
3.3.  Забезпечити вільний доступ для прокладання нових, ремонту та експлуатації 

існуючих інженерних мереж і споруд, що знаходяться в межах земельної ділянки. 
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань 

земельних відносин, містобудування, будівництва та охорони навколишнього природного 
середовища. 
 
Міський голова                                       А.О.Душко 



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
39 сесія  8 скликання 

24 грудня 2019 року                                                                                                        № 2608 
 
Про затвердження технічної документації 
із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж  земельної ділянки комунальної власності 
Баранівської об’єднаної територіальної громади 
з метою передачі її у власність для будівництва 
і обслуговування житлового будинку,  
господарських будівель і споруд гр. Гриценюк Л.С. 
 

Розглянувши заяву гр.Гриценюк Л.С. та технічну документацію із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки комунальної власності Баранівської 
об’єднаної територіальної громади з метою передачі її у власність для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, керуючись 
ст.12,40,118,125,126,1861 Земельного кодексу України, ст.26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної комісії з питань земельних 
відносин, містобудування, будівництва та охорони навколишнього природного середовища, 
міська рада 

 
ВИРІШИЛА: 
 
 1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж земельної ділянки комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної громади 
з метою передачі її у власність гр. Гриценюк Людмилі Степанівні яка  проживає в 
ХХХХХХХХХ, загальною площею 0,1000 га для будівництва і обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд по ХХХХХХХХХХХ. Дана земельна ділянка 
відноситься до категорії земель житлової та громадської забудови. 

       2. Передати гр. Гриценюк Людмилі Степанівні у власність земельну ділянку 
комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної громади, яка розташована по 
ХХХХХХХХХХХ, площею 0,1000 га, в тому числі: під житловою забудовою та 
господарськими спорудами – 0,0690 га; багаторічні насадження – 0,0310га, для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, кадастровий номер 
земельної ділянки – ХХХХХХХХХХ. 

3. Гр. Гриценюк Л.С.: 
3.1. Після затвердження технічної документації зареєструвати речове право на нерухоме 

майно відповідно до чинного законодавства. 
3.2.  Виконувати обов,язки землевласника відповідно до вимог статті 91 Земельного 

кодексу України. 
3.3.  Забезпечити вільний доступ для прокладання нових, ремонту та експлуатації 

існуючих інженерних мереж і споруд, що знаходяться в межах земельної ділянки. 
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань 

земельних відносин, містобудування, будівництва та охорони навколишнього природного 
середовища. 
 
 
Міський голова                                       А.О.Душко 



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
39 сесія  8 скликання 

24 грудня 2019 року                                                                                                        № 2609 
 
Про затвердження технічної документації 
із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж  земельної ділянки комунальної власності 
Баранівської об’єднаної територіальної громади 
з метою передачі її у власність для будівництва 
і обслуговування житлового будинку,  
господарських будівель і споруд гр. Павленку О.А. 
 

Розглянувши заяву гр.Павленка О.А. та технічну документацію із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки комунальної власності Баранівської 
об’єднаної територіальної громади з метою передачі її у власність для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, керуючись 
ст.12,40,118,125,126,1861 Земельного кодексу України, ст.26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної комісії з питань земельних 
відносин, містобудування, будівництва та охорони навколишнього природного середовища, 
міська рада 

 
ВИРІШИЛА: 
 
 1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки комунальної власності Баранівської об’єднаної 
територіальної громади з метою передачі її у власність гр. Павленку Олександру Андрійовичу, 
який  проживає в ХХХХХХХХХХ, загальною площею 0,0626 га для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по ХХХХХХХХ. Дана 
земельна ділянка відноситься до категорії земель житлової та громадської забудови. 

       2. Передати гр. Павленку Олександру Андрійовичу у власність земельну ділянку 
комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної громади, яка розташована по 
ХХХХХХХХХХХ, площею 0,0626 га, в тому числі: під житловою забудовою та 
господарськими спорудами – 0,0298 га; рілля – 0,0328га, для будівництва і обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд, кадастровий номер земельної ділянки – 
ХХХХХХХХХХХ. 

3. Гр. Павленку О.А.: 
3.1. Після затвердження технічної документації зареєструвати речове право на нерухоме 

майно відповідно до чинного законодавства. 
3.2.  Виконувати обов,язки землевласника відповідно до вимог статті 91 Земельного 

кодексу України. 
3.3.  Забезпечити вільний доступ для прокладання нових, ремонту та експлуатації 

існуючих інженерних мереж і споруд, що знаходяться в межах земельної ділянки. 
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань 

земельних відносин, містобудування, будівництва та охорони навколишнього природного 
середовища. 
 
 
Міський голова                                       А.О.Душко 



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
39 сесія  8 скликання 

24 грудня 2019 року                                                                                                        № 2610 
 
Про затвердження технічної документації 
із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж  земельної ділянки комунальної власності 
Баранівської об’єднаної територіальної громади 
з метою передачі її у власність для будівництва 
і обслуговування житлового будинку,  
господарських будівель і споруд гр. Шкабарі Н.Р. 
 

Розглянувши заяву гр.Шкабари Н.Р. та технічну документацію із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки комунальної власності Баранівської 
об’єднаної територіальної громади з метою передачі її у власність для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, керуючись 
ст.12,40,118,125,126,1861 Земельного кодексу України, ст.26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної комісії з питань земельних 
відносин, містобудування, будівництва та охорони навколишнього природного середовища, 
міська рада 

 
ВИРІШИЛА: 
 
 1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки комунальної власності Баранівської об’єднаної 
територіальної громади з метою передачі її у власність гр. Шкабарі Нілі Романівні, яка  
проживає в ХХХХХХХХХХХХ, загальною площею 0,2500 га для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по ХХХХХХХХХХХ. 
Дана земельна ділянка відноситься до категорії земель житлової та громадської забудови. 

       2. Передати гр. Шкабарі Нілі Романівні у власність земельну ділянку комунальної 
власності Баранівської об’єднаної територіальної громади, яка розташована по ХХХХХХХ, 
площею 0,2500 га, в тому числі: під житловою забудовою та господарськими спорудами – 
0,0804 га; багаторічні насадження – 0,0298 га, для будівництва і обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд, кадастровий номер земельної ділянки – 
ХХХХХХХХ. 

3. Гр. Шкабарі Н.Р.: 
3.1. Після затвердження технічної документації зареєструвати речове право на нерухоме 

майно відповідно до чинного законодавства. 
3.2.  Виконувати обов,язки землевласника відповідно до вимог статті 91 Земельного 

кодексу України. 
3.3.  Забезпечити вільний доступ для прокладання нових, ремонту та експлуатації 

існуючих інженерних мереж і споруд, що знаходяться в межах земельної ділянки. 
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань 

земельних відносин, містобудування, будівництва та охорони навколишнього природного 
середовища. 
 
Міський голова                                       А.О.Душко 



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
39 сесія  8 скликання 

24 грудня 2019 року                                                                                                        № 2611 
 
Про затвердження технічної документації 
із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж  земельної ділянки комунальної власності 
Баранівської об’єднаної територіальної громади 
з метою передачі її у власність для будівництва 
і обслуговування житлового будинку,  
господарських будівель і споруд гр. Нікітчину Б.А. 
 

Розглянувши заяву гр.Нікітчина Б.А. та технічну документацію із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки комунальної власності Баранівської 
об’єднаної територіальної громади з метою передачі її у власність для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, керуючись 
ст.12,40,118,125,126,1861 Земельного кодексу України, ст.26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної комісії з питань земельних 
відносин, містобудування, будівництва та охорони навколишнього природного середовища, 
міська рада 

 
ВИРІШИЛА: 
 
 1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки комунальної власності Баранівської об’єднаної 
територіальної громади з метою передачі її у власність гр. Нікітчину Борису Анатолійовичу, 
який  проживає в ХХХХХХХХХХ загальною площею 0,10000 га для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по ХХХХХХХХХ. Дана 
земельна ділянка відноситься до категорії земель житлової та громадської забудови. 

       2. Передати гр. Нікітчину Борису Анатолійовичу у власність земельну ділянку 
комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної громади, яка розташована по 
ХХХХХХХХХХ, площею 0,1000 га, в тому числі: під житловою забудовою та господарськими 
спорудами – 0,0734 га; рілля – 0,0266 га, для будівництва і обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд, кадастровий номер земельної ділянки – ХХХХХХХХХХ. 

3. Гр. Нікітчину Б.А.: 
3.1. Після затвердження технічної документації зареєструвати речове право на нерухоме 

майно відповідно до чинного законодавства. 
3.2.  Виконувати обов,язки землевласника відповідно до вимог статті 91 Земельного 

кодексу України. 
3.3.  Забезпечити вільний доступ для прокладання нових, ремонту та експлуатації 

існуючих інженерних мереж і споруд, що знаходяться в межах земельної ділянки. 
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань 

земельних відносин, містобудування, будівництва та охорони навколишнього природного 
середовища. 
 
 
Міський голова                                       А.О.Душко 



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
39 сесія  8 скликання 

24 грудня 2019 року                                                                                                        № 2612 
 
Про затвердження технічної документації 
із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж  земельної ділянки комунальної власності 
Баранівської об’єднаної територіальної громади 
з метою передачі її у власність для будівництва 
і обслуговування житлового будинку,  
господарських будівель і споруд гр. Савчук Л.С. 
 

Розглянувши заяву гр.Савчук Л.С. та технічну документацію із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки комунальної власності Баранівської 
об’єднаної територіальної громади з метою передачі її у власність для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, керуючись 
ст.12,40,118,125,126,1861 Земельного кодексу України, ст.26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної комісії з питань земельних 
відносин, містобудування, будівництва та охорони навколишнього природного середовища, 
міська рада 

 
ВИРІШИЛА: 
 
 1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки комунальної власності Баранівської об’єднаної 
територіальної громади з метою передачі її у власність гр. Савчук Людмилі Сергіївні, яка  
проживає в ХХХХХХХХХХ, загальною площею 0,1000 га для будівництва і обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд по ХХХХХХХХХХ. Дана земельна 
ділянка відноситься до категорії земель житлової та громадської забудови. 

       2. Передати гр. Савчук Людмилі Сергіївні у власність земельну ділянку комунальної 
власності Баранівської об’єднаної територіальної громади, яка розташована по 
ХХХХХХХХХХ, площею 0,1000 га, в тому числі: під житловою забудовою та господарськими 
спорудами – 0,0882 га; багаторічні насадження – 0,0118 га, для будівництва і обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд, кадастровий номер земельної ділянки – 
ХХХХХХХХХХХ. 

3. Гр. Савчук Л.С.: 
3.1. Після затвердження технічної документації зареєструвати речове право на нерухоме 

майно відповідно до чинного законодавства. 
3.2.  Виконувати обов,язки землевласника відповідно до вимог статті 91 Земельного 

кодексу України. 
3.3.  Забезпечити вільний доступ для прокладання нових, ремонту та експлуатації 

існуючих інженерних мереж і споруд, що знаходяться в межах земельної ділянки. 
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань 

земельних відносин, містобудування, будівництва та охорони навколишнього природного 
середовища. 
 
 
Міський голова                                       А.О.Душко 



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
39 сесія  8 скликання 

24 грудня 2019 року                                                                                                        № 2613 
 
Про затвердження технічної документації 
із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж  земельної ділянки комунальної власності 
Баранівської об’єднаної територіальної громади 
з метою передачі її у власність для будівництва 
і обслуговування житлового будинку,  
господарських будівель і споруд гр. Семенчуку Ю.М. 
 

Розглянувши заяву гр.Семенчука Ю.М. та технічну документацію із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки комунальної власності Баранівської 
об’єднаної територіальної громади з метою передачі її у власність для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, керуючись 
ст.12,40,118,125,126,1861 Земельного кодексу України, ст.26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної комісії з питань земельних 
відносин, містобудування, будівництва та охорони навколишнього природного середовища, 
міська рада 

 
ВИРІШИЛА: 
 
 1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки комунальної власності Баранівської об’єднаної 
територіальної громади з метою передачі її у власність гр. Семенчуку Юрію Миколайовичу, 
який проживає в ХХХХХХХХХХ, загальною площею 0,1000 га для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по ХХХХХХХХХ. Дана 
земельна ділянка відноситься до категорії земель житлової та громадської забудови. 

       2. Передати гр. Семенчуку Юрію Миколайовичу у власність земельну ділянку 
комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної громади, яка розташована по 
ХХХХХХХХХХ, площею 0,1000 га, в тому числі: під житловою забудовою та господарськими 
спорудами – 0,0593 га; рілля – 0,0407 га, для будівництва і обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд, кадастровий номер земельної ділянки – ХХХХХХХХХХ. 

3. Гр. Семенчуку Ю.М.: 
3.1. Після затвердження технічної документації зареєструвати речове право на нерухоме 

майно відповідно до чинного законодавства. 
3.2.  Виконувати обов,язки землевласника відповідно до вимог статті 91 Земельного 

кодексу України. 
3.3.  Забезпечити вільний доступ для прокладання нових, ремонту та експлуатації 

існуючих інженерних мереж і споруд, що знаходяться в межах земельної ділянки. 
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань 

земельних відносин, містобудування, будівництва та охорони навколишнього природного 
середовища. 
 
 
Міський голова                                       А.О.Душко 



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
39 сесія  8 скликання 

 
24 грудня  2019 року                                                                                                     № 2614 
 
Про затвердження технічної документації 
із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж  земельної ділянки комунальної власності 
Баранівської об’єднаної територіальної громади 
з метою передачі її у спільну часткову власність  
для будівництва і обслуговування житлового будинку,  
господарських будівель і споруд гр.Ніколюк А.Й., 
гр. Недзельській Т.Я. 
 

Розглянувши технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж земельної ділянки комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної громади 
з метою передачі її у спільну часткову власність для будівництва і обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд, керуючись ст.12,40,87,118,125,126,1861 Земельного 
кодексу України, ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи 
рекомендації постійної комісії з питань земельних відносин, містобудування, будівництва та 
охорони навколишнього природного середовища, міська рада 
ВИРІШИЛА: 
              1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки комунальної власності Баранівської об’єднаної 
територіальної громади з метою передачі її у спільну часткову власність гр. Ніколюк Анжелі 
Йосипівні, яка проживає в ХХХХХХХХХ, гр. Недзельській Тетяні Яковлівні, яка проживає по 
ХХХХХХХ загальною площею 0,0858 га для будівництва і обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд по ХХХХХХХХХХ. Дана земельна ділянка 
відноситься до категорії земель житлової та громадської забудови. 

       2. Передати гр. Ніколюк Анжелі Йосипівні, гр. Недзельській Тетяні Яковлівні у 
спільну часткову власність земельну ділянку комунальної власності Баранівської об’єднаної 
територіальної громади, яка розташована по ХХХХХХХХХ, площею 0,0858 га, в тому числі: 
під житловою забудовою та господарськими спорудами – 0,0409 га; рілля – 0,0448 га;  для 
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, 
кадастровий номер земельної ділянки – ХХХХХХХХХХ. 

 3. Гр. Ноколюк А.Й., Недзельській Т.Я.: 
 3.1. Після затвердження технічної документації зареєструвати речове право на 

нерухоме майно відповідно до чинного законодавства. 
 3.2.  Виконувати обов,язки землевласника відповідно до вимог статті 91 Земельного 

кодексу України. 
 3.3.  Забезпечити вільний доступ для прокладання нових, ремонту та експлуатації 

існуючих інженерних мереж і споруд, що знаходяться в межах земельної ділянки. 
 4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань 

земельних відносин, містобудування, будівництва та охорони навколишнього природного 
середовища.   
 
Міський голова                                                        А.О.Душко 



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
39 сесія  8 скликання 

 
24 грудня 2019 року                                                                                                     № 2615 
 
Про затвердження проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки  
комунальної власності Баранівської об’єднаної  
територіальної громади з метою передачі її у 
власність для ведення особистого селянського 
господарства гр.Савенку І.В. 
 

Розглянувши заяву гр.Савенка І.В. та проект землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної громади з метою 
передачі її у власність для ведення особистого селянського господарства, керуючись 
ст.12,33,118,125,126,1861 Земельного кодексу України, Законом України «Про землеустрій», 
ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації 
постійної комісії з питань земельних відносин, містобудування, будівництва та охорони 
навколишнього природного середовища, міська рада 

 
ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної 
власності Баранівської об’єднаної територіальної громади з метою передачі її у власність гр. 
Савенку Ігорю Володимировичу, який проживає  в ХХХХХХХХХ, загальною площею 2,0000 
га для ведення особистого селянського господарства за межами ХХХХХХХХ. Дана земельна 
ділянка відноситься до категорії земель сільськогосподарського призначення. 

2. Передати гр. Савенку Ігорю Володимировичу у власність земельну ділянку комунальної 
власності Баранівської об’єднаної територіальної громади, яка розташована за межами 
ХХХХХХХ, площею 2,0000 га, в тому числі: рілля – 2,0000 га, для ведення особистого 
селянського господарства, кадастровий номер земельної ділянки – ХХХХХХХХХ. 

3. Гр.Савенку І.В.: 
3.1. Після затвердження проектної документації зареєструвати речове право на нерухоме 

майно відповідно до чинного законодавства. 
3.2.  Виконувати обов,язки землевласника відповідно до вимог статті 91 Земельного 

кодексу України. 
3.3.  Забезпечити вільний доступ для прокладання нових, ремонту та експлуатації 

існуючих інженерних мереж і споруд, що знаходяться в межах земельної ділянки. 
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань 

земельних відносин, містобудування, будівництва та охорони навколишнього природного 
середовища. 

 
 

Міський голова                                                                                        А.О.Душко 
 
 
 
 



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
39 сесія  8 скликання 

 
24 грудня 2019 року                                                                                                     № 2616 
 
Про затвердження проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки  
комунальної власності Баранівської об’єднаної  
територіальної громади з метою передачі її у 
власність для ведення особистого селянського 
господарства гр.Ганношину В.В. 
 

Розглянувши заяву гр.Ганношина В.В. та проект землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної громади з метою 
передачі її у власність для ведення особистого селянського господарства, керуючись 
ст.12,33,118,125,126,1861 Земельного кодексу України, Законом України «Про землеустрій», 
ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації 
постійної комісії з питань земельних відносин, містобудування, будівництва та охорони 
навколишнього природного середовища, міська рада 

 
ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної 
власності Баранівської об’єднаної територіальної громади з метою передачі її у власність гр. 
Ганношину Владиславу Віталійовичу, який проживає  в ХХХХХХХХХ, загальною площею 
2,0000 га для ведення особистого селянського господарства за межами ХХХХХХХХХХ. Дана 
земельна ділянка відноситься до категорії земель сільськогосподарського призначення. 

2. Передати гр. Ганношину Владиславу Віталійовичу у власність земельну ділянку 
комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної громади, яка розташована за 
межами ХХХХХХХХХХ, площею 2,0000 га, в тому числі: рілля – 2,0000 га, для ведення 
особистого селянського господарства, кадастровий номер земельної ділянки – 
ХХХХХХХХХХ. 

3. Гр.Ганношину В.В.: 
3.1. Після затвердження проектної документації зареєструвати речове право на нерухоме 

майно відповідно до чинного законодавства. 
3.2.  Виконувати обов,язки землевласника відповідно до вимог статті 91 Земельного 

кодексу України. 
3.3.  Забезпечити вільний доступ для прокладання нових, ремонту та експлуатації 

існуючих інженерних мереж і споруд, що знаходяться в межах земельної ділянки. 
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань 

земельних відносин, містобудування, будівництва та охорони навколишнього природного 
середовища. 

 
 

Міський голова                                                                                        А.О.Душко 
 
 



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
39  сесія  8 скликання 

 
24 грудня  2019 року                                                                                                     № 2617 
 
Про затвердження технічної документації 
із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж  земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
для ведення товарного сільськогосподарського 
виробництва з метою передачі її у власність 
гр.Савчук Н.В. 
 

        Розглянувши заяву гр. Савчук Н.В. та  технічну документацію із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) з метою передачі 
її у  власність для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, керуючись 
ст.12,32,118,125,126,1861, п.21 Розділу Х «Перехідних положень» Земельного кодексу 
України, Законом України «Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок 
власникам земельних часток (паїв)», ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», враховуючи рекомендації постійної комісії з питань земельних відносин, 
містобудування, будівництва та охорони навколишнього природного середовища, міська рада 

 
ВИРІШИЛА: 
 

        1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) з метою передачі їх у власність 
для ведення товарного сільськогосподарського виробництва гр.Савчук Наталії 
Володимирівні, яка проживає в ХХХХХХХХХХХХ, загальною площею 3,4673 га в тому 
числі: пасовище – 3,4673 га (№11) та закріплення її на місцевості межовими знаками. Дані 
земельні ділянки розташовані за межами ХХХХХХХХХХ та відносяться до категорії земель 
сільськогосподарського призначення. 

        2. Передати гр. Савчук Наталії Володимирівні у власність земельні ділянки, яка 
розташована за межами ХХХХХХХХХХХ, площею 3,4673 га в тому числі: пасовище – 3,4673 
га, кадастровий номер ділянки: ХХХХХХХХХ  для ведення товарного сільськогосподарського 
виробництва. 

3. Гр. Савчук Н.В.: 
3.1. Після затвердження технічної документації зареєструвати речове право на нерухоме 

майно відповідно до чинного законодавства. 
3.2.  Виконувати обов,язки землевласника відповідно до вимог статті 91 Земельного 

кодексу України. 
3.3.  Забезпечити вільний доступ для прокладання нових, ремонту та експлуатації 

існуючих інженерних мереж і споруд, що знаходяться в межах земельної ділянки. 
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань 

земельних відносин, містобудування, будівництва та охорони навколишнього природного 
середовища. 

 
 
Міський голова                                         А.О.Душко 
 



                                                                            
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
39  сесія  8 скликання 

 
24 грудня 2019 року                                                                                                   № 2618 
 
Про затвердження технічної документації 
із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж  земельної ділянки комунальної власності 
Баранівської об’єднаної територіальної громади 
з метою передачі її в оренду для будівництва 
і обслуговування житлового будинку,  
господарських будівель і споруд гр.Лозовицькій І.В. 
 

        Розглянувши заяву гр. Лозовицької І.В. та  технічну документацію із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки комунальної власності Баранівської 
об’єднаної територіальної громади з метою передачі її в оренду для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, керуючись 
ст.12,40,93,125,126,1861 Земельного кодексу України, Законом України «Про оренду землі», 
ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації 
постійної комісії з питань земельних відносин, містобудування, будівництва та охорони 
навколишнього природного середовища, міська рада 

 
ВИРІШИЛА: 
 
              1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки комунальної власності Баранівської об’єднаної 
територіальної громади з метою передачі її в оренду гр. Лозовицькій Інні Володимирівні, яка 
проживає в ХХХХХХХХХХХ  загальною площею 0,2500 га для будівництва і обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд по ХХХХХХХХХХ. Дана земельна 
ділянка відноситься до категорії земель житлової та громадської забудови. 
 

       2. Передати гр. Лозовицькій Інні Володимирівні в короткострокову оренду терміном 
на 1 (один) рік земельну ділянку комунальної власності Баранівської об’єднаної 
територіальної громади, яка розташована по ХХХХХХХХ, площею 0,2500 га, в тому числі: 
під житловою забудовою та господарськими спорудами – 0,0225 га; багаторічні насадження – 
0,0810 га, рілля – 0,1465 га,  для будівництва і обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд, кадастровий номер земельної ділянки – ХХХХХХХХХХ. 

 
       3. Встановити розмір орендної плати за оренду земельної ділянки – 0,1% від 

нормативної-грошової оцінки землі. 
 
       4. Гр. Лозовицькій І.В.: 
        4.1. Після затвердження технічної документації замовити виготовлення договору 

оренди землі в землевпорядній організації та зареєструвати речове право на нерухоме майно 
відповідно до чинного законодавства. 

        4.2.  Виконувати обов,язки землекористувача відповідно до вимог статті 96 
Земельного кодексу України. 

        4.3.  Забезпечити вільний доступ для прокладання нових, ремонту та експлуатації 
існуючих інженерних мереж і споруд, що знаходяться в межах земельної ділянки. 



 
        5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань 

земельних відносин, містобудування, будівництва та охорони навколишнього природного 
середовища. 
 
 
Міський голова                                                      А.О.Душко 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
39 сесія  8 скликання 

 
24 грудня 2019 року                                                                                                     № 2619 
 
Про затвердження проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки  
комунальної власності Баранівської об’єднаної  
територіальної громади з метою передачі її у 
власність для ведення особистого селянського 
господарства гр.Пашкевичу М.С. 
 

Розглянувши заяву гр.Пашкевича М.С. та проект землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної громади з метою 
передачі її у власність для ведення особистого селянського господарства, керуючись 
ст.12,33,118,125,126,1861 Земельного кодексу України, Законом України «Про землеустрій», 
ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації 
постійної комісії з питань земельних відносин, містобудування, будівництва та охорони 
навколишнього природного середовища, міська рада 

 
ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної 
власності Баранівської об’єднаної територіальної громади з метою передачі її у власність гр. 
Пашкевичу Миколі Степановичу, який проживає  в ХХХХХХХХХХ, загальною площею 
0,1500 га для ведення особистого селянського господарства в ХХХХХХХХХХХ. Дана 
земельна ділянка відноситься до категорії земель сільськогосподарського призначення. 

2. Передати гр. Пашкевичу Миколі Степановичу у власність земельну ділянку 
комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної громади, яка розташована в м. 
Баранівка, район газового господарства, Житомирської області, площею 0,1500 га, в тому 
числі: рілля – 0,1500 га, для ведення особистого селянського господарства, кадастровий номер 
земельної ділянки - ХХХХХХХХХХ. 

3. Гр.Пашкевичу М.С.: 
3.1. Після затвердження проектної документації зареєструвати речове право на нерухоме 

майно відповідно до чинного законодавства. 
3.2.  Виконувати обов,язки землевласника відповідно до вимог статті 91 Земельного 

кодексу України. 
3.3.  Забезпечити вільний доступ для прокладання нових, ремонту та експлуатації 

існуючих інженерних мереж і споруд, що знаходяться в межах земельної ділянки. 
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань 

земельних відносин, містобудування, будівництва та охорони навколишнього природного 
середовища. 

 
 

Міський голова                                                                                        А.О.Душко 
 
 



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
39 сесія  8 скликання 

 
24 грудня 2019 року                                                                                                     № 2620 
 
Про затвердження проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки  
комунальної власності Баранівської об’єднаної  
територіальної громади з метою передачі її у 
власність для ведення особистого селянського 
господарства гр.Фом’юк Л.П. 
 

Розглянувши заяву гр. Фом’юк Л.П. та проект землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної громади з метою 
передачі її у власність для ведення особистого селянського господарства, керуючись 
ст.12,33,118,125,126,1861 Земельного кодексу України, Законом України «Про землеустрій», 
ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації 
постійної комісії з питань земельних відносин, містобудування, будівництва та охорони 
навколишнього природного середовища, міська рада 

 
ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної 
власності Баранівської об’єднаної територіальної громади з метою передачі її у власність гр. 
Фом’юк Лесі Петрівні, яка проживає  в ХХХХХХХХХХ, загальною площею 2,0000 га для 
ведення особистого селянського господарства на території ХХХХХХХХХХ. Дана земельна 
ділянка відноситься до категорії земель сільськогосподарського призначення. 

2. Передати гр. Фом’юк Лесі Петрівні у власність земельну ділянку комунальної власності 
Баранівської об’єднаної територіальної громади, яка розташована в ХХХХХХХХХХХ, 
площею 2,0000 га, в тому числі: рілля – 2,0000 га, для ведення особистого селянського 
господарства, кадастровий номер земельної ділянки – ХХХХХХХХ. 

3. Гр.Фом’юк Л.П.: 
3.1. Після затвердження проектної документації зареєструвати речове право на нерухоме 

майно відповідно до чинного законодавства. 
3.2.  Виконувати обов,язки землевласника відповідно до вимог статті 91 Земельного 

кодексу України. 
3.3.  Забезпечити вільний доступ для прокладання нових, ремонту та експлуатації 

існуючих інженерних мереж і споруд, що знаходяться в межах земельної ділянки. 
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань 

земельних відносин, містобудування, будівництва та охорони навколишнього природного 
середовища. 

 
 

Міський голова                                                                                        А.О.Душко 
 
 
 



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
39  сесія  8 скликання 

 
24 грудня  2019 року                                                                                                     № 2621 
 
Про затвердження технічної документації 
із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж  земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
для ведення товарного сільськогосподарського 
виробництва з метою передачі її у спільну часткову 
гр.Войтенко В.І., гр. Панчук Г.І., гр. Демчук Н.І. 
 

        Розглянувши заяву гр. Войтенко В.І., гр. Панчук Г.І., гр. Демчук Н.І., та  технічну 
документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості) з метою передачі її у  спільну часткову власність для ведення товарного 
сільськогосподарського виробництва, керуючись ст.12,32,118,125,126,1861, п.21 Розділу Х 
«Перехідних положень» Земельного кодексу України, Законом України «Про порядок 
виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)», 
ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації 
постійної комісії з питань земельних відносин, містобудування, будівництва та охорони 
навколишнього природного середовища, міська рада 
ВИРІШИЛА: 
 

        1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) з метою передачі їх у спільну 
часткову власність для ведення товарного сільськогосподарського виробництва гр.Войтенко 
Валентині Іванівні, яка проживає в ХХХХХ, гр. Панчук Галині Іванівні, яка проживає в с. 
Смолдирів, гр. Демчук Надії  Іванівні, яка проживає в ХХХХХХХ, загальною площею 2,7965 
га в тому числі: рілля – 2,7965 га (№311) та закріплення її на місцевості межовими знаками. 
Дані земельні ділянки розташовані за межами ХХХХХХХХХХ та відносяться до категорії 
земель сільськогосподарського призначення. 

        2. Передати гр. Войтенко Валентині Ііванівні, гр. Панчук Галині Іванівні, гр. Демчук 
Надії Іванівні у спільну часткову власність земельні ділянки, які розташовані за межами 
ХХХХХХХХХ, площею 2,7965 га в тому числі: рілля – 2,7965 га (№311) кадастровий номер 
ділянки:  ХХХХХХХХХХ, для ведення товарного сільськогосподарського виробництва. 

3. Гр. Войтенко В.І., гр. Панчук Г.І., гр. Демчук Н.І.: 
3.1. Після затвердження технічної документації зареєструвати речове право на нерухоме 

майно відповідно до чинного законодавства. 
3.2.  Виконувати обов,язки землевласника відповідно до вимог статті 91 Земельного 

кодексу України. 
3.3.  Забезпечити вільний доступ для прокладання нових, ремонту та експлуатації 

існуючих інженерних мереж і споруд, що знаходяться в межах земельної ділянки. 
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань 

земельних відносин, містобудування, будівництва та охорони навколишнього природного 
середовища. 

 
Міський голова                                         А.О.Душко 



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
39  сесія  8 скликання 

 
24 грудня  2019 року                                                                                                     № 2622 
 
Про затвердження технічної документації 
із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж  земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
для ведення товарного сільськогосподарського 
виробництва з метою передачі її у власність 
гр.Гудзь Г.В. 
 

        Розглянувши заяву гр. Гудзь Г.В. та  технічну документацію із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) з метою передачі 
її у  власність для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, керуючись 
ст.12,32,118,125,126,1861, п.21 Розділу Х «Перехідних положень» Земельного кодексу 
України, Законом України «Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок 
власникам земельних часток (паїв)», ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», враховуючи рекомендації постійної комісії з питань земельних відносин, 
містобудування, будівництва та охорони навколишнього природного середовища, міська рада 

 
ВИРІШИЛА: 
 

        1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) з метою передачі їх у власність 
для ведення товарного сільськогосподарського виробництва гр.Гудзь Галині Володимирівні, 
яка проживає в ХХХХХХХХХХХ, загальною площею 2,6500 га в тому числі: рілля – 2,2563 
га (№287), пасовище – 0,3937 га (№929) та закріплення її на місцевості межовими знаками. 
Дані земельні ділянки розташовані за межами ХХХХХХХХ та відносяться до категорії земель 
сільськогосподарського призначення. 

        2. Передати гр. Гудзь Галині Володимирівні у власність земельні ділянки, які 
розташовані за межами ХХХХХХХХ площею 2,6500 га в тому числі: рілля – 2,2563 га (№287) 
кадастровий номер ділянки:  ХХХХХХХХХХ, пасовище – 0,3937 га (№929) кадастровий 
номер ділянки: ХХХХХХХХХ, для ведення товарного сільськогосподарського виробництва. 

3. Гр. Гудзь Г.В.: 
3.1. Після затвердження технічної документації зареєструвати речове право на нерухоме 

майно відповідно до чинного законодавства. 
3.2.  Виконувати обов,язки землевласника відповідно до вимог статті 91 Земельного 

кодексу України. 
3.3.  Забезпечити вільний доступ для прокладання нових, ремонту та експлуатації 

існуючих інженерних мереж і споруд, що знаходяться в межах земельної ділянки. 
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань 

земельних відносин, містобудування, будівництва та охорони навколишнього природного 
середовища. 

 
 

Міський голова                                         А.О.Душко 



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
39 сесія  8 скликання 

 
24 грудня 2019 року                                                                                                     № 2623 
 
Про затвердження проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки  
комунальної власності Баранівської об’єднаної  
територіальної громади з метою передачі її у 
власність для ведення особистого селянського 
господарства гр.Дупляк В.О. 
 

Розглянувши заяву гр.Дупляк В.О. та проект землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної громади з метою 
передачі її у власність для ведення особистого селянського господарства, керуючись 
ст.12,33,118,125,126,1861 Земельного кодексу України, Законом України «Про землеустрій», 
ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації 
постійної комісії з питань земельних відносин, містобудування, будівництва та охорони 
навколишнього природного середовища, міська рада 

 
ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної 
власності Баранівської об’єднаної територіальної громади з метою передачі її у власність гр. 
Дупляк Володимиру Олександровичу, який проживає  в ХХХХХХХ, загальною площею 
2,0000 га для ведення особистого селянського господарства в ХХХХХХХХ. Дана земельна 
ділянка відноситься до категорії земель сільськогосподарського призначення. 

2. Передати гр. Дупляк Володимиру Олександровичу у власність земельну ділянку 
комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної громади, яка розташована в 
ХХХХХХХХХХ, площею 2,0000 га, в тому числі: рілля – 2,0000 га, для ведення особистого 
селянського господарства, кадастровий номер земельної ділянки – ХХХХХХХХ. 

3. Гр.Дупляк В.О.: 
3.1. Після затвердження проектної документації зареєструвати речове право на нерухоме 

майно відповідно до чинного законодавства. 
3.2.  Виконувати обов,язки землевласника відповідно до вимог статті 91 Земельного 

кодексу України. 
3.3.  Забезпечити вільний доступ для прокладання нових, ремонту та експлуатації 

існуючих інженерних мереж і споруд, що знаходяться в межах земельної ділянки. 
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань 

земельних відносин, містобудування, будівництва та охорони навколишнього природного 
середовища. 

 
 

Міський голова                                                                                        А.О.Душко 
 
 
 



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
39 сесія  8 скликання 

 
24 грудня 2019 року                                                                                                     № 2624 
 
Про затвердження проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки  
комунальної власності Баранівської об’єднаної  
територіальної громади з метою передачі її у 
власність для ведення особистого селянського 
господарства гр.Яблонській І.С. 
 

Розглянувши заяву гр.Яблонської І.С. та проект землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної громади з метою 
передачі її у власність для ведення особистого селянського господарства, керуючись 
ст.12,33,118,125,126,1861 Земельного кодексу України, Законом України «Про землеустрій», 
ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації 
постійної комісії з питань земельних відносин, містобудування, будівництва та охорони 
навколишнього природного середовища, міська рада 

 
ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної 
власності Баранівської об’єднаної територіальної громади з метою передачі її у власність гр. 
Яблонській Інні Станіславівні, яка проживає  в ХХХХХХХХХ, загальною площею 2,0000 га 
для ведення особистого селянського господарства за межами ХХХХХХХ. Дана земельна 
ділянка відноситься до категорії земель сільськогосподарського призначення. 

2. Передати гр. Яблонській Інні Станіславівні у власність земельну ділянку комунальної 
власності Баранівської об’єднаної територіальної громади, яка розташована за межами 
ХХХХХХХХ, площею 2,0000 га, в тому числі: пасовище – 2,0000 га, для ведення особистого 
селянського господарства, кадастровий номер земельної ділянки – ХХХХХХХХ. 

3. Гр. Яблонській І.С.: 
3.1. Після затвердження проектної документації зареєструвати речове право на нерухоме 

майно відповідно до чинного законодавства. 
3.2.  Виконувати обов,язки землевласника відповідно до вимог статті 91 Земельного 

кодексу України. 
3.3.  Забезпечити вільний доступ для прокладання нових, ремонту та експлуатації 

існуючих інженерних мереж і споруд, що знаходяться в межах земельної ділянки. 
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань 

земельних відносин, містобудування, будівництва та охорони навколишнього природного 
середовища. 

 
 

Міський голова                                                                                        А.О.Душко 
 
 
 



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
39 сесія  8 скликання 

 
24 грудня 2019 року                                                                                                     № 2625 
 
Про затвердження проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки  
комунальної власності Баранівської об’єднаної  
територіальної громади з метою передачі її у 
власність для ведення особистого селянського 
господарства гр.Панчуку В.Т. 
 

Розглянувши заяву гр. Панчука В.Т. та проект землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної громади з метою 
передачі її у власність для ведення особистого селянського господарства, керуючись 
ст.12,33,118,125,126,1861 Земельного кодексу України, Законом України «Про землеустрій», 
ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації 
постійної комісії з питань земельних відносин, містобудування, будівництва та охорони 
навколишнього природного середовища, міська рада 

 
ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної 
власності Баранівської об’єднаної територіальної громади з метою передачі її у власність гр. 
Панчуку Василю Тимофійовичу, який проживає  в ХХХХХХХХХХ, загальною площею 2,0000 
га для ведення особистого селянського господарства за межами ХХХХХХХХХХ. Дана 
земельна ділянка відноситься до категорії земель сільськогосподарського призначення. 

2. Передати гр. Панчуку Василю Тимофійовичу у власність земельну ділянку комунальної 
власності Баранівської об’єднаної територіальної громади, яка розташована за межами 
ХХХХХХХХ, площею 2,0000 га, в тому числі: пасовище – 2,0000 га, для ведення особистого 
селянського господарства, кадастровий номер земельної ділянки – ХХХХХХХХ. 

3. Гр. Панчуку В.Т.: 
3.1. Після затвердження проектної документації зареєструвати речове право на нерухоме 

майно відповідно до чинного законодавства. 
3.2.  Виконувати обов,язки землевласника відповідно до вимог статті 91 Земельного 

кодексу України. 
3.3.  Забезпечити вільний доступ для прокладання нових, ремонту та експлуатації 

існуючих інженерних мереж і споруд, що знаходяться в межах земельної ділянки. 
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань 

земельних відносин, містобудування, будівництва та охорони навколишнього природного 
середовища. 

 
 

Міський голова                                                                                        А.О.Душко 
 
 
 



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
39 сесія  8 скликання 

 
24 грудня 2019 року                                                                                                     № 2626 
 
Про затвердження проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки  
комунальної власності Баранівської об’єднаної  
територіальної громади з метою передачі її у 
власність для ведення особистого селянського 
господарства гр.Барановій Н.М. 
 

Розглянувши заяву гр.Баранової Н.М. та проект землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної громади з метою 
передачі її у власність для ведення особистого селянського господарства, керуючись 
ст.12,33,118,125,126,1861 Земельного кодексу України, Законом України «Про землеустрій», 
ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації 
постійної комісії з питань земельних відносин, містобудування, будівництва та охорони 
навколишнього природного середовища, міська рада 

 
ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної 
власності Баранівської об’єднаної територіальної громади з метою передачі її у власність гр. 
Барановій Наталії Миколаївні, яка проживає  в ХХХХХХХ, загальною площею 2,0000 га для 
ведення особистого селянського господарства за межами ХХХХХХХХХХ. Дана земельна 
ділянка відноситься до категорії земель сільськогосподарського призначення. 

2. Передати гр. Барановій Наталії Миколаївні у власність земельну ділянку комунальної 
власності Баранівської об’єднаної територіальної громади, яка розташована за межами 
ХХХХХХХХ, площею 2,0000 га, в тому числі: пасовище – 2,0000 га, для ведення особистого 
селянського господарства, кадастровий номер земельної ділянки – ХХХХХХХХ. 

3. Гр. Барановій Н.М.: 
3.1. Після затвердження проектної документації зареєструвати речове право на нерухоме 

майно відповідно до чинного законодавства. 
3.2.  Виконувати обов,язки землевласника відповідно до вимог статті 91 Земельного 

кодексу України. 
3.3.  Забезпечити вільний доступ для прокладання нових, ремонту та експлуатації 

існуючих інженерних мереж і споруд, що знаходяться в межах земельної ділянки. 
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань 

земельних відносин, містобудування, будівництва та охорони навколишнього природного 
середовища. 

 
 

Міський голова                                                                                        А.О.Душко 
 
 
 



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
39 сесія  8 скликання 

 
24 грудня 2019 року                                                                                                     № 2627 
 
Про затвердження проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки  
комунальної власності Баранівської об’єднаної  
територіальної громади з метою передачі її у 
власність для ведення особистого селянського 
господарства гр.Миську І.І. 
 

Розглянувши заяву гр.Миська І.І. та проект землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної громади з метою 
передачі її у власність для ведення особистого селянського господарства, керуючись 
ст.12,33,118,125,126,1861 Земельного кодексу України, Законом України «Про землеустрій», 
ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації 
постійної комісії з питань земельних відносин, містобудування, будівництва та охорони 
навколишнього природного середовища, міська рада 

 
ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної 
власності Баранівської об’єднаної територіальної громади з метою передачі її у власність гр. 
Миську Івану Івановичу, який проживає  в ХХХХХХХХ, загальною площею 0,3275 га для 
ведення особистого селянського господарства за межами ХХХХХХХХ. Дана земельна ділянка 
відноситься до категорії земель сільськогосподарського призначення. 

2. Передати гр. Миську Івану Івановичу у власність земельну ділянку комунальної 
власності Баранівської об’єднаної територіальної громади, яка розташована за межами 
ХХХХХХХ, площею 0,3275 га, в тому числі: землі під сільськогосподарськими та іншими 
господарськими будівлями і дворами – 0,3275 га, для ведення особистого селянського 
господарства, кадастровий номер земельної ділянки – ХХХХХХХХХ. 

3. Гр. Миську І.І.: 
3.1. Після затвердження проектної документації зареєструвати речове право на нерухоме 

майно відповідно до чинного законодавства. 
3.2.  Виконувати обов,язки землевласника відповідно до вимог статті 91 Земельного 

кодексу України. 
3.3.  Забезпечити вільний доступ для прокладання нових, ремонту та експлуатації 

існуючих інженерних мереж і споруд, що знаходяться в межах земельної ділянки. 
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань 

земельних відносин, містобудування, будівництва та охорони навколишнього природного 
середовища. 

 
 

Міський голова                                                                                        А.О.Душко 
 
 



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
39 сесія  8 скликання 

 
24 грудня 2019 року                                                                                                     № 2628 
 
Про затвердження проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки  
комунальної власності Баранівської об’єднаної  
територіальної громади з метою передачі її у 
власність для ведення особистого селянського 
господарства гр.Мисько Г.В. 
 

Розглянувши заяву гр.Мисько Г.В. та проект землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної громади з метою 
передачі її у власність для ведення особистого селянського господарства, керуючись 
ст.12,33,118,125,126,1861 Земельного кодексу України, Законом України «Про землеустрій», 
ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації 
постійної комісії з питань земельних відносин, містобудування, будівництва та охорони 
навколишнього природного середовища, міська рада 

 
ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної 
власності Баранівської об’єднаної територіальної громади з метою передачі її у власність гр. 
Мисько Галині Василівні, яка проживає  в ХХХХХХХ, загальною площею 2,0000 га для 
ведення особистого селянського господарства за межами ХХХХХХХХ. Дана земельна ділянка 
відноситься до категорії земель сільськогосподарського призначення. 

2. Передати гр. Мисько Галини Василівни у власність земельну ділянку комунальної 
власності Баранівської об’єднаної територіальної громади, яка розташована за межами 
ХХХХХХХХХ, площею 2,0000 га, в тому числі: пасовища – 2,0000 га, для ведення особистого 
селянського господарства, кадастровий номер земельної ділянки – ХХХХХХХХ. 

3. Гр. Мисько Г.В.: 
3.1. Після затвердження проектної документації зареєструвати речове право на нерухоме 

майно відповідно до чинного законодавства. 
3.2.  Виконувати обов,язки землевласника відповідно до вимог статті 91 Земельного 

кодексу України. 
3.3.  Забезпечити вільний доступ для прокладання нових, ремонту та експлуатації 

існуючих інженерних мереж і споруд, що знаходяться в межах земельної ділянки. 
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань 

земельних відносин, містобудування, будівництва та охорони навколишнього природного 
середовища. 

 
 

Міський голова                                                                                        А.О.Душко 
 
 
 



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
39 сесія  8 скликання 

 
24 грудня 2019 року                                                                                                     № 2629 
 
Про затвердження проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки  
комунальної власності Баранівської об’єднаної  
територіальної громади з метою передачі її у 
власність для ведення особистого селянського 
господарства гр.Осіпчуку С.М. 
 

Розглянувши заяву гр.Осіпчука С.М. та проект землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної громади з метою 
передачі її у власність для ведення особистого селянського господарства, керуючись 
ст.12,33,118,125,126,1861 Земельного кодексу України, Законом України «Про землеустрій», 
ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації 
постійної комісії з питань земельних відносин, містобудування, будівництва та охорони 
навколишнього природного середовища, міська рада 

 
ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної 
власності Баранівської об’єднаної територіальної громади з метою передачі її у власність гр. 
Осіпчуку Сергію Миколайовичу, який проживає  в ХХХХХХХ, загальною площею 2,0000 га 
для ведення особистого селянського господарства за межами ХХХХХХХХХ. Дана земельна 
ділянка відноситься до категорії земель сільськогосподарського призначення. 

2. Передати гр. Осіпчуку Сергію Миколайовичу у власність земельну ділянку комунальної 
власності Баранівської об’єднаної територіальної громади, яка розташована за межами 
ХХХХХХ, площею 2,0000 га, в тому числі: перелоги – 2,0000 га, для ведення особистого 
селянського господарства, кадастровий номер земельної ділянки – ХХХХХХХХХ. 

3. Гр. Осіпчуку С.М.: 
3.1. Після затвердження проектної документації зареєструвати речове право на нерухоме 

майно відповідно до чинного законодавства. 
3.2.  Виконувати обов,язки землевласника відповідно до вимог статті 91 Земельного 

кодексу України. 
3.3.  Забезпечити вільний доступ для прокладання нових, ремонту та експлуатації 

існуючих інженерних мереж і споруд, що знаходяться в межах земельної ділянки. 
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань 

земельних відносин, містобудування, будівництва та охорони навколишнього природного 
середовища. 

 
 

Міський голова                                                                                        А.О.Душко 
 
 



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
39 сесія  8 скликання 

 
24 грудня 2019 року                                                                                                     № 2630 
 
Про затвердження проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки  
комунальної власності Баранівської об’єднаної  
територіальної громади з метою передачі її у 
власність для ведення особистого селянського 
господарства гр.Семенюк Л.М. 
 

Розглянувши заяву гр.Семенюк Л.М. та проект землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної громади з метою 
передачі її у власність для ведення особистого селянського господарства, керуючись 
ст.12,33,118,125,126,1861 Земельного кодексу України, Законом України «Про землеустрій», 
ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації 
постійної комісії з питань земельних відносин, містобудування, будівництва та охорони 
навколишнього природного середовища, міська рада 

 
ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної 
власності Баранівської об’єднаної територіальної громади з метою передачі її у власність гр. 
Семенюк Лесі Миколаївні, яка проживає  в ХХХХХХХ, загальною площею 2,0000 га для 
ведення особистого селянського господарства за межами ХХХХХХХ. Дана земельна ділянка 
відноситься до категорії земель сільськогосподарського призначення. 

2. Передати гр. Семенюк Лесі Миколаївні у власність земельну ділянку комунальної 
власності Баранівської об’єднаної територіальної громади, яка розташована за межами 
ХХХХХХХХХ, площею 2,0000 га, в тому числі: пасовища – 2,0000 га, для ведення особистого 
селянського господарства, кадастровий номер земельної ділянки – ХХХХХХХХХ. 

3. Гр. Семенюк Л.М.: 
3.1. Після затвердження проектної документації зареєструвати речове право на нерухоме 

майно відповідно до чинного законодавства. 
3.2.  Виконувати обов,язки землевласника відповідно до вимог статті 91 Земельного 

кодексу України. 
3.3.  Забезпечити вільний доступ для прокладання нових, ремонту та експлуатації 

існуючих інженерних мереж і споруд, що знаходяться в межах земельної ділянки. 
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань 

земельних відносин, містобудування, будівництва та охорони навколишнього природного 
середовища. 

 
 

Міський голова                                                                                        А.О.Душко 
 
 
 



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
39 сесія  8 скликання 

 
24 грудня 2019 року                                                                                                     № 2631 
 
Про затвердження проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки  
комунальної власності Баранівської об’єднаної  
територіальної громади з метою передачі її у 
власність для ведення особистого селянського 
господарства гр.Радзіховській С.І. 
 

Розглянувши заяву гр.Радзіховської С.І. та проект землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної громади з 
метою передачі її у власність для ведення особистого селянського господарства, керуючись 
ст.12,33,118,125,126,1861 Земельного кодексу України, Законом України «Про землеустрій», 
ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації 
постійної комісії з питань земельних відносин, містобудування, будівництва та охорони 
навколишнього природного середовища, міська рада 

 
ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної 
власності Баранівської об’єднаної територіальної громади з метою передачі її у власність гр. 
Радзіховській Світлані Іванівні, яка проживає  в ХХХХХХХХ, загальною площею 2,0000 га 
для ведення особистого селянського господарства за межами ХХХХХХХХХХ. Дана земельна 
ділянка відноситься до категорії земель сільськогосподарського призначення. 

2. Передати гр. Радзіховській Світлані Іванівні у власність земельну ділянку комунальної 
власності Баранівської об’єднаної територіальної громади, яка розташована за межами 
ХХХХХХХХХ, площею 2,0000 га, в тому числі: пасовища – 2,0000 га, для ведення особистого 
селянського господарства, кадастровий номер земельної ділянки – ХХХХХХХХХ. 

3. Гр. Радзіховській С.І.: 
3.1. Після затвердження проектної документації зареєструвати речове право на нерухоме 

майно відповідно до чинного законодавства. 
3.2.  Виконувати обов,язки землевласника відповідно до вимог статті 91 Земельного 

кодексу України. 
3.3.  Забезпечити вільний доступ для прокладання нових, ремонту та експлуатації 

існуючих інженерних мереж і споруд, що знаходяться в межах земельної ділянки. 
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань 

земельних відносин, містобудування, будівництва та охорони навколишнього природного 
середовища. 

 
 

Міський голова                                                                                        А.О.Душко 
 
 
 



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
39 сесія  8 скликання 

 
24 грудня 2019 року                                                                                                     № 2632 
 
Про затвердження проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки  
комунальної власності Баранівської об’єднаної  
територіальної громади з метою передачі її у 
власність для ведення особистого селянського 
господарства гр.Плаксюк М.К. 
 

Розглянувши заяву гр.Плаксюк М.К. та проект землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної громади з метою 
передачі її у власність для ведення особистого селянського господарства, керуючись 
ст.12,33,118,125,126,1861 Земельного кодексу України, Законом України «Про землеустрій», 
ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації 
постійної комісії з питань земельних відносин, містобудування, будівництва та охорони 
навколишнього природного середовища, міська рада 

 
ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної 
власності Баранівської об’єднаної територіальної громади з метою передачі її у власність гр. 
Плаксюк Марії Кирилівні, яка проживає  в ХХХХХХХХ, загальною площею 2,0000 га для 
ведення особистого селянського господарства за межами ХХХХХХХХ. Дана земельна ділянка 
відноситься до категорії земель сільськогосподарського призначення. 

2. Передати гр. Плаксюк Марії Кирилівні у власність земельну ділянку комунальної 
власності Баранівської об’єднаної територіальної громади, яка розташована за межами 
ХХХХХХХХХ, площею 2,0000 га, в тому числі: пасовища – 2,0000 га, для ведення особистого 
селянського господарства, кадастровий номер земельної ділянки – ХХХХХХХХХ. 

3. Гр. Плаксюк М.К.: 
3.1. Після затвердження проектної документації зареєструвати речове право на нерухоме 

майно відповідно до чинного законодавства. 
3.2.  Виконувати обов,язки землевласника відповідно до вимог статті 91 Земельного 

кодексу України. 
3.3.  Забезпечити вільний доступ для прокладання нових, ремонту та експлуатації 

існуючих інженерних мереж і споруд, що знаходяться в межах земельної ділянки. 
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань 

земельних відносин, містобудування, будівництва та охорони навколишнього природного 
середовища. 

 
 

Міський голова                                                                                        А.О.Душко 
 
 
 



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
39 сесія  8 скликання 

 
24 грудня 2019 року                                                                                                     № 2633 
 
Про затвердження проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки  
комунальної власності Баранівської об’єднаної  
територіальної громади з метою передачі її у 
власність для ведення особистого селянського 
господарства гр.Плаксюк М.С. 
 

Розглянувши заяву гр.Плаксюк М.С. та проект землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної громади з метою 
передачі її у власність для ведення особистого селянського господарства, керуючись 
ст.12,33,118,125,126,1861 Земельного кодексу України, Законом України «Про землеустрій», 
ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації 
постійної комісії з питань земельних відносин, містобудування, будівництва та охорони 
навколишнього природного середовища, міська рада 

 
ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної 
власності Баранівської об’єднаної територіальної громади з метою передачі її у власність гр. 
Плаксюк Михайлу Сергійовичу, який проживає  в ХХХХХХХХХ, загальною площею 2,0000 
га для ведення особистого селянського господарства за межами ХХХХХХ. Дана земельна 
ділянка відноситься до категорії земель сільськогосподарського призначення. 

2. Передати гр. Плаксюк Михайлу Сергійовичу у власність земельну ділянку комунальної 
власності Баранівської об’єднаної територіальної громади, яка розташована за межами 
ХХХХХХХ, площею 2,0000 га, в тому числі: пасовища – 2,0000 га, для ведення особистого 
селянського господарства, кадастровий номер земельної ділянки – ХХХХХХХХХ. 

3. Гр. Плаксюк М.С.: 
3.1. Після затвердження проектної документації зареєструвати речове право на нерухоме 

майно відповідно до чинного законодавства. 
3.2.  Виконувати обов,язки землевласника відповідно до вимог статті 91 Земельного 

кодексу України. 
3.3.  Забезпечити вільний доступ для прокладання нових, ремонту та експлуатації 

існуючих інженерних мереж і споруд, що знаходяться в межах земельної ділянки. 
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань 

земельних відносин, містобудування, будівництва та охорони навколишнього природного 
середовища. 

 
 

Міський голова                                                                                        А.О.Душко 
 
 
 



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
39 сесія  8 скликання 

 
24 грудня 2019 року                                                                                                     № 2634 
 
Про затвердження проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки  
комунальної власності Баранівської об’єднаної  
територіальної громади з метою передачі її у 
власність для ведення особистого селянського 
господарства гр.Плаксюку С.М. 
 

Розглянувши заяву гр.Плаксюка С.М. та проект землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної громади з метою 
передачі її у власність для ведення особистого селянського господарства, керуючись 
ст.12,33,118,125,126,1861 Земельного кодексу України, Законом України «Про землеустрій», 
ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації 
постійної комісії з питань земельних відносин, містобудування, будівництва та охорони 
навколишнього природного середовища, міська рада 

 
ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної 
власності Баранівської об’єднаної територіальної громади з метою передачі її у власність гр. 
Плаксюку Сергію Михайловичу, який проживає  в ХХХХХХХХ, загальною площею 2,0000 га 
для ведення особистого селянського господарства за межами ХХХХХХХХ. Дана земельна 
ділянка відноситься до категорії земель сільськогосподарського призначення. 

2. Передати гр. Плаксюку Сергію Михайловичу у власність земельну ділянку комунальної 
власності Баранівської об’єднаної територіальної громади, яка розташована за межами 
ХХХХХХХХ, площею 2,0000 га, в тому числі: пасовища – 2,0000 га, для ведення особистого 
селянського господарства, кадастровий номер земельної ділянки – ХХХХХХХХХ. 

3. Гр. Плаксюку С.М.: 
3.1. Після затвердження проектної документації зареєструвати речове право на нерухоме 

майно відповідно до чинного законодавства. 
3.2.  Виконувати обов,язки землевласника відповідно до вимог статті 91 Земельного 

кодексу України. 
3.3.  Забезпечити вільний доступ для прокладання нових, ремонту та експлуатації 

існуючих інженерних мереж і споруд, що знаходяться в межах земельної ділянки. 
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань 

земельних відносин, містобудування, будівництва та охорони навколишнього природного 
середовища. 

 
 

Міський голова                                                                                        А.О.Душко 
 
 
 



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
39 сесія  8 скликання 

 
24 грудня 2019 року                                                                                                     № 2635 
 
Про затвердження проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки  
комунальної власності Баранівської об’єднаної  
територіальної громади з метою передачі її у 
власність для ведення особистого селянського 
господарства гр.Плаксюк Т.С. 
 

Розглянувши заяву гр.Плаксюк Т.С. та проект землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної громади з метою 
передачі її у власність для ведення особистого селянського господарства, керуючись 
ст.12,33,118,125,126,1861 Земельного кодексу України, Законом України «Про землеустрій», 
ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації 
постійної комісії з питань земельних відносин, містобудування, будівництва та охорони 
навколишнього природного середовища, міська рада 

 
ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної 
власності Баранівської об’єднаної територіальної громади з метою передачі її у власність гр. 
Плаксюк Тетяні Сергіївні, яка проживає  в ХХХХХХХХХХХ, загальною площею 2,0000 га 
для ведення особистого селянського господарства за межами ХХХХХХХХХХХ. Дана 
земельна ділянка відноситься до категорії земель сільськогосподарського призначення. 

2. Передати гр. Плаксюк Тетяні Сергіївні у власність земельну ділянку комунальної 
власності Баранівської об’єднаної територіальної громади, яка розташована за межами 
ХХХХХХХХХХХ, площею 2,0000 га, в тому числі: пасовища – 2,0000 га, для ведення 
особистого селянського господарства, кадастровий номер земельної ділянки – 
ХХХХХХХХХХХ. 

3. Гр. Плаксюк Т.С.: 
3.1. Після затвердження проектної документації зареєструвати речове право на нерухоме 

майно відповідно до чинного законодавства. 
3.2.  Виконувати обов,язки землевласника відповідно до вимог статті 91 Земельного 

кодексу України. 
3.3.  Забезпечити вільний доступ для прокладання нових, ремонту та експлуатації 

існуючих інженерних мереж і споруд, що знаходяться в межах земельної ділянки. 
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань 

земельних відносин, містобудування, будівництва та охорони навколишнього природного 
середовища. 

 
 

Міський голова                                                                                        А.О.Душко 
 
 
 



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
39 сесія  8 скликання 

 
24 грудня 2019 року                                                                                                     № 2636 
 
Про затвердження проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки  
комунальної власності Баранівської об’єднаної  
територіальної громади з метою передачі її у 
власність для ведення особистого селянського 
господарства гр.Хоменку В.П. 
 

Розглянувши заяву гр.Хоменка В.П. та проект землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної громади з метою 
передачі її у власність для ведення особистого селянського господарства, керуючись 
ст.12,33,118,125,126,1861 Земельного кодексу України, Законом України «Про землеустрій», 
ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації 
постійної комісії з питань земельних відносин, містобудування, будівництва та охорони 
навколишнього природного середовища, міська рада 

 
ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної 
власності Баранівської об’єднаної територіальної громади з метою передачі її у власність гр. 
Хоменку Віктору Петровичу, який проживає  в ХХХХХХХХХХ загальною площею 2,0000 га 
для ведення особистого селянського господарства за межами ХХХХХХХХХХ. Дана земельна 
ділянка відноситься до категорії земель сільськогосподарського призначення. 

2. Передати гр. Хоменку Віктору Петровичу у власність земельну ділянку комунальної 
власності Баранівської об’єднаної територіальної громади, яка розташована за межами 
ХХХХХХХХХХХ, площею 2,0000 га, в тому числі: пасовища – 2,0000 га, для ведення 
особистого селянського господарства, кадастровий номер земельної ділянки – 
ХХХХХХХХХХХ. 

3. Гр. Хоменку В.П.: 
3.1. Після затвердження проектної документації зареєструвати речове право на нерухоме 

майно відповідно до чинного законодавства. 
3.2.  Виконувати обов,язки землевласника відповідно до вимог статті 91 Земельного 

кодексу України. 
3.3.  Забезпечити вільний доступ для прокладання нових, ремонту та експлуатації 

існуючих інженерних мереж і споруд, що знаходяться в межах земельної ділянки. 
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань 

земельних відносин, містобудування, будівництва та охорони навколишнього природного 
середовища. 

 
 

Міський голова                                                                                        А.О.Душко 
 
 
 



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
39 сесія  8 скликання 

 
24 грудня 2019 року                                                                                                        № 2637  
 
Про затвердження технічної документації 
із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж  земельної ділянки комунальної власності 
Баранівської об’єднаної територіальної громади 
з метою передачі її у власність для будівництва 
і обслуговування житлового будинку,  
господарських будівель і споруд гр. Тимощук Г.П. 
 

Розглянувши заяву гр. Тимощук Г.П. та технічну документацію із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки комунальної власності Баранівської 
об’єднаної територіальної громади з метою передачі її у власність для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, керуючись 
ст.12,40,118,125,126,1861 Земельного кодексу України, ст.26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної комісії з питань земельних 
відносин, містобудування, будівництва та охорони навколишнього природного середовища, 
міська рада 

 
ВИРІШИЛА: 
 1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки комунальної власності Баранівської об’єднаної 
територіальної громади з метою передачі її у власність гр. Тимощук Галині Павлівні, яка 
проживає в ХХХХХХХХ,  загальною площею 0,2500 га для будівництва і обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд по ХХХХХХХХХХ. Дана земельна 
ділянка відноситься до категорії земель житлової та громадської забудови. 

       2. Передати гр. Тимощук Галині Павлівні у власність земельну ділянку комунальної 
власності Баранівської об’єднаної територіальної громади, яка розташована по 
ХХХХХХХХХХ, площею 0,2500 га, в тому числі: під житловою забудовою та господарськими 
спорудами – 0,0886 га; рілля – 0,1614 га, для будівництва і обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд, кадастровий номер земельної ділянки – ХХХХХХХХХХ. 

3. Гр. Тимощук Г.П.: 
3.1. Після затвердження технічної документації зареєструвати речове право на нерухоме 

майно відповідно до чинного законодавства. 
3.2.  Виконувати обов,язки землевласника відповідно до вимог статті 91 Земельного 

кодексу України. 
3.3.  Забезпечити вільний доступ для прокладання нових, ремонту та експлуатації 

існуючих інженерних мереж і споруд, що знаходяться в межах земельної ділянки. 
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань 

земельних відносин, містобудування, будівництва та охорони навколишнього природного 
середовища. 

 
 

Міський голова                                       А.О.Душко 



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
39 сесія  8 скликання 

 
24 грудня 2019 року                                                                                                     № 2638 
 
Про затвердження проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки  
комунальної власності Баранівської об’єднаної  
територіальної громади з метою передачі її у 
власність для ведення особистого селянського 
господарства гр.Лебізі О.Л. 
 

Розглянувши заяву гр.Лебіги О.Л. та проект землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної громади з метою 
передачі її у власність для ведення особистого селянського господарства, керуючись 
ст.12,33,118,125,126,1861 Земельного кодексу України, Законом України «Про землеустрій», 
ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації 
постійної комісії з питань земельних відносин, містобудування, будівництва та охорони 
навколишнього природного середовища, міська рада 

 
ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної 
власності Баранівської об’єднаної територіальної громади з метою передачі її у власність гр. 
Лебізі Олегу Леонідовичу, який проживає  в ХХХХХХХХХХ загальною площею 2,0000 га для 
ведення особистого селянського господарства в ХХХХХХХХХХ. Дана земельна ділянка 
відноситься до категорії земель сільськогосподарського призначення. 

2. Передати гр. Лебізі Олегу Леонідовичу у власність земельну ділянку комунальної 
власності Баранівської об’єднаної територіальної громади, яка розташована в м. Баранівка,  р-
н ХХХХХХХХХХХХ, площею 2,0000 га, в тому числі: рілля – 2,0000 га, для ведення 
особистого селянського господарства, кадастровий номер земельної ділянки – 
ХХХХХХХХХХ. 

3. Гр. Лебізі О.Л.: 
3.1. Після затвердження проектної документації зареєструвати речове право на нерухоме 

майно відповідно до чинного законодавства. 
3.2.  Виконувати обов,язки землевласника відповідно до вимог статті 91 Земельного 

кодексу України. 
3.3.  Забезпечити вільний доступ для прокладання нових, ремонту та експлуатації 

існуючих інженерних мереж і споруд, що знаходяться в межах земельної ділянки. 
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань 

земельних відносин, містобудування, будівництва та охорони навколишнього природного 
середовища. 

 
 

Міський голова                                                                                        А.О.Душко 
 
 
 
 



                                  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
39 сесія  8 скликання 

 
24 грудня  2019 року                                                                     № 2639 
 
Про затвердження проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки  
комунальної власності Баранівської об’єднаної  
територіальної громади з метою передачі її у 
власність для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель 
та споруд  гр.Лободзінській В.А. 
 

       Розглянувши заяву гр. Лободзінської В.А. проект землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної громади з 
метою передачі її у власність для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд, керуючись ст.12,40,118,125,126,1861 Земельного кодексу 
України, ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи 
рекомендації постійної комісії з питань земельних відносин, містобудування, будівництва та 
охорони навколишнього природного середовища, міська рада 

 
ВИРІШИЛА: 

       1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної 
власності Баранівської об’єднаної територіальної громади з метою передачі її у власність 
гр.Лободзінській Віті Анатолівні, яка проживає по ХХХХХХХХХХ, загальною площею 
0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд по ХХХХХХХХХХХХ. Дана земельна ділянка відноситься до категорії земель 
житлової та громадської забудови. 

       2. Передати гр.Лободзінській Віті Анатолівні у власність земельну ділянку 
комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної громади, яка розташована по 
ХХХХХХХХХХХХХХ, площею 0,1000 га, в тому числі: рілля – 0,0700 га,землі зайняті 
поточним будівництвом (будівництво на яких не розпочато) – 0,0300 га, для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, кадастровий номер 
земельної ділянки – ХХХХХХХХХХХ. 

       3. Гр.Лободзінській В.А.: 
       3.1. Після затвердження проектної документації зареєструвати речове право на 

нерухоме майно відповідно до чинного законодавства. 
       3.2.  Виконувати обов,язки землевласника відповідно до вимог статті 91 Земельного 

кодексу України. 
       3.3.  Забезпечити вільний доступ для прокладання нових, ремонту та експлуатації 

існуючих інженерних мереж і споруд, що знаходяться в межах земельної ділянки. 
       4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань 

земельних відносин, містобудування, будівництва та охорони навколишнього природного 
середовища. 

 
 

Міський голова                                                                                        А.О.Душко 



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
39 сесія  8 скликання 

 
24 грудня 2019 року                                                                                                     № 2640 
 
Про затвердження проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки  
комунальної власності Баранівської об’єднаної  
територіальної громади з метою передачі її у 
власність для ведення особистого селянського 
господарства гр.Савич Д.Ф. 
 

Розглянувши заяву гр.Савич Д.Ф. та проект землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної громади з метою 
передачі її у власність для ведення особистого селянського господарства, керуючись 
ст.12,33,118,125,126,1861 Земельного кодексу України, Законом України «Про землеустрій», 
ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації 
постійної комісії з питань земельних відносин, містобудування, будівництва та охорони 
навколишнього природного середовища, міська рада 

 
ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної 
власності Баранівської об’єднаної територіальної громади з метою передачі її у власність гр. 
Савич Діни Федорівни, яка проживає  в м. ХХХХХХХХХХХХ загальною площею 2,0000 га 
для ведення особистого селянського господарства за межами ХХХХХХХХХХХ. Дана 
земельна ділянка відноситься до категорії земель сільськогосподарського призначення. 

2. Передати гр. Савич Діні Федорівні у власність земельну ділянку комунальної власності 
Баранівської об’єднаної територіальної громади, яка розташована за межами 
ХХХХХХХХХХХ, площею 2,0000 га, в тому числі: рілля – 2,0000 га, для ведення особистого 
селянського господарства, кадастровий номер земельної ділянки – ХХХХХХХХХХХ. 

3. Гр. Савич Д.Ф.: 
3.1. Після затвердження проектної документації зареєструвати речове право на нерухоме 

майно відповідно до чинного законодавства. 
3.2.  Виконувати обов,язки землевласника відповідно до вимог статті 91 Земельного 

кодексу України. 
3.3.  Забезпечити вільний доступ для прокладання нових, ремонту та експлуатації 

існуючих інженерних мереж і споруд, що знаходяться в межах земельної ділянки. 
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань 

земельних відносин, містобудування, будівництва та охорони навколишнього природного 
середовища. 

 
 

Міський голова                                                                                        А.О.Душко 
 
 
 

 



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
39 сесія  8 скликання 

 
24 грудня  2019 року                                                                                                        № 2641 
 
Про надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок комунальної власності 
Баранівської об’єднаної територіальної 
громади за межами населених пунктів 
зі зміною цільового призначення з земель 
запасу на землі для ведення особистого  
селянського господарства з подальшою  
передачею у власність громадянам 

 
        Розглянувши заяви громадян про надання дозволу на виготовлення проекту 

землеустрою щодо відведення у власність земельних ділянок, керуючись ст.12,33,118,125,126 
Земельного кодексу України, Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих 
актів України щодо спрощення порядку набуття прав на землю», Законом України «Про 
реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», ст.12,25 Закону України «Про 
землеустрій», ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», розпорядженням 
Кабінету Міністрів України від 31.01.2018 р. №60 «Питання передачі земельних ділянок 
сільськогосподарського призначення державної власності у комунальну власність об’єднаних 
територіальних громад», враховуючи рекомендації постійної комісії з питань земельних 
відносин, містобудування, будівництва та охорони навколишнього природного середовища, 
міська рада 
ВИРІШИЛА: 
               1. Надати дозвіл на виготовлення технічної документації щодо поділу земельної 
ділянки земель запасу сільськогосподарського призначення  за кадастровим номером 
ХХХХХХХХХХ загальною площею 13,5162 га. 

        2. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки сільськогосподарського призначення комунальної власності Баранівської об’єднаної 
територіальної громади зі зміною цільового призначення з земель запасу (16.00) на землі для 
ведення особистого селянського господарства (01.03) за межами ХХХХХХХХХХХ, з 
подальшою  передачею у власність громадянам згідно з додатком. 

            3. Після виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної громади, Баранівській міській 
раді зареєструвати земельні ділянки у відділі Держгеокадастру. Громадянам, зазначеним у 
додатку, протягом року з дати прийняття цього рішення подати проект землеустрою на 
розгляд сесії міської ради щодо прийняття рішення про його затвердження та передачі 
земельної ділянки у власність. При невиконанні цієї умови, дане рішення вважати таким, що 
втратило чинність. 
  4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань 
земельних відносин, містобудування, будівництва та охорони навколишнього природного 
середовища. 
 

Міський голова                                                                  А.О.Душко 
 
Додаток 



до рішення 39 сесії 8 скликання 
Баранівської міської ради 

                                                                                               від  24.12.2019 р. № 2641 
 

№ 
з/п 

Прізвище, ім,я та по-
батькові, адреса 

проживання 

Пло-
ща 

земе-
льної 
ділян
ки, га 

Для 
будівництва 

та 
обслуговува-

ння 
житлового 
будинку, 

господарсь-
ких будівель 
і споруд, га 

 Для ведення 
особистого 

селянського 
господарства, 

га 

Місце 
розташування 

земельної 
ділянки 

Примітка 

1 Леонець Віта 
Анатоліївна               

ХХХХХХХХХ 

2,00  2,00 ХХХХХХХ власність 

 
 
Секретар ради                                                                                              О.В.Самчук  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
39 сесія  8 скликання 

 
24 грудня  2019 року                                                                                                        № 2642 
 
Про надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок комунальної власності 
Баранівської об’єднаної територіальної 
громади за межами населених пунктів 
зі зміною цільового призначення з земель 
запасу на землі для ведення особистого  
селянського господарства з подальшою  
передачею у власність громадянам 

 
        Розглянувши заяви громадян про надання дозволу на виготовлення проекту 

землеустрою щодо відведення у власність земельних ділянок, керуючись ст.12,33,118,125,126 
Земельного кодексу України, Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих 
актів України щодо спрощення порядку набуття прав на землю», Законом України «Про 
реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», ст.12,25 Закону України «Про 
землеустрій», ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», розпорядженням 
Кабінету Міністрів України від 31.01.2018 р. №60 «Питання передачі земельних ділянок 
сільськогосподарського призначення державної власності у комунальну власність об’єднаних 
територіальних громад», враховуючи рекомендації постійної комісії з питань земельних 
відносин, містобудування, будівництва та охорони навколишнього природного середовища, 
міська рада 
ВИРІШИЛА: 
               1. Надати дозвіл на виготовлення технічної документації щодо поділу земельної 
ділянки земель запасу сільськогосподарського призначення  за кадастровим номером 
ХХХХХХХХХХ загальною площею 20,9319 га. 

        2. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки сільськогосподарського призначення комунальної власності Баранівської об’єднаної 
територіальної громади зі зміною цільового призначення з земель запасу (16.00) на землі для 
ведення особистого селянського господарства (01.03) за межами ХХХХХХХХХХ, з 
подальшою  передачею у власність громадянам згідно з додатком. 

            3. Після виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної громади, Баранівській міській 
раді зареєструвати земельні ділянки у відділі Держгеокадастру. Громадянам, зазначеним у 
додатку, протягом року з дати прийняття цього рішення подати проект землеустрою на 
розгляд сесії міської ради щодо прийняття рішення про його затвердження та передачі 
земельної ділянки у власність. При невиконанні цієї умови, дане рішення вважати таким, що 
втратило чинність. 
  4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань 
земельних відносин, містобудування, будівництва та охорони навколишнього природного 
середовища. 
 
 

Міський голова                                                                  А.О.Душко 
Додаток 



до рішення 39 сесії 8 скликання 
Баранівської міської ради 

                                                                                               від  24.12.2019 р. № 2642 
 

№ 
з/п 

Прізвище, ім,я та по-
батькові, адреса 

проживання 

Пло-
ща 

земе-
льної 
ділян
ки, га 

Для 
будівництва 

та 
обслуговува-

ння 
житлового 
будинку, 

господарсь-
ких будівель 
і споруд, га 

 Для ведення 
особистого 

селянського 
господарства, 

га 

Місце 
розташування 

земельної 
ділянки 

Примітка 

1 Каленюк Руслан 
Анатолійович  

 ХХХХХХХХХ 

2,00  2,00 ХХХ власність 

2 
 
 

Шамрай Леся 
Миколаївна  

ХХХХХХХХХ 

2,00 

 

 

 

 

 

2,00 

 

 

ХХХ власність 

 

 

3 Терещук Наталія 
Петрівна  

ХХХХХХХХ 

2,00  2,00 ХХХ власність 

4 Маліцький Віктор 
Володимирович 
 ХХХХХХХХ 

2,00  2,00 ХХХ власність 

5 
 
 

Пухальський Євген 
Анатолійович  
ХХХХХХХХ 

2,00 
 
 

 
 
 

2,00 
 
 

ХХХ власність 
 
 

 
 
Секретар ради                                                                                             О.В. Самчук  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
39 сесія  8 скликання 

 
24 грудня  2019 року                                                                                                        № 2643 
 
Про надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок комунальної власності 
Баранівської об’єднаної територіальної 
громади за межами населених пунктів 
зі зміною цільового призначення з земель 
запасу на землі для ведення особистого  
селянського господарства з подальшою  
передачею у власність громадянам 

 
        Розглянувши заяви громадян про надання дозволу на виготовлення проекту 

землеустрою щодо відведення у власність земельних ділянок, керуючись ст.12,33,118,125,126 
Земельного кодексу України, Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих 
актів України щодо спрощення порядку набуття прав на землю», Законом України «Про 
реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», ст.12,25 Закону України «Про 
землеустрій», ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», розпорядженням 
Кабінету Міністрів України від 31.01.2018 р. №60 «Питання передачі земельних ділянок 
сільськогосподарського призначення державної власності у комунальну власність об’єднаних 
територіальних громад», враховуючи рекомендації постійної комісії з питань земельних 
відносин, містобудування, будівництва та охорони навколишнього природного середовища, 
міська рада 
ВИРІШИЛА: 
               1. Надати дозвіл на виготовлення технічної документації щодо поділу земельної 
ділянки земель запасу сільськогосподарського призначення  за кадастровим номером 
ХХХХХХХХ загальною площею 22,7765 га. 

        2. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки сільськогосподарського призначення комунальної власності Баранівської об’єднаної 
територіальної громади зі зміною цільового призначення з земель запасу (16.00) на землі для 
ведення особистого селянського господарства (01.03) за межами ХХХХХХХХХ, з подальшою  
передачею у власність громадянам згідно з додатком. 

            3. Після виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної громади, Баранівській міській 
раді зареєструвати земельні ділянки у відділі Держгеокадастру. Громадянам, зазначеним у 
додатку, протягом року з дати прийняття цього рішення подати проект землеустрою на 
розгляд сесії міської ради щодо прийняття рішення про його затвердження та передачі 
земельної ділянки у власність. При невиконанні цієї умови, дане рішення вважати таким, що 
втратило чинність. 
  4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань 
земельних відносин, містобудування, будівництва та охорони навколишнього природного 
середовища. 
 
 

Міський голова                                                                  А.О.Душко 
Додаток 



до рішення 39 сесії 8 скликання 
Баранівської міської ради 

                                                                                               від  24.12.2019 р. № 2643 
 

№ 
з/п 

Прізвище, ім,я та по-
батькові, адреса 

проживання 

Пло-
ща 

земе-
льної 
ділян
ки, га 

Для 
будівництва 

та 
обслуговува-

ння 
житлового 
будинку, 

господарсь-
ких будівель 
і споруд, га 

 Для ведення 
особистого 

селянського 
господарства, 

га 

Місце 
розташування 

земельної 
ділянки 

Примітка 

1 Матвійчук Ірина 
Анатоліївна               
ХХХХХХХ 

1,00  1,00 ХХХХХХХ власність 

 
 
Секретар ради                                                                                            О.В. Самчук  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
39 сесія  8 скликання 

 
24 грудня  2019 року                                                                                                        № 2644 
 
Про надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок комунальної власності 
Баранівської об’єднаної територіальної 
громади за межами населених пунктів 
зі зміною цільового призначення з земель 
запасу на землі для ведення особистого  
селянського господарства з подальшою  
передачею у власність громадянам 

 
        Розглянувши заяви громадян про надання дозволу на виготовлення проекту 

землеустрою щодо відведення у власність земельних ділянок, керуючись ст.12,33,118,125,126 
Земельного кодексу України, Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих 
актів України щодо спрощення порядку набуття прав на землю», Законом України «Про 
реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», ст.12,25 Закону України «Про 
землеустрій», ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», розпорядженням 
Кабінету Міністрів України від 31.01.2018 р. №60 «Питання передачі земельних ділянок 
сільськогосподарського призначення державної власності у комунальну власність об’єднаних 
територіальних громад», враховуючи рекомендації постійної комісії з питань земельних 
відносин, містобудування, будівництва та охорони навколишнього природного середовища, 
міська рада 
ВИРІШИЛА: 
               1. Надати дозвіл на виготовлення технічної документації щодо поділу земельної 
ділянки земель запасу сільськогосподарського призначення  за кадастровим номером 
ХХХХХХХХ загальною площею 14,4190 га. 

        2. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки сільськогосподарського призначення комунальної власності Баранівської об’єднаної 
територіальної громади зі зміною цільового призначення з земель запасу (16.00) на землі для 
ведення особистого селянського господарства (01.03) за межами ХХХХХХХХ, з подальшою  
передачею у власність громадянам згідно з додатком. 

            3. Після виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної громади, Баранівській міській 
раді зареєструвати земельні ділянки у відділі Держгеокадастру. Громадянам, зазначеним у 
додатку, протягом року з дати прийняття цього рішення подати проект землеустрою на 
розгляд сесії міської ради щодо прийняття рішення про його затвердження та передачі 
земельної ділянки у власність. При невиконанні цієї умови, дане рішення вважати таким, що 
втратило чинність. 
  4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань 
земельних відносин, містобудування, будівництва та охорони навколишнього природного 
середовища. 
 
 

Міський голова                                                                  А.О.Душко 
 



Додаток 
до рішення 39 сесії 8 скликання 
Баранівської міської ради 

                                                                                               від  24.12.2019 р. № 2644 
 

№ 
з/п 

Прізвище, ім,я та по-
батькові, адреса 

проживання 

Пло-
ща 

земе-
льної 
ділян
ки, га 

Для 
будівництва 

та 
обслуговува-

ння 
житлового 
будинку, 

господарсь-
ких будівель 
і споруд, га 

 Для ведення 
особистого 

селянського 
господарства, 

га 

Місце 
розташування 

земельної 
ділянки 

Примітка 

1 Нестерук Микола 
Олександрович   

ХХХ 

2,00  2,00 ХХХ власність 

2 
 
 

Луніна Вікторія 
Василівна  

ХХХ 
 

 
2,00 

 

 
 
 

 
2,00 

 

ХХХ 
 
 

власність 
 
 

3 
 

Лунін Дмитро 
Петрович  

ХХХ 
 

 
2,00 

 

 
 

 
2,00 

 

ХХХ 
 

власність 
 
 

 
 
Секретар ради                                                                                             О.В.Самчук  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
39 сесія  8 скликання 

 
24 грудня  2019 року                                                                                                    № 2645 
 
Про надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок комунальної власності 
Баранівської об’єднаної територіальної 
громади за межами населених пунктів 
зі зміною цільового призначення з земель 
запасу на землі для ведення особистого  
селянського господарства з подальшою  
передачею у власність громадянам 

 
        Розглянувши заяви громадян про надання дозволу на виготовлення проекту 

землеустрою щодо відведення у власність земельних ділянок, керуючись ст.12,33,118,125,126 
Земельного кодексу України, Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих 
актів України щодо спрощення порядку набуття прав на землю», Законом України «Про 
реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», ст.12,25 Закону України «Про 
землеустрій», ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», розпорядженням 
Кабінету Міністрів України від 31.01.2018 р. №60 «Питання передачі земельних ділянок 
сільськогосподарського призначення державної власності у комунальну власність об’єднаних 
територіальних громад», враховуючи рекомендації постійної комісії з питань земельних 
відносин, містобудування, будівництва та охорони навколишнього природного середовища, 
міська рада 
ВИРІШИЛА: 
               1. Надати дозвіл на виготовлення технічної документації щодо поділу земельної 
ділянки земель запасу сільськогосподарського призначення  за кадастровим номером 
ХХХХХХ загальною площею 8,4034 га. 

        2. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки сільськогосподарського призначення комунальної власності Баранівської об’єднаної 
територіальної громади зі зміною цільового призначення з земель запасу (16.00) на землі для 
ведення особистого селянського господарства (01.03) за межами ХХХХХХХ, з подальшою  
передачею у власність громадянам згідно з додатком. 

            3. Після виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної громади, Баранівській міській 
раді зареєструвати земельні ділянки у відділі Держгеокадастру. Громадянам, зазначеним у 
додатку, протягом року з дати прийняття цього рішення подати проект землеустрою на 
розгляд сесії міської ради щодо прийняття рішення про його затвердження та передачі 
земельної ділянки у власність. При невиконанні цієї умови, дане рішення вважати таким, що 
втратило чинність. 
  4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань 
земельних відносин, містобудування, будівництва та охорони навколишнього природного 
середовища. 
 
 

Міський голова                                                                  А.О.Душко 
Додаток 



до рішення 39 сесії 8 скликання 
Баранівської міської ради 

                                                                                               від  24.12.2019 р. № 2645 
 

№ 
з/п 

Прізвище, ім,я та по-
батькові, адреса 

проживання 

Пло-
ща 

земел
ь-ної 
ділян
ки, га 

Для 
будівництва 

та 
обслуговува-

ння 
житлового 
будинку, 

господарськи
хбудівель і 
споруд, га 

 Для ведення 
особистого 

селянського 
господарства, 

га 

Місце 
розташування 

земельної 
ділянки 

Примітка 

1 Пашкевич Ганна 
Феліксівна                

ХХХХХ 

2,00  2,00 ХХХ власність 

2 Пашкевич Вадим 
Йосипович              

ХХХХХ 

2,00  2,00 ХХХ власність 

3 Пашкевич Ігор 
Йосипович             

ХХХХХ  

2,00  2,00 ХХХ власність 

 
 
Секретар ради                                                                                             О.В.Самчук  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
39 сесія  8 скликання 

 
24 грудня  2019 року                                                                                                    № 2646 
 
Про надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок комунальної власності 
Баранівської об’єднаної територіальної 
громади за межами населених пунктів 
зі зміною цільового призначення з земель 
запасу на землі для ведення особистого  
селянського господарства з подальшою  
передачею у власність громадянам 

 
        Розглянувши заяви громадян про надання дозволу на виготовлення проекту 

землеустрою щодо відведення у власність земельних ділянок, керуючись ст.12,33,118,125,126 
Земельного кодексу України, Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих 
актів України щодо спрощення порядку набуття прав на землю», Законом України «Про 
реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», ст.12,25 Закону України «Про 
землеустрій», ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», розпорядженням 
Кабінету Міністрів України від 31.01.2018 р. №60 «Питання передачі земельних ділянок 
сільськогосподарського призначення державної власності у комунальну власність об’єднаних 
територіальних громад», враховуючи рекомендації постійної комісії з питань земельних 
відносин, містобудування, будівництва та охорони навколишнього природного середовища, 
міська рада 
ВИРІШИЛА: 
               1. Надати дозвіл на виготовлення технічної документації щодо поділу земельної 
ділянки земель запасу сільськогосподарського призначення  за кадастровим номером 
ХХХХХХХХХ загальною площею 6,2576 га. 

        2. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки сільськогосподарського призначення комунальної власності Баранівської об’єднаної 
територіальної громади зі зміною цільового призначення з земель запасу (16.00) на землі для 
ведення особистого селянського господарства (01.03) за межами ХХХХХХХ, з подальшою  
передачею у власність громадянам згідно з додатком. 

            3. Після виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної громади, Баранівській міській 
раді зареєструвати земельні ділянки у відділі Держгеокадастру. Громадянам, зазначеним у 
додатку, протягом року з дати прийняття цього рішення подати проект землеустрою на 
розгляд сесії міської ради щодо прийняття рішення про його затвердження та передачі 
земельної ділянки у власність. При невиконанні цієї умови, дане рішення вважати таким, що 
втратило чинність. 
  4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань 
земельних відносин, містобудування, будівництва та охорони навколишнього природного 
середовища. 
 
 

Міський голова                                                                  А.О.Душко 
Додаток 



до рішення 39 сесії 8 скликання 
Баранівської міської ради 

                                                                                               від  24.12.2019 р. № 2646 
 

№ 
з/п 

Прізвище, ім,я та по-
батькові, адреса 

проживання 

Площ
а 

земел
ь-ної 
ділян
ки, га 

Для 
будівництва 

та 
обслуговува-

ння 
житлового 
будинку, 

господарськи
хбудівель і 
споруд, га 

 Для ведення 
особистого 

селянського 
господарства, 

га 

Місце 
розташування 

земельної 
ділянки 

Примітка 

1 Пашкевич Лідія 
Миколаївна             

ХХХХХ 

2,00  2,00 ХХХ власність 

 
 
Секретар ради                                                                                           О.В.Самчук  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ 
39 сесія 8 скликання 

 
24 грудня 2019 року                                                                                                   № 2647 
 
Про надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки колективної власності  
Баранівської об,єднаної територіальної 
громади для ведення особистого селянського  
господарства з подальшою передачею у  
власність гр.Бойко З.І. 
 

      Розглянувши заяву гр.Бойко З.І., керуючись ст.12,33,118,125,126, п.21 Розділу Х 
«Перехідних положень» Земельного кодексу України, Законом України «Про внесення змін 
до деяких законодавчих актів України щодо спрощення порядку набуття прав на землю», 
Законом України «Про реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», ст.12,25 
Закону України «Про землеустрій», ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», враховуючи рекомендації постійної комісії з питань земельних відносин, 
містобудування, будівництва та охорони навколишнього природного середовища, міська рада 
 

ВИРІШИЛА: 

             1. Надати дозвіл гр. Бойко Зої Іванівні, яка проживає в ХХХХХХХХ, на розробку 
проекту землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки з земель запасу 
сільськогосподарського призначення колективної власності Баранівської об,єднаної 
територіальної громади загальною площею 0,0600 га для ведення особистого селянського 
господарства за межами ХХХХХХ. 
 

          2. Після виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
колективної власності Баранівської об’єднаної територіальної громади, Баранівській міській 
раді зареєструвати земельну ділянку у відділі Держгеокадастру. Гр. Бойко З.І. подати проект 
землеустрою на розгляд сесії міської ради щодо прийняття рішення про його затвердження 
та передачі земельної ділянки у власність.  

 
       3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань 
земельних відносин, містобудування, будівництва та охорони навколишнього природного 
середовища.  
 

 
Міський голова                                                                                                            А.О.Душко 
 
 
 
 
 
 
 



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ 
39 сесія 8 скликання 

 
24 грудня 2019 року                                                                                                   № 2648 
 
Про надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки колективної власності  
Баранівської об,єднаної територіальної 
громади для ведення особистого селянського  
господарства з подальшою передачею у  
власність гр.Панчуку В.З. 
 

      Розглянувши заяву гр.Панчука В.З., керуючись ст.12,33,118,125,126, п.21 Розділу Х 
«Перехідних положень» Земельного кодексу України, Законом України «Про внесення змін 
до деяких законодавчих актів України щодо спрощення порядку набуття прав на землю», 
Законом України «Про реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», ст.12,25 
Закону України «Про землеустрій», ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», враховуючи рекомендації постійної комісії з питань земельних відносин, 
містобудування, будівництва та охорони навколишнього природного середовища, міська рада 
 

ВИРІШИЛА: 

             1. Надати дозвіл гр. Панчуку Віктору Зіновійовичу, який проживає в ХХХХХХХХХ, 
на розробку проекту землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки з земель 
запасу сільськогосподарського призначення колективної власності Баранівської об,єднаної 
територіальної громади загальною площею 0,5000 га для ведення особистого селянського 
господарства за межами ХХХХХХ. 
 

          2. Після виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
колективної власності Баранівської об’єднаної територіальної громади, Баранівській міській 
раді зареєструвати земельну ділянку у відділі Держгеокадастру. Гр. Панчуку В.З. подати 
проект землеустрою на розгляд сесії міської ради щодо прийняття рішення про його 
затвердження та передачі земельної ділянки у власність.  

 
       3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань 
земельних відносин, містобудування, будівництва та охорони навколишнього природного 
середовища.  
 

 
Міський голова                                                                                                            А.О.Душко 
 
 
 
 
 



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ 
39 сесія 8 скликання 

 
24 грудня 2019 року                                                                                                   № 2649 
 
Про надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки колективної власності  
Баранівської об,єднаної територіальної 
громади для ведення особистого селянського  
господарства з подальшою передачею у  
власність гр.Бойку П.П. 
 

      Розглянувши заяву гр.Бойка П.П., керуючись ст.12,33,118,125,126, п.21 Розділу Х 
«Перехідних положень» Земельного кодексу України, Законом України «Про внесення змін 
до деяких законодавчих актів України щодо спрощення порядку набуття прав на землю», 
Законом України «Про реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», ст.12,25 
Закону України «Про землеустрій», ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», враховуючи рекомендації постійної комісії з питань земельних відносин, 
містобудування, будівництва та охорони навколишнього природного середовища, міська рада 
 

ВИРІШИЛА: 

             1. Надати дозвіл гр. Бойку Павлу Павловичу, який проживає в ХХХХХХ на розробку 
проекту землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки з земель запасу 
сільськогосподарського призначення колективної власності Баранівської об,єднаної 
територіальної громади загальною площею 0,1900 га для ведення особистого селянського 
господарства за межами ХХХХХХ. 
 

          2. Після виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
колективної власності Баранівської об’єднаної територіальної громади, Баранівській міській 
раді зареєструвати земельну ділянку у відділі Держгеокадастру. Гр. Бойку П.П. подати 
проект землеустрою на розгляд сесії міської ради щодо прийняття рішення про його 
затвердження та передачі земельної ділянки у власність.  

 
       3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань 
земельних відносин, містобудування, будівництва та охорони навколишнього природного 
середовища.  
 

 
Міський голова                                                                                                            А.О.Душко 
 
 
 
 
 
 



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
39 сесія  8 скликання 

 
24 грудня  2019 року                                                                                                     № 2650 
 
Про надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок комунальної власності 
Баранівської об’єднаної територіальної 
громади за межами населених пунктів 
зі зміною цільового призначення з земель 
запасу на землі для ведення особистого  
селянського господарства з подальшою  
передачею у власність громадянам 

 
        Розглянувши заяви громадян про надання дозволу на виготовлення проекту 

землеустрою щодо відведення у власність земельних ділянок, керуючись ст.12,33,118,125,126 
Земельного кодексу України, Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих 
актів України щодо спрощення порядку набуття прав на землю», Законом України «Про 
реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», ст.12,25 Закону України «Про 
землеустрій», ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», розпорядженням 
Кабінету Міністрів України від 31.01.2018 р. №60 «Питання передачі земельних ділянок 
сільськогосподарського призначення державної власності у комунальну власність об’єднаних 
територіальних громад», враховуючи рекомендації постійної комісії з питань земельних 
відносин, містобудування, будівництва та охорони навколишнього природного середовища, 
міська рада 
ВИРІШИЛА: 
               1. Надати дозвіл на виготовлення технічної документації щодо поділу земельної 
ділянки земель запасу сільськогосподарського призначення  за кадастровим номером 
ХХХХХХХХ загальною площею 6,6962 га. 

        2. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки сільськогосподарського призначення комунальної власності Баранівської об’єднаної 
територіальної громади зі зміною цільового призначення з земель запасу (16.00) на землі для 
ведення особистого селянського господарства (01.03) за межами ХХХХХХХХ, з подальшою  
передачею у власність громадянам згідно з додатком. 

            3. Після виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної громади, Баранівській міській 
раді зареєструвати земельні ділянки у відділі Держгеокадастру. Громадянам, зазначеним у 
додатку, протягом року з дати прийняття цього рішення подати проект землеустрою на 
розгляд сесії міської ради щодо прийняття рішення про його затвердження та передачі 
земельної ділянки у власність. При невиконанні цієї умови, дане рішення вважати таким, що 
втратило чинність. 
  4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань 
земельних відносин, містобудування, будівництва та охорони навколишнього природного 
середовища. 
 
 

Міський голова                                                                  А.О.Душко 
Додаток 



до рішення 39 сесії 8 скликання 
Баранівської міської ради 

                                                                                               від  24.12.2019 р. № 2650 
 

№ 
з/п 

Прізвище, ім,я та по-
батькові, адреса 

проживання 

Пло-
ща 

земе-
льної 
ділян
ки, га 

Для 
будівництва 

та 
обслуговува-

ння 
житлового 
будинку, 

господарсь-
ких будівель 
і споруд, га 

 Для ведення 
особистого 

селянського 
господарства, 

га 

Місце 
розташування 

земельної 
ділянки 

Примітка 

1 Ященко Наталія 
Володимирівна           

ХХХХХХХ 

2,00  2,00 ХХХ власність 

2 Леонець Лілія 
Сергіївна  

ХХХХХХХ 

2,00  2,00 ХХХ власність 

3 Леонець Дмитро 
Олексійович  
ХХХХХХХ 

2,00  2,00 ХХХ власність 

 
 
 
Секретар ради                                                                                             О.В. Самчук  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
39 сесія  8 скликання 

 
24 грудня  2019 року                                                                                                    № 2651 
 
Про надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок комунальної власності 
Баранівської об’єднаної територіальної 
громади за межами населених пунктів 
зі зміною цільового призначення з земель 
запасу на землі для ведення особистого  
селянського господарства з подальшою  
передачею у власність громадянам 

 
        Розглянувши заяви громадян про надання дозволу на виготовлення проекту 

землеустрою щодо відведення у власність земельних ділянок, керуючись ст.12,33,118,125,126 
Земельного кодексу України, Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих 
актів України щодо спрощення порядку набуття прав на землю», Законом України «Про 
реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», ст.12,25 Закону України «Про 
землеустрій», ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», розпорядженням 
Кабінету Міністрів України від 31.01.2018 р. №60 «Питання передачі земельних ділянок 
сільськогосподарського призначення державної власності у комунальну власність об’єднаних 
територіальних громад», враховуючи рекомендації постійної комісії з питань земельних 
відносин, містобудування, будівництва та охорони навколишнього природного середовища, 
міська рада 
ВИРІШИЛА: 
               1. Надати дозвіл на виготовлення технічної документації щодо поділу земельної 
ділянки земель запасу сільськогосподарського призначення  за кадастровим номером 
ХХХХХХХ загальною площею 4,5707 га. 

        2. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки сільськогосподарського призначення комунальної власності Баранівської об’єднаної 
територіальної громади зі зміною цільового призначення з земель запасу (16.00) на землі для 
ведення особистого селянського господарства (01.03) за межами ХХХХХХХХ, з подальшою  
передачею у власність громадянам згідно з додатком. 

            3. Після виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної громади, Баранівській міській 
раді зареєструвати земельні ділянки у відділі Держгеокадастру. Громадянам, зазначеним у 
додатку, протягом року з дати прийняття цього рішення подати проект землеустрою на 
розгляд сесії міської ради щодо прийняття рішення про його затвердження та передачі 
земельної ділянки у власність. При невиконанні цієї умови, дане рішення вважати таким, що 
втратило чинність. 
  4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань 
земельних відносин, містобудування, будівництва та охорони навколишнього природного 
середовища. 
 
 

Міський голова                                                                  А.О.Душко 
 



Додаток 
до рішення 39 сесії 8 скликання 
Баранівської міської ради 

                                                                                               від  24.12.2019 р. № 2651 
 

№ 
з/п 

Прізвище, ім,я та по-
батькові, адреса 

проживання 

Пло-
ща 

земе-
льної 
ділян
ки, га 

Для 
будівництва 

та 
обслуговува-

ння 
житлового 
будинку, 

господарсь-
ких будівель 
і споруд, га 

 Для ведення 
особистого 

селянського 
господарства, 

га 

Місце 
розташування 

земельної 
ділянки 

Примітка 

1 Гриценюк Тамара 
Григорівна 
ХХХХХХХ 

0,60  0,60 
 

ХХХ власність 

 
 
Секретар ради                                                                                             О.В.Самчук  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
39 сесія  8 скликання 

 
24 грудня  2019 року                                                                                                 № 2652 
 
Про надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок комунальної власності 
Баранівської об’єднаної територіальної 
громади за межами населених пунктів 
зі зміною цільового призначення з земель 
запасу на землі для ведення особистого  
селянського господарства з подальшою  
передачею у власність громадянам 

 
        Розглянувши заяви громадян про надання дозволу на виготовлення проекту 

землеустрою щодо відведення у власність земельних ділянок, керуючись ст.12,33,118,125,126 
Земельного кодексу України, Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих 
актів України щодо спрощення порядку набуття прав на землю», Законом України «Про 
реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», ст.12,25 Закону України «Про 
землеустрій», ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», розпорядженням 
Кабінету Міністрів України від 31.01.2018 р. №60 «Питання передачі земельних ділянок 
сільськогосподарського призначення державної власності у комунальну власність об’єднаних 
територіальних громад», враховуючи рекомендації постійної комісії з питань земельних 
відносин, містобудування, будівництва та охорони навколишнього природного середовища, 
міська рада 

 
ВИРІШИЛА: 
               1. Надати дозвіл на виготовлення технічної документації щодо поділу земельної 
ділянки земель запасу сільськогосподарського призначення  за кадастровим номером 
ХХХХХХХХХХХ загальною площею 13,7489 га. 

        2. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки сільськогосподарського призначення комунальної власності Баранівської об’єднаної 
територіальної громади зі зміною цільового призначення з земель запасу (16.00) на землі для 
ведення особистого селянського господарства (01.03) за межами ХХХХХХХХХХ, з 
подальшою  передачею у власність громадянам згідно з додатком. 

            3. Після виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної громади, Баранівській міській 
раді зареєструвати земельні ділянки у відділі Держгеокадастру. Громадянам, зазначеним у 
додатку, протягом року з дати прийняття цього рішення подати проект землеустрою на 
розгляд сесії міської ради щодо прийняття рішення про його затвердження та передачі 
земельної ділянки у власність. При невиконанні цієї умови, дане рішення вважати таким, що 
втратило чинність. 
  4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань 
земельних відносин, містобудування, будівництва та охорони навколишнього природного 
середовища. 
 

Міський голова                                                                  А.О.Душко 
 



Додаток 
до рішення 39 сесії 8 скликання 
Баранівської міської ради 

                                                                                               від  24.12.2019 р. № 2652 
 

№ 
з/п 

Прізвище, ім,я та по-
батькові, адреса 

проживання 

Пло-
ща 

земе-
льної 
ділян
ки, га 

Для 
будівництва 

та 
обслуговува-

ння 
житлового 
будинку, 

господарсь-
ких будівель 
і споруд, га 

 Для ведення 
особистого 

селянського 
господарства, 

га 

Місце 
розташування 

земельної 
ділянки 

Примітка 

1 Сахнюк Валентина 
Миколаївна 

 ХХХХ 

0,50  0,50 ХХХ власність 

2 
 
 

Басюк Олена 
Василівна  
ХХХХХ 

0,24  

 

 

0,24 

 

ХХХ 

 

власність 

 

 
3 Опанасюк 

Валентина 
Григорівна 
ХХХХХХ 

0,50  0,50 ХХХ 

 

власність 

 

4 Ревуцька Олена 
Миколаївна 
ХХХХХХ 

0,50  0,50 ХХХ 

 

власність 

 

 
 
 
Секретар ради                                                                                            О.В. Самчук  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
39 сесія  8 скликання 

 
24 грудня  2019 року                                                                                                        № 2653 
 
Про надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок комунальної власності 
Баранівської об’єднаної територіальної 
громади за межами населених пунктів 
зі зміною цільового призначення з земель 
запасу на землі для ведення особистого  
селянського господарства з подальшою  
передачею у власність громадянам 

 
        Розглянувши заяви громадян про надання дозволу на виготовлення проекту 

землеустрою щодо відведення у власність земельних ділянок, керуючись ст.12,33,118,125,126 
Земельного кодексу України, Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих 
актів України щодо спрощення порядку набуття прав на землю», Законом України «Про 
реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», ст.12,25 Закону України «Про 
землеустрій», ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», розпорядженням 
Кабінету Міністрів України від 31.01.2018 р. №60 «Питання передачі земельних ділянок 
сільськогосподарського призначення державної власності у комунальну власність об’єднаних 
територіальних громад», враховуючи рекомендації постійної комісії з питань земельних 
відносин, містобудування, будівництва та охорони навколишнього природного середовища, 
міська рада 
ВИРІШИЛА: 
               1. Надати дозвіл на виготовлення технічної документації щодо поділу земельної 
ділянки земель запасу сільськогосподарського призначення  за кадастровим номером 
ХХХХХХХХ загальною площею 32,5614 га. 

        2. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки сільськогосподарського призначення комунальної власності Баранівської об’єднаної 
територіальної громади зі зміною цільового призначення з земель запасу (16.00) на землі для 
ведення особистого селянського господарства (01.03) за межами ХХХХХХХХХХ, з 
подальшою  передачею у власність громадянам згідно з додатком. 

            3. Після виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної громади, Баранівській міській 
раді зареєструвати земельні ділянки у відділі Держгеокадастру. Громадянам, зазначеним у 
додатку, протягом року з дати прийняття цього рішення подати проект землеустрою на 
розгляд сесії міської ради щодо прийняття рішення про його затвердження та передачі 
земельної ділянки у власність. При невиконанні цієї умови, дане рішення вважати таким, що 
втратило чинність. 
  4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань 
земельних відносин, містобудування, будівництва та охорони навколишнього природного 
середовища. 
 
 

Міський голова                                                                  А.О.Душко 
Додаток 



до рішення 39 сесії 8 скликання 
Баранівської міської ради 

                                                                                               від  24.12.2019 р. № 2653 
 

№ 
з/п 

Прізвище, ім,я та по-
батькові, адреса 

проживання 

Пло-
ща 

земе-
льної 
ділян
ки, га 

Для 
будівництва 

та 
обслуговува-

ння 
житлового 
будинку, 

господарсь-
ких будівель 
і споруд, га 

 Для ведення 
особистого 

селянського 
господарства, 

га 

Місце 
розташування 

земельної 
ділянки 

Примітка 

1 Солодка Галина 
Валентинівна  
 ХХХХХХХ 

0,40  0,40 ХХХ власність 

 
2 
 

Мисько Катерина 
Василівна  

ХХХХХХХХХ 

0,90 

 

 

 

 

0,90 

 

 

ХХХ 

 

власність 

 

 
 
Секретар ради                                                                                             О.В. Самчук  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                 



                                  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
39  сесія  8 скликання 

 
24 грудня  2019 року                                                                     № 2654 
 
Про надання дозволу на виготовлення 
технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
для ведення товарного сільськогосподарського  
виробництва з метою передачі її у власність  
гр.Рудик Т.Я 
 

        Розглянувши заяву гр.Рудик Т.Я. про надання дозволу на виготовлення технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки з метою 
передачі її у власність (земельна частка (пай), сертифікат на право на земельну частку (пай) 
серія ЖТ №0338833, керуючись ст.12,32,118,125,126,1861, п.21 Розділу Х «Перехідних 
положень» Земельного кодексу України, Законом України «Про порядок виділення в натурі 
(на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв), Законом України «Про 
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення порядку набуття прав 
на землю», Законом України «Про реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх 
обтяжень», ст.12,25 Закону України «Про землеустрій», ст.26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної комісії з питань земельних 
відносин, містобудування, будівництва та охорони навколишнього природного середовища, 
міська рада 

 
ВИРІШИЛА: 
   

        1. Надати дозвіл гр.Рудик Тетяні Яківні, яка проживає в ХХХХХХ, на розробку 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості) з метою передачі її у власність для ведення товарного 
сільськогосподарського виробництва загальною площею 2,4151 га, в тому числі: ділянка 
(№845) – 2,4151 га (рілля), та закріплення на місцевості межовими знаками. Земельна ділянка 
розташована за межами ХХХХХХХ та відноситься до категорії земель 
сільськогосподарського призначення. 

            2. Після виготовлення технічної документації із землеустрою, гр.Рудик Т.Я. 
зареєструвати земельну ділянку у відділі Держгеокадастру та подати технічну документацію 
на розгляд сесії міської ради щодо прийняття рішення про її затвердження та передачі 
земельної ділянки у власність.  

              3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань 
земельних відносин, містобудування, будівництва та охорони навколишнього природного 
середовища. 
 
 
Міський голова                                                                                   А.О.Душко 
                          

 
                                                                                                 



                                  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
39  сесія  8 скликання 

 
24 грудня  2019 року                                                                     № 2655 
 
Про надання дозволу на виготовлення 
технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
для ведення товарного сільськогосподарського  
виробництва з метою передачі її у власність  
гр.Рудику В.В. 
 

        Розглянувши заяву гр.Рудика В.В. про надання дозволу на виготовлення технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки з метою 
передачі її у власність (земельна частка (пай), сертифікат на право на земельну частку (пай) 
серія ЖТ №0253463, керуючись ст.12,32,118,125,126,1861, п.21 Розділу Х «Перехідних 
положень» Земельного кодексу України, Законом України «Про порядок виділення в натурі 
(на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв), Законом України «Про 
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення порядку набуття прав 
на землю», Законом України «Про реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх 
обтяжень», ст.12,25 Закону України «Про землеустрій», ст.26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної комісії з питань земельних 
відносин, містобудування, будівництва та охорони навколишнього природного середовища, 
міська рада 

 
ВИРІШИЛА: 
   

        1. Надати дозвіл гр.Рудику Василю Віталійовичу, який   проживає в ХХХХХХХХ, на 
розробку технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) з метою передачі її у власність для ведення 
товарного сільськогосподарського виробництва загальною площею 3,8687 га, в тому числі: 
ділянка (№850) – 3,8687 га (рілля), та закріплення на місцевості межовими знаками. Земельна 
ділянка розташована за межами ХХХХХХХХХ та відноситься до категорії земель 
сільськогосподарського призначення. 

            2. Після виготовлення технічної документації із землеустрою, гр.Рудику В.В. 
зареєструвати земельну ділянку у відділі Держгеокадастру та подати технічну документацію 
на розгляд сесії міської ради щодо прийняття рішення про її затвердження та передачі 
земельної ділянки у власність.  

              3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань 
земельних відносин, містобудування, будівництва та охорони навколишнього природного 
середовища. 
 
 
Міський голова                                                                                   А.О.Душко 
                          

 



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ 
39 сесія 8 скликання 

 
24 грудня 2019 року                                                                                                   № 2656 
 
Про надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки колективної власності  
Баранівської об,єднаної територіальної 
громади для ведення особистого селянського  
господарства з подальшою передачею у  
власність гр.Алексюку В.А. 
 

      Розглянувши заяву гр.Алксюка В.А., керуючись ст.12,33,118,125,126, п.21 Розділу Х 
«Перехідних положень» Земельного кодексу України, Законом України «Про внесення змін 
до деяких законодавчих актів України щодо спрощення порядку набуття прав на землю», 
Законом України «Про реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», ст.12,25 
Закону України «Про землеустрій», ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», враховуючи рекомендації постійної комісії з питань земельних відносин, 
містобудування, будівництва та охорони навколишнього природного середовища, міська рада 
 

ВИРІШИЛА: 

             1. Надати дозвіл гр. Алексюку Валерію Анатолійовичу, який проживає в ХХХХХХХХ 
на розробку проекту землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки з земель 
запасу сільськогосподарського призначення колективної власності Баранівської об,єднаної 
територіальної громади загальною площею 0,2300 га для ведення особистого селянського 
господарства за межами ХХХХХХ. 
 

          2. Після виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
колективної власності Баранівської об’єднаної територіальної громади, Баранівській міській 
раді зареєструвати земельну ділянку у відділі Держгеокадастру. Гр. Алексюку В.А. подати 
проект землеустрою на розгляд сесії міської ради щодо прийняття рішення про його 
затвердження та передачі земельної ділянки у власність.  

 
       3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань 
земельних відносин, містобудування, будівництва та охорони навколишнього природного 
середовища.  
 

 
Міський голова                                                                                                            А.О.Душко 

 
 
 
 

 



                                  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
39  сесія  8 скликання 

 
24  грудня  2019 року                                                                     № 2657 
 
Про надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки комунальної власності 
Баранівської об’єднаної територіальної 
громади  
 

        Розглянувши заяви громадян, керуючись ст.12,33,40,118,125,126 Земельного кодексу 
України, Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 
спрощення порядку набуття прав на землю», Законом України «Про реєстрацію речових прав 
на нерухоме майно та їх обтяжень», ст.12,25 Закону України «Про землеустрій», ст.26 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної комісії 
з питань земельних відносин, містобудування, будівництва та охорони навколишнього 
природного середовища, міська рада 

 
ВИРІШИЛА: 

               1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення у власність 
(оренду) земельної ділянки комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної 
громади громадянам, зазначеним у додатку до цього рішення. 
 
               2. Після виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок 
комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної громади, Баранівській міській 
раді зареєструвати земельні ділянки у відділі Держгеокадастру. Громадянам, зазначеним у 
додатку, протягом року з дати прийняття цього рішення подати проект землеустрою на 
розгляд сесії міської ради щодо прийняття рішення про його затвердження та передачі 
земельної ділянки у власність. При невиконанні цієї умови, дане рішення вважати таким, що 
втратило чинність. 
 

               3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань 
земельних відносин, містобудування, будівництва та охорони навколишнього природного 
середовища. 

 
 

Міський голова                                                                               А.О.Душко 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
Додаток 
до рішення 39 сесії 8 скликання 
Баранівської міської ради 

                                                                                               від  24.12. 2019 р. №  2657 
 
  

№ 
з/
п 

Прізвище, ім,я та по-
батькові, адреса 

проживання 

Площа 
земель-

ної 
ділянки, 

га 

Для будівництва 
та обслуговува-
ння житлового 

будинку, 
господарських 

будівель і 
споруд, га 

 Для ведення 
особистого 

селянського 
господарства, 

га 

Місце 
розташування 

земельної 
ділянки 

Примітка 

1 Гончарук Віктор 
Іванович 
 ХХХХ 

1,00  1,00 ХХХ власність 

2 Фрончик Алла 
Володимирівна  

ХХХХХХ 

0,10 0,10  ХХХ  
оренда 

3 Туровець 
Володимир 

Онуфрійович 
 ХХХХХХХХ 

0,18  0,18 ХХХ власність 

4 Душко Іван 
Олександрович      

ХХХХХ 

0,60  0,60 ХХХ власність 

5 Базько Людмила 
Іванівна  

ХХХХХХХХ 

0,10  0,10 ХХХ власність 

6 Довгалюк Віра 
Григорівна 

ХХХХХ 

0,45  0,45 ХХХ власність 

7 Степанюк Анжела 
Іванівна 

ХХХХХХ 

1,7781  1,7781 ХХХ власність 

8 Мисько Олексій 
Володимирович  

ХХХХХХХХ 

0,40  0,40 ХХХ власність 

9 Чернишук Наталія 
Миколаївна 
ХХХХХХ 

0,30  0,30 ХХХ власність 

10 Онищук Галина 
Василівна 
 ХХХХХХ 

 

0,25  0,25 ХХХ власність 

11 Поліщук Сергій 
Іванович 

 ХХХХХХХХ 

0,30  0,30 ХХХ власність 

 
12 

 
Орлова Наталія 
Володимирівна  

 ХХХХХХХ 

 
0,80 

  
0,80 

ХХХ 
 

 
власність 

13 Вітюк Валентина 
Миколаївна  

0,13  0,13 ХХХ власність 



ХХХХХХ 
14 Корнійчук Наталія 

Василівна  
ХХХХХ 

0,18  0,18 ХХХ власність 

15 Короленко Галина 
Олександрівна 

 ХХХХХХ 

0,37  0,37 ХХХ власність 

16 Заліщук Ярослав 
Володимирович 

 ХХХХХ 

0,50  0,50 ХХХ власність 

17 Штикало Сергій 
Ігорович  

ХХХХХХ 

1,89  1,89 ХХХ власність 

18 Мисько Ігор 
Васильович  
ХХХХХХ 

0,80  0,80 ХХХ 
 

власність 

19 Онищук Володимир 
Васильович  
ХХХХХХХ 

0,50  0,50 ХХХ власність 

20 Ваюта Світлана 
Василівна  

ХХХХХХХ 

0,70  0,70 ХХХ власність 

 
21 

Цюбик Тетяна 
Андріївна  

ХХХХХХХ 

0,30 

 

 

 

0,30 

 

ХХХ власність 

 

 
22 

Завальнюк 
Валентина 
Сергіївна  

ХХХХХХХ 

0,32 

 

 

 

0,32 

 

ХХХ власність 

 

23 
 

Білявський Ігор 
Петрович  

ХХХХХХХХ 
 

2,00 

 

 

  

2,00 

 

ХХХ власність 

 

24 Бардаш Ірина 
Володимирівна  

ХХХХХХХ 

0,10 0,10  ХХХ власність 

25 Козеренко Ганна 
Василівна 

 ХХХХХХХ 
 

0,29  0,29 ХХХ власність 

26 Дудкин Олег 
Юрійович  

ХХХХХХХ 
 

2,00  2,00 ХХХ власність 

27 Отвага Світлана 
Василівна  
ХХХХХХ 

 

2,00  2,00 ХХХ власність 



28 Єзерський 
Олександр 

Олексійович  
ХХХХХХХ 

0,25 0,25  ХХХ власність 

29 Іванюк Володимир 
Володимирович  

ХХХХХХ 
 

1,00  1,00 ХХХ власність 

30 Короленко 
Володимир 

Олександрович  
ХХХХХХХХХ 

 

0,10  0,10 ХХХ власність 

31 Кравчук Микола 
Михайлович 
 ХХХХХХХ 

 

0,38  0,38 ХХХ власність 

32 Юзепчук 
Олександр 

Андрійович  
ХХХХХХХХ 

 

0,80  0,80 ХХХ власність 

33 Солодкий Віктор 
Олександрович 

 ХХХХХХ 

0,40  0,40 ХХХ власність 

 
 

Секретар ради                                                                                         О.В.Самчук 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ 
39  сесія  8 скликання 

 
 

24 грудня  2019 року                                                                                                 № 2658 
 
 
Про припинення права 
користування земельною  
ділянкою  

 
 

        Розглянувши заяву гр.Тимчука В.П., гр. Миська І.В., гр.Іванця М.О., гр.Завальнюка 
П.М ., керуючись ст.12,141 Земельного Кодексу України, ст.26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної комісії з питань земельних 
відносин, містобудування, будівництва та охорони навколишнього природного середовища, 
міська рада 

 
ВИРІШИЛА: 

               1. Припинити право користування земельною ділянкою гр.Тимчука Василя 
Павловича, загальною площею 0,2000 га для ведення особистого селянського господарства в 
с.Суємці, Баранівського району, Житомирської області. Передати земельну ділянку площею 
0,2000 га до земель запасу сільськогосподарського призначення комунальної власності 
Баранівської об’єднаної територіальної   громади. 

               2. Припинити право користування земельною ділянкою гр.Іванцю Миколі 
Олександровичу, загальною площею 0,2000 га для ведення особистого селянського 
господарства в с.Суємці, Баранівського району, Житомирської області. Передати земельну 
ділянку площею 0,2000 га до земель запасу сільськогосподарського призначення комунальної 
власності Баранівської об’єднаної територіальної   громади. 

               3. Припинити право користування земельною ділянкою гр.Миську Ігорю 
Васильовичу, загальною площею 0,4000 га для ведення особистого селянського господарства 
в с.Суємці, Баранівського району, Житомирської області. Передати земельну ділянку площею 
0,4000 га до земель запасу сільськогосподарського призначення комунальної власності 
Баранівської об’єднаної територіальної   громади. 

               4. Припинити право користування земельною ділянкою гр.Завальнюку Петру 
Михайловичу, загальною площею 0,3200 га для ведення особистого селянського господарства 
в с.Суємці, Баранівського району, Житомирської області. Передати земельну ділянку площею 
0,3200 га до земель запасу сільськогосподарського призначення комунальної власності 
Баранівської об’єднаної територіальної   громади.   

               5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань 
земельних відносин, містобудування, будівництва та охорони  навколишнього природного 
середовища. 

 
Міський голова                                                                    А.О.Душко  



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
39 сесія  8 скликання 

 
24 грудня  2019 року                                                                                                        № 2659 
 
Про надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок комунальної власності 
Баранівської об’єднаної територіальної 
громади за межами населених пунктів 
зі зміною цільового призначення з земель 
запасу на землі для ведення особистого  
селянського господарства з подальшою  
передачею у власність громадянам 

 
        Розглянувши заяви громадян про надання дозволу на виготовлення проекту 

землеустрою щодо відведення у власність земельних ділянок, керуючись ст.12,33,118,125,126 
Земельного кодексу України, Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих 
актів України щодо спрощення порядку набуття прав на землю», Законом України «Про 
реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», ст.12,25 Закону України «Про 
землеустрій», ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», розпорядженням 
Кабінету Міністрів України від 31.01.2018 р. №60 «Питання передачі земельних ділянок 
сільськогосподарського призначення державної власності у комунальну власність об’єднаних 
територіальних громад», враховуючи рекомендації постійної комісії з питань земельних 
відносин, містобудування, будівництва та охорони навколишнього природного середовища, 
міська рада 
ВИРІШИЛА: 
               1. Надати дозвіл на виготовлення технічної документації щодо поділу земельної 
ділянки земель запасу сільськогосподарського призначення  за кадастровим номером 
ХХХХХХХХХ загальною площею 14,5515 га. 

        2. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки сільськогосподарського призначення комунальної власності Баранівської об’єднаної 
територіальної громади зі зміною цільового призначення з земель запасу (16.00) на землі для 
ведення особистого селянського господарства (01.03) за межами с.Гриньки, Баранівського 
району Житомирської області, з подальшою  передачею у власність громадянам згідно з 
додатком. 

            3. Після виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної громади, Баранівській міській 
раді зареєструвати земельні ділянки у відділі Держгеокадастру. Громадянам, зазначеним у 
додатку, протягом року з дати прийняття цього рішення подати проект землеустрою на 
розгляд сесії міської ради щодо прийняття рішення про його затвердження та передачі 
земельної ділянки у власність. При невиконанні цієї умови, дане рішення вважати таким, що 
втратило чинність. 
  4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань 
земельних відносин, містобудування, будівництва та охорони навколишнього природного 
середовища. 
 
 

Міський голова                                                                  А.О.Душко 



Додаток 
до рішення 39 сесії 8 скликання 
Баранівської міської ради 

                                                                                               від  24.12.2019 р. № 2659 
 

№ 
з/п 

Прізвище, ім,я та по-
батькові, адреса 

проживання 

Пло-
ща 

земе-
льної 
ділян
ки, га 

Для 
будівництва 

та 
обслуговува-

ння 
житлового 
будинку, 

господарсь-
ких будівель 
і споруд, га 

 Для ведення 
особистого 

селянського 
господарства, 

га 

Місце 
розташування 

земельної 
ділянки 

Примітка 

1 
 
 

Муравський Юрій 
Андрійович  

 ХХХХХ 

2,00 
 
 

 
 
 

2,00 
 
 

ХХХХХ 
 

власність 
 
 

 
 
Секретар ради                                                                                          О.В. Самчук  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ 
39 сесія 8 скликання 

 
24 грудня 2019 року                                                                                                   № 2660 
 
Про надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки колективної власності  
Баранівської об,єднаної територіальної 
громади для ведення особистого селянського  
господарства з подальшою передачею у  
власність гр.Білявській Н.І. 
 

      Розглянувши заяву гр.Білявської Н.І., керуючись ст.12,33,118,125,126, п.21 Розділу Х 
«Перехідних положень» Земельного кодексу України, Законом України «Про внесення змін 
до деяких законодавчих актів України щодо спрощення порядку набуття прав на землю», 
Законом України «Про реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», ст.12,25 
Закону України «Про землеустрій», ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», враховуючи рекомендації постійної комісії з питань земельних відносин, 
містобудування, будівництва та охорони навколишнього природного середовища, міська рада 
 

ВИРІШИЛА: 

             1. Надати дозвіл гр. Білявській Наталії Іванівні, яка проживає в ХХХХХХХ  на 
розробку проекту землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки з земель запасу 
сільськогосподарського призначення колективної власності Баранівської об,єднаної 
територіальної громади загальною площею 0,8000 га для ведення особистого селянського 
господарства за межами ХХХХХХХ. 
 

          2. Після виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
колективної власності Баранівської об’єднаної територіальної громади, Баранівській міській 
раді зареєструвати земельну ділянку у відділі Держгеокадастру. Гр. Білявській Н.І. подати 
проект землеустрою на розгляд сесії міської ради щодо прийняття рішення про його 
затвердження та передачі земельної ділянки у власність.  

 
       3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань 
земельних відносин, містобудування, будівництва та охорони навколишнього природного 
середовища.  
 

 
Міський голова                                                                                                            А.О.Душко 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                 



                                  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
39  сесія  8 скликання 

 
24 грудня  2019 року                                                                     № 2661 
 
Про надання дозволу на виготовлення 
технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
для ведення товарного сільськогосподарського  
виробництва з метою передачі її у власність  
гр.Ципановській Л.В. 
 

        Розглянувши заяву гр.Ципановської Л.В. про надання дозволу на виготовлення 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 
ділянки з метою передачі її у власність (земельна частка (пай), сертифікат на право на земельну 
частку (пай) серія ЖТ №0245412, свідоцтво про право на спадщину за заповітом від 27.11.2019 
р. керуючись ст.12,32,118,125,126,1861, п.21 Розділу Х «Перехідних положень» Земельного 
кодексу України, Законом України «Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних 
ділянок власникам земельних часток (паїв), Законом України «Про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України щодо спрощення порядку набуття прав на землю», Законом 
України «Про реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», ст.12,25 Закону 
України «Про землеустрій», ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
враховуючи рекомендації постійної комісії з питань земельних відносин, містобудування, 
будівництва та охорони навколишнього природного середовища, міська рада 

 
ВИРІШИЛА: 
   

        1. Надати дозвіл гр.Ципановській Лідії Володимирівні, яка проживає в ХХХХХХХХ, 
на розробку технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) з метою передачі її у власність для ведення 
товарного сільськогосподарського виробництва загальною площею 1,9633 га, в тому числі: 
ділянка (№95) – 1,6096 га (рілля), ділянка (№925) – 0,3537 га (пасовище) та закріплення на 
місцевості межовими знаками. Земельна ділянка розташована за межами ХХХХХХХХХ та 
відноситься до категорії земель сільськогосподарського призначення. 

 
            2. Після виготовлення технічної документації із землеустрою, гр.Ципановській Л.В. 
зареєструвати земельну ділянку у відділі Держгеокадастру та подати технічну документацію 
на розгляд сесії міської ради щодо прийняття рішення про її затвердження та передачі 
земельної ділянки у власність.  
 

              3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань 
земельних відносин, містобудування, будівництва та охорони навколишнього природного 
середовища. 
 
 
Міський голова                                                                                   А.О.Душко 
                          



                                  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
39  сесія  8 скликання 

 
24 грудня  2019 року                                                                     № 2662 
 
Про надання дозволу на виготовлення 
технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
для ведення товарного сільськогосподарського  
виробництва з метою передачі її у власність  
гр.Миську В.І. 
 

        Розглянувши заяву гр.Миська В.І. про надання дозволу на виготовлення технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки з метою 
передачі її у власність (земельна частка (пай), сертифікат на право на земельну частку (пай) 
серія ЖТ №0245188, свідоцтво про право на спадщину за заповітом від 27.11.2019 р. 
керуючись ст.12,32,118,125,126,1861, п.21 Розділу Х «Перехідних положень» Земельного 
кодексу України, Законом України «Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних 
ділянок власникам земельних часток (паїв), Законом України «Про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України щодо спрощення порядку набуття прав на землю», Законом 
України «Про реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», ст.12,25 Закону 
України «Про землеустрій», ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
враховуючи рекомендації постійної комісії з питань земельних відносин, містобудування, 
будівництва та охорони навколишнього природного середовища, міська рада 

 
ВИРІШИЛА: 
   

        1. Надати дозвіл гр.Миську Валерію Івановичу, який проживає в ХХХХХХХ, на 
розробку технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) з метою передачі її у власність для ведення 
товарного сільськогосподарського виробництва загальною площею 1,9888 га, в тому числі: 
ділянка (№311) – 1,5829 га (рілля), ділянка (№926) – 0,4059 га (пасовище) та закріплення на 
місцевості межовими знаками. Земельна ділянка розташована за межами ХХХХХХХХХ та 
відноситься до категорії земель сільськогосподарського призначення. 

            2. Після виготовлення технічної документації із землеустрою, гр.Миську Валерію 
Івановичу зареєструвати земельну ділянку у відділі Держгеокадастру та подати технічну 
документацію на розгляд сесії міської ради щодо прийняття рішення про її затвердження та 
передачі земельної ділянки у власність.  

              3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань 
земельних відносин, містобудування, будівництва та охорони навколишнього природного 
середовища. 
 
 
Міський голова                                                                                   А.О.Душко 
 



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ 
39 сесія 8 скликання 

 
24  грудня 2019 року                                                                                                    № 2663 
 
Про надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки для індивідуального  
садівництва з подальшою передачею 
у власність гр.Нікітчину О.О. 
 

      Розглянувши заяву гр.Нікітчина О.О., керуючись ст.12,30,118,125,126 Земельного 
кодексу України, Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України 
щодо спрощення порядку набуття прав на землю», Законом України «Про реєстрацію речових 
прав на нерухоме майно та їх обтяжень», ст.12,25 Закону України «Про землеустрій», ст.26 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної 
комісії з питань земельних відносин, містобудування, будівництва та охорони навколишнього 
природного середовища, міська рада 
 

ВИРІШИЛА: 

             1. Надати дозвіл гр. Нікітчину Олегу Олександровичу на розробку проекту 
землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки з земель запасу 
сільськогосподарського призначення комунальної власності Баранівської об,єднаної 
територіальної громади загальною площею 0,1200 га для індивідуального садівництва в 
ХХХХХХХХХ. 
 

             2. Після виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної громади, Баранівській міській 
раді зареєструвати земельні ділянки у відділі Держгеокадастру. Гр.Нікітчину О.О. подати 
проект землеустрою на розгляд сесії міської ради щодо прийняття рішення про його 
затвердження та передачі земельної ділянки у власність.  

 
             3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань 
земельних відносин, містобудування, будівництва та охорони навколишнього природного 
середовища.  

 
 

Міський голова                                                                                                        А.О.Душко 
 
                                                                                                                              
 
 
 
 
 
 



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ 
39 сесія 8 скликання 

 
24 грудня 2019 року                                                                                                   № 2664 
 
Про надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки колективної власності  
Баранівської об,єднаної територіальної 
громади для ведення особистого селянського  
господарства з подальшою передачею у  
власність гр.Цимбалюк Т.П. 
 

      Розглянувши заяву гр.Цимбалюк Т.П., керуючись ст.12,33,118,125,126, п.21 Розділу Х 
«Перехідних положень» Земельного кодексу України, Законом України «Про внесення змін 
до деяких законодавчих актів України щодо спрощення порядку набуття прав на землю», 
Законом України «Про реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», ст.12,25 
Закону України «Про землеустрій», ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», враховуючи рекомендації постійної комісії з питань земельних відносин, 
містобудування, будівництва та охорони навколишнього природного середовища, міська рада 
 

ВИРІШИЛА: 

             1. Надати дозвіл гр. Цимбалюк Тетяні Петрівні, яка проживає в ХХХХХХХХ на 
розробку проекту землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки з земель запасу 
сільськогосподарського призначення колективної власності Баранівської об,єднаної 
територіальної громади загальною площею 0,2750 га для ведення особистого селянського 
господарства за межами ХХХХХ. 
 

          2. Після виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
колективної власності Баранівської об’єднаної територіальної громади, Баранівській міській 
раді зареєструвати земельну ділянку у відділі Держгеокадастру. Гр. Цимбалюк Т.П. подати 
проект землеустрою на розгляд сесії міської ради щодо прийняття рішення про його 
затвердження та передачі земельної ділянки у власність.  

 
       3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань 
земельних відносин, містобудування, будівництва та охорони навколишнього природного 
середовища.  
 

 
Міський голова                                                                                                            А.О.Душко 
 
 
 
 
 
                                                                                                                           
 



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ 
39 сесія 8 скликання 

 
24 грудня 2019 року                                                                                                    № 2665 
 
Про надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки для індивідуального  
садівництва з подальшою передачею 
у власність гр.Падуну Л.С. 
 

      Розглянувши заяву гр.Падуну Л.С., керуючись ст.12,30,118,125,126 Земельного 
кодексу України, Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України 
щодо спрощення порядку набуття прав на землю», Законом України «Про реєстрацію речових 
прав на нерухоме майно та їх обтяжень», ст.12,25 Закону України «Про землеустрій», ст.26 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної 
комісії з питань земельних відносин, містобудування, будівництва та охорони навколишнього 
природного середовища, міська рада 
 

ВИРІШИЛА: 

 

             1. Надати дозвіл гр.Падуну Леоніду Степановичу на розробку проекту землеустрою 
щодо відведення у власність земельної ділянки з земель запасу сільськогосподарського 
призначення комунальної власності Баранівської об,єднаної територіальної громади 
загальною площею 0,1200 га для індивідуального садівництва в ХХХХХХХ. 
 

             2. Після виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної громади, Баранівській міській 
раді зареєструвати земельні ділянки у відділі Держгеокадастру. Гр.Падуну Л.С. подати 
проект землеустрою на розгляд сесії міської ради щодо прийняття рішення про його 
затвердження та передачі земельної ділянки у власність.  

 
             3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань 
земельних відносин, містобудування, будівництва та охорони навколишнього природного 
середовища.  

 
 

Міський голова                                                                                                        А.О.Душко 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ 
39 сесія 8 скликання 

 
24 грудня 2019 року                                                                                                   № 2666 
 
Про надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки колективної власності  
Баранівської об,єднаної територіальної 
громади для ведення особистого селянського  
господарства з подальшою передачею у  
власність гр.Знамен Г.С. 
 

      Розглянувши заяву гр. Знамен Г.С., керуючись ст.12,33,118,125,126, п.21 Розділу Х 
«Перехідних положень» Земельного кодексу України, Законом України «Про внесення змін 
до деяких законодавчих актів України щодо спрощення порядку набуття прав на землю», 
Законом України «Про реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», ст.12,25 
Закону України «Про землеустрій», ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», враховуючи рекомендації постійної комісії з питань земельних відносин, 
містобудування, будівництва та охорони навколишнього природного середовища, міська рада 
 

ВИРІШИЛА: 

 

             1. Надати дозвіл гр. Знамен Ганні Степанівні, яка проживає в ХХХХХХХ на розробку 
проекту землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки з земель запасу 
сільськогосподарського призначення колективної власності Баранівської об,єднаної 
територіальної громади загальною площею 0,3000 га для ведення особистого селянського 
господарства за межами ХХХХХХХ. 
 

          2. Після виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
колективної власності Баранівської об’єднаної територіальної громади, Баранівській міській 
раді зареєструвати земельну ділянку у відділі Держгеокадастру. Гр. Знамен Г.С. подати 
проект землеустрою на розгляд сесії міської ради щодо прийняття рішення про його 
затвердження та передачі земельної ділянки у власність.  

 
       3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань 
земельних відносин, містобудування, будівництва та охорони навколишнього природного 
середовища.  
 

 
Міський голова                                                                                                            А.О.Душко 
 
 
 
 
 
 



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
39 сесія  8 скликання 

 
24 грудня  2019 року                                                                                                        № 2667 
 
Про надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки комунальної власності 
Баранівської об’єднаної територіальної 
громади зі зміною цільового призначення з земель 
запасу на землі для ведення особистого  
селянського господарства з подальшою  
передачею у власність гр.Леонець Н.Ф. 

 
        Розглянувши заяву гр. Леонець Н.Ф. про надання дозволу на виготовлення проекту 

землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки, керуючись ст.12,33,118,125,126 
Земельного кодексу України, Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих 
актів України щодо спрощення порядку набуття прав на землю», Законом України «Про 
реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», ст.12,25 Закону України «Про 
землеустрій», ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», розпорядженням 
Кабінету Міністрів України від 31.01.2018 р. №60 «Питання передачі земельних ділянок 
сільськогосподарського призначення державної власності у комунальну власність об’єднаних 
територіальних громад», враховуючи рекомендації постійної комісії з питань земельних 
відносин, містобудування, будівництва та охорони навколишнього природного середовища, 
міська рада 
ВИРІШИЛА: 

        1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки сільськогосподарського призначення комунальної власності Баранівської об’єднаної 
територіальної громади зі зміною цільового призначення з земель запасу (16.00) на землі для 
ведення особистого селянського господарства (01.03) за кадастровим номером ХХХХХХХХХ 
загальною площею 2,0000 га з подальшою  передачею у власність гр. Леонець Надії Федорівні, 
яка проживає в ХХХХХХХХХХ. 

            2. Після виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної громади, Баранівській міській 
раді гр. Леонець Н.Ф. зареєструвати земельну ділянку у відділі Держгеокадастру. Протягом 
року з дати прийняття цього рішення подати проект землеустрою на розгляд сесії міської 
ради щодо прийняття рішення про його затвердження та передачі земельної ділянки у 
власність. При невиконанні цієї умови, дане рішення вважати таким, що втратило чинність. 
  3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань 
земельних відносин, містобудування, будівництва та охорони навколишнього природного 
середовища. 
 
 

Міський голова                                                                  А.О.Душко 
 
 
 



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ 
39 сесія 8 скликання 

 
24 грудня 2019 року                                                                                                   № 2668 
 
Про надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок колективної власності  
Баранівської об,єднаної територіальної 
громади для ведення особистого селянського  
господарства з подальшою передачею у  
власність громадянам. 
 

      Розглянувши заяви громадян, керуючись ст.12,33,118,125,126, п.21 Розділу Х 
«Перехідних положень» Земельного кодексу України, Законом України «Про внесення змін 
до деяких законодавчих актів України щодо спрощення порядку набуття прав на землю», 
Законом України «Про реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», ст.12,25 
Закону України «Про землеустрій», ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», враховуючи рекомендації постійної комісії з питань земельних відносин, 
містобудування, будівництва та охорони навколишнього природного середовища, міська рада 
 

ВИРІШИЛА: 

             1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок 
з земель запасу сільськогосподарського призначення колективної власності Баранівської 
об,єднаної територіальної громади для ведення особистого селянського господарства за 
межами ХХХХХХХ з подальшою передачею  у власність громадянам згідно додатку. 
 

          2. Після виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок 
колективної власності Баранівської об’єднаної територіальної громади, Баранівській міській 
раді зареєструвати земельну ділянку у відділі Держгеокадастру. Громадянам зазначеним у 
додатку подати проект землеустрою на розгляд сесії міської ради щодо прийняття рішення 
про його затвердження та передачі земельних ділянок у власність протягом року з дати 
прийняття цього рішення. При невиконанні цієї умови дане рішення вважати таким, що 
втратило чинність.  

 
       3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань 
земельних відносин, містобудування, будівництва та охорони навколишнього природного 
середовища.  
 

 
Міський голова                                                                                                            А.О.Душко 
 

 
 
 
 
 
 



Додаток 
до рішення 39 сесії 8 скликання 
Баранівської міської ради 

                                                                                               від  24.12.2019 р. № 2668 
 
 

№ 
з/п 

Прізвище, ім,я та 
по-батькові, адреса 

проживання 

Пло
ща 

земе
ль-
ної 

діля
нки, 

га 

Для 
будівництв

а та 
обслуговув

а-ння 
житлового 
будинку, 

господарсь
кихбудівел
ь і споруд, 

га 

 Для 
ведення 

особистого 
селянського 
господарств

а, га 

Місце 
розташуванн
я земельної 

ділянки 

Примітка 

1 Костецький Сергій 
Олександрович  

ХХХХХХ 

2,00  2,00 ХХХ власність 

2 
 
 

Семенко Олена 
Ананівна  

ХХХХ 

2,00 
 

 
 
 

2,00 ХХХ власність 
 
 

3 Ткачук Ніна 
Василівна  
ХХХХХХ 

2,00  2,00 ХХХ власність 
 

4 Паламарчук Олег 
Миколайович 
ХХХХХХХ 

2,00  2,00 ХХХ власність 
 

5 Паламарчук 
Микола Петрович  

ХХХХХХ 

2,00  2,00 ХХХ власність 
 

6 Шабаровська Софія 
Олександрівна  
ХХХХХХХХХ 

2,00  2,00 ХХХ власність 
 

7 Мисько Любов 
Сергіївна  

ХХХХХХХХ 

2,00  2,00 ХХХ власність 
 

8 Мисько Василь 
Володимирович  

ХХХХХХХ 

2,00  2,00 ХХХ власність 
 

9 Гайдайчук Василь 
Миколайович  
 ХХХХХХХ 

2,00  2,00 ХХХ власність 
 

10 Гайдайчук Ярослав 
Миколайович 
 ХХХХХХХХ 

2,00  2,00 ХХХ власність 
 

11 Шабаровський 
Віктор 

Олександрович  
ХХХХХХХ 

2,00  2,00 ХХХ власність 
 

 
 
Секретар ради                                                                                             О.В. Самчук  



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
39 сесія  8 скликання 

 
24 грудня  2019 року                                                                                                        № 2669 
 
Про надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок комунальної власності 
Баранівської об’єднаної територіальної 
громади за межами населених пунктів 
зі зміною цільового призначення з земель 
запасу на землі для ведення особистого  
селянського господарства з подальшою  
передачею у власність громадянам 

 
        Розглянувши заяви громадян про надання дозволу на виготовлення проекту 

землеустрою щодо відведення у власність земельних ділянок, керуючись ст.12,33,118,125,126 
Земельного кодексу України, Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих 
актів України щодо спрощення порядку набуття прав на землю», Законом України «Про 
реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», ст.12,25 Закону України «Про 
землеустрій», ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», розпорядженням 
Кабінету Міністрів України від 31.01.2018 р. №60 «Питання передачі земельних ділянок 
сільськогосподарського призначення державної власності у комунальну власність об’єднаних 
територіальних громад», враховуючи рекомендації постійної комісії з питань земельних 
відносин, містобудування, будівництва та охорони навколишнього природного середовища, 
міська рада 

 
ВИРІШИЛА: 
               1. Надати дозвіл на виготовлення технічної документації щодо поділу земельної 
ділянки земель запасу сільськогосподарського призначення  за кадастровим номером 
ХХХХХХХХХХХ загальною площею 21,3022 га. 

        2. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки сільськогосподарського призначення комунальної власності Баранівської об’єднаної 
територіальної громади зі зміною цільового призначення з земель запасу (16.00) на землі для 
ведення особистого селянського господарства (01.03) за межами ХХХХХХХХХХХ, з 
подальшою  передачею у власність громадянам згідно з додатком. 

            3. Після виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної громади, Баранівській міській 
раді зареєструвати земельні ділянки у відділі Держгеокадастру. Громадянам, зазначеним у 
додатку, протягом року з дати прийняття цього рішення подати проект землеустрою на 
розгляд сесії міської ради щодо прийняття рішення про його затвердження та передачі 
земельної ділянки у власність. При невиконанні цієї умови, дане рішення вважати таким, що 
втратило чинність. 
  4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань 
земельних відносин, містобудування, будівництва та охорони навколишнього природного 
середовища. 
 

Міський голова                                                                  А.О.Душко 
Додаток 



до рішення 39 сесії 8 скликання 
Баранівської міської ради 

                                                                                               від  24.12.2019 р. № 2669 
 

№ 
з/п 

Прізвище, ім,я та по-
батькові, адреса 

проживання 

Площ
а 

земе-
льної 
ділян
ки, га 

Для 
будівництва 

та 
обслуговува-

ння 
житлового 
будинку, 

господарсь-
ких будівель 
і споруд, га 

 Для ведення 
особистого 

селянського 
господарства, 

га 

Місце 
розташування 

земельної 
ділянки 

Примітка 

1 Скаковська 
Катерина Григорівна 

ХХХХХХХ 

1,97  1,97 ХХХ власність 

2 
 
 

Дацьо Юрій 
Омелянович 
 ХХХХХХ 

1,99 
 

 
 
 

1,99 
 

ХХХ власність 
 
 

3 Дацьо Катерина 
Юріївна  

ХХХХХХХХ 

1,99  1,99 ХХХ власність 
 

4 Дацьо Наталія 
Антонівна  
ХХХХХ 

1,98  1,98 ХХХ власність 
 

5 Рибак Володимир 
Петрович 
 ХХХХХХ  

 

1,99  1,99 ХХХ власність 
 

 
 
Секретар ради                                                                                             О.В.Самчук  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
39  сесія  8 скликання 

 
24 грудня 2019 року                                                                                         № 2670 
 
Про надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок комунальної власності 
Баранівської об’єднаної територіальної 
громади за межами населених пунктів 
зі зміною цільового призначення з земель 
запасу на землі загального користування 
(громадський випас) 
 

       Заслухавши інформацію начальника відділу містобудування, архітектури, земельних 
відносин та комунальної власності  Шевчук О.Г. про необхідність виготовлення проекту 
землеустрою щодо відведення земельних ділянок за межами населених пунктів на території 
Баранівської об’єднаної територіальної громади, керуючись ст.12,20,34,118,125,126 
Земельного кодексу України, Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих 
актів України щодо спрощення порядку набуття прав на землю», Законом України «Про 
реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», ст.12,25 Закону України «Про 
землеустрій», ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», розпорядженням 
Кабінету Міністрів України від 31.01.2018 р. №60 «Питання передачі земельних ділянок 
сільськогосподарського призначення державної власності у комунальну власність об’єднаних 
територіальних громад», враховуючи рекомендації постійної комісії з питань земельних 
відносин, містобудування, будівництва та охорони навколишнього природного середовища, 
міська рада 

 
ВИРІШИЛА: 
              

        1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельних 
ділянок сільськогосподарського призначення комунальної власності Баранівської об’єднаної 
територіальної громади зі зміною цільового призначення з земель запасу (16.00) на землі 
загального користування (громадський випас) (18.00) на території Баранівської об’єднаної 
територіальної громади Баранівського району Житомирської області згідно з додатком. 

        2. Після виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок 
комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної громади, Баранівській міській 
раді зареєструвати земельні ділянки у відділі Держгеокадастру та подати проект землеустрою 
на розгляд сесії міської ради для прийняття рішення про його затвердження. 
               3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань 
земельних відносин, містобудування, будівництва та охорони навколишнього природного 
середовища. 
 
 
Міський голова                                                                               А.О.Душко 
 
 
 
 



Додаток                                                                     
до рішення 39 сесії 8 скликання 
Баранівської міської ради 

                                                                                               від  24.12.2019 р. № 2670 
   
 

№ з/п Кадастровий номер 
земельної ділянки 

Площа, га 

Баранівська міська рада 

1 1820600000:04:000:0178 91,5590 

2 1820600000:04:000:0169 10,1021 

3 1820600000:03:000:0236 12,8454 

Зеремлянський старостинський округ 

4 1820682200:04:000:0171 83,6771 

5 1820682200:04:000:0164 11,4412 

6 1820682200:03:000:0172 13,7521 

Берестівський старостинський округ 

7 1820680400:02:000:1656 64,8991 

8 1820680400:02:000:1658 10,5439 

9 1820680400:02:000:1654 4,54761 

10 1820680400:02:000:1620 28,1068 

11 18206/80400:02:000:1619 56,1338 

Ялишівський старостинський округ 

12 1820687600:03:000:0462 5,4433 

13 1820687600:03:000:0463 2,2597 

Смолдирівський старостинський округ 

14 1820685300:05:000:0516 8,4244 

15 1820685300:01:000:0284 33,3459 

16 1820685300:01:000:0283 42,7340 

Рогачівський старостинський округ 

17 1820684800:07:000:0550 19,7191 

18 1820684800:01:000:0229 106,1462 

19 1820684800:01:000:0228 19,5911 

20 1820684800:04:000:0653 18,5372 

21 1820684800:07:000:0546 49,6631 

22 1820684800:07:000:0594 38,9869 

Суємецький старостинський округ 

23 1820685800:04:000:1253 30,0864 

24 1820685800:04:000:1251 3,6658 



25 1820685800:04:000:1276 7,0044 

26 1820685800:04:000:1279 15,2417 

27 1820685800:04:000:1250 12,9185 

28 1820685800:04:000:1249 13,6732 

29 1820685800:04:000:1281 8,2792 

30 1820685800:02:000:0224 44,3108 

Марківський старостинський округ 

31 1820683600:01:000:0282 20,2367 

32 1820683600:01:000:0311 5,9714 

33 1820683600:01:000:0313 6,4872 

34 1820683600:01:000:0312 5,0178 

35 1820683600:01:000:0283 19,2564 

36 1820683600:07:000:0186 32,0734 

37 1820683600:07:000:0185 8,1515 

38 1820683600:07:000:0184 18,4326 

39 1820683600:07:000:0191 15,0521 

40 1820683600:07:000:0192 20,1288 

41 1820683600:07:000:0194 5,2997 

42 1820683600:07:000:0193 22,1875 

Кашперівський старостинський округ 

43 1820683000:01:000:0515 30,2395 

44 1820683000:01:000:0516 50,8379 

45 1820683000:01:000:0517 11,4890 

46 1820683000:05:000:0280 6,9150 

47 1820683000:05:000:0281 20,0912 

48 1820683000:05:000:0282 24,2000 

49 1820683000:05:000:0283 46,5336 

50 1820683000:05:000:0277 33,9308 

51 1820683000:05:000:0278 25,2969 

52 1820683000:01:000:0513 24,6972 

53 1820683000:01:000:0514 26,2086 

54 1820683000:05:000:0279 34,6120 

Полянківський старостинський округ 

55 1820656300:03:000:0109 10,7715 

56 1820656300:03:000:0117 5,1142 

57 1820656300:04:000:0116 22,5498 

 



Вірлянський старостинський округ 

58 1820680800:01:000:0690 20,6899 

59 1820680800:01:000:0688 32,2450 

60 1820680800:04:000:0262 16,6577 

61 1820680800:04:000:0261 10,8913 

62 1820680800:05:000:0122 32,4172 

63 1820680800:05:000:0103 18,9579 

64 1820680800:04:000:0268 14,1023 

Йосипівський старостинський округ 

65 1820682600:03:000:0485 22,1595 

Жарівський старостинський округ 

66 1820682000:02:000:0113 19,2616 

67 1820682000:02:000:0112 28,2913 

68 1820682000:02:000:0111 19,2402 
 

 
Секретар ради                                                                                                 О.В.Самчук 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
39  сесія  8 скликання 

 
24 грудня 2019 року                                                                                           № 2671 
 
Про внесення змін до рішення  
36 сесії 8 скликання від 11.10.2019 р. 
№2261 

 
        Розглянувши заяву гр.Нікітчина О.О. про необхідність внесення змін до рішення 36 

сесії 8 скликання Баранівської міської ради від 11.10.2019 р. №2261, в зв’язку з проведенням 
геодезичних робіт та уточненням площі земельної ділянки, керуючись ст.12 Земельного 
кодексу України, ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи 
рекомендації постійної комісії з питань земельних відносин, містобудування, будівництва та 
охорони навколишнього природного середовища, міська рада 

 
ВИРІШИЛА: 

               1. Внести зміни до рішення 36 сесії 8 скликання Баранівської міської ради від  
11.10.2019 р. №2261 «Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо 
відведення земельних ділянок комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної 
громади за межами населених пунктів зі зміною цільового призначення з земель запасу на 
землі для ведення особистого селянського господарства з подальшою передачею у власність 
громадянам», а саме, в додатку даного рішення пункт 2 викласти в новій редакції: 
 

№ 
з/п 

Прізвище, ім,я та 
по-батькові 

Адреса 
проживання 

Місце розташування 
земельної ділянки 

Площа, га 

2 Нікітчин Олег 
Олександрович 

ХХХХ ХХХХ 0,70 
 
 

 
 

               2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань 
земельних відносин, містобудування, будівництва та охорони навколишнього природного 
середовища. 
 
 

 
Міський голова                                                                           А.О.Душко 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
39 сесія  8 скликання 

 
24 грудня 2019 року                                                                                                     № 2672 
 
Про встановлення фактичної 
поштової адреси земельних  
ділянок 
 

     Розглянувши заяву гр.Синюшка В.І. про необхідність встановлення фактичної 
поштової адреси земельних ділянок в м.Баранівка, керуючись ст.12 Земельного кодексу 
України, ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи 
рекомендації постійної комісії з питань земельних відносин, містобудування, будівництва та 
охорони навколишнього природного середовища, міська рада 

 
ВИРІШИЛА: 
 
              1. Встановити фактичну поштову адресу: «ХХХХХХХ» замість                                             
«ХХХХХХХХХ» в м.Баранівка земельній ділянці для будівництва та обслуговування 
житлового будинку загальною площею 0,1000 га (кадастровий номер – ХХХХХХХХХ), яка 
передана у власність гр.Синюшку Віктору Івановичу відповідно до Державного акту на право 
власності на землю серія ЯГ №801817, та земельній ділянці для ведення особистого 
селянського господарства  загальною площею 0,0305 га (кадастровий номер – ХХХХХХХХ), 
яка передана у власність гр.Синюшку Віктору Івановичу відповідно до Державного акту на 
право власності на землю серія ЯГ №801818. 
 

 2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань 
земельних відносин, містобудування, будівництва та охорони навколишнього природного 
середовища. 

 
 

 
Міський голова                                                              А.О.Душко 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
39 сесія 8 скликання 

 
24 грудня 2019 року                                                                                                № 2673 
 
Про припинення дії договору 
оренди землі гр.Веселка Ю.І. 
  

      Заслухавши інформацію начальника відділу містобудування, архітектури, земельних 
відносин та комунальної власності Шевчук О.Г. про необхідність припинення дії договору 
оренди землі та припинення права користування земельною ділянкою гр.Веселка Ю.І., в 
зв’язку зі смертю та відчуженням нерухомого майна, керуючись ст.12,141 Земельного кодексу 
України, Законом України «Про оренду землі», ст.26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної комісії з питань земельних 
відносин, містобудування, будівництва та охорони навколишнього природного середовища, 
міська рада 

 
ВИРІШИЛА: 

 

             1. Припинити дію договору оренди землі та право користування земельною ділянкою 
площею 0,1000 га для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд в м.Баранівка по вул.Шевченка,154, який укладений 30.10.2014 р. 
Баранівською міською радою з гр.Веселком Юрієм Івановичем. Кадастровий номер 
земельної ділянки – 1820600000:01:004:1385. 
 

        2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань 
земельних відносин, містобудування, будівництва та охорони навколишнього природного 
середовища. 
 

 
 
Міський голова                                                                                                      А.О.Душко 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
39 сесія 8 скликання 

  
24 грудня 2019 року                                                                                                    № 2674 
  
Про розгляд заяви гр.Вишинської Т.В. 
щодо надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки для індивідуального  
садівництва з подальшою передачею 
у власність  
  

      Розглянувши заяву гр.Вишинської Т.В., керуючись ст.12,33,118,125,126, розділу Х 
«Перехідних положень» Земельного кодексу України, ст.26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної комісії з питань земельних 
відносин, містобудування, будівництва та охорони навколишнього природного середовища, 
міська рада 
  

ВИРІШИЛА: 

 

             1. Не надавати дозвіл гр.Вишинській Тетяні Вікторівні, яка проживає в ХХХХХХХХ, 
на розробку проекту землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки з земель 
запасу сільськогосподарського призначення колективної власності Баранівської об,єднаної 
територіальної громади загальною площею 0,1200 га для індивідуального садівництва за 
межами с.Стара Гута 
  
             2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань 
земельних відносин, містобудування, будівництва та охорони навколишнього природного 
середовища.  

  
  

Міський голова                                                                                                       А.О.Душко 
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
39 сесія 8 скликання 

  
  

24 грудня 2019 року                                                                                                    № 2675 
  
Про розгляд заяви гр.Вишинської Т.В. 
щодо надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки для сінокосіння та 
випасання худоби з подальшою передачею 
в оренду 
  

      Розглянувши заяву гр.Вишинської Т.В., керуючись ст.12,34,93,125,126, розділу Х 
«Перехідних положень» Земельного кодексу України, ст.26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної комісії з питань земельних 
відносин, містобудування, будівництва та охорони навколишнього природного середовища, 
міська рада 
  

ВИРІШИЛА: 

 

             1. Не надавати дозвіл гр.Вишинській Тетяні Вікторівні, яка проживає в ХХХХХХХХ, 
на розробку проекту землеустрою щодо відведення в оренду земельної ділянки з земель запасу 
сільськогосподарського призначення колективної власності Баранівської об,єднаної 
територіальної громади загальною площею 0,6500 га для сінокосіння та випасання худоби за 
межами с.Стара Гута. 
  
             2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань 
земельних відносин, містобудування, будівництва та охорони навколишнього природного 
середовища.  

  
  

Міський голова                                                                                                       А.О.Душко 
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ 
39 сесія 8 скликання 

 
 

24  грудня 2019 року                                                                                                    № 2676 
 
Про надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки зі зміною цільового 
призначення з земель для будівництва  
та обслуговування будівель торгівлі на 
землі для будівництва індивідуальних  
гаражів з подальшою передачею у  
власність гр.Лису В.С. 
 

      Розглянувши заяву гр.Лиса В.С., керуючись ст.12,20,39,118,125,126 Земельного 
кодексу України, Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України 
щодо спрощення порядку набуття прав на землю», Законом України «Про реєстрацію речових 
прав на нерухоме майно та їх обтяжень», ст.12,25 Закону України «Про землеустрій», ст.26 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної 
комісії з питань земельних відносин, містобудування, будівництва та охорони навколишнього 
природного середовища, міська рада 
 

ВИРІШИЛА: 

             1. Надати дозвіл гр.Лису Володимиру Святославовичу, який проживає в ХХХХХХХХ, 
на розробку проекту землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки з земель 
запасу житлової та громадської забудови комунальної власності Баранівської об,єднаної 
територіальної громади загальною площею 0,0083 га в ХХХХХХХХХ, зі зміною цільового 
призначення з земель для будівництва та обслуговування будівель торгівлі на землі для 
будівництва індивідуальних гаражів. Кадастровий номер земельної ділянки: ХХХХХХХХ. 
 

         2. Після виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної громади, Баранівській міській 
раді зареєструвати земельну ділянку у відділі Держгеокадастру. Гр.Лису В.С. подати проект 
землеустрою на розгляд сесії міської ради щодо прийняття рішення про його затвердження 
та передачі земельної ділянки у власність.  

 
             3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань 
земельних відносин, містобудування, будівництва та охорони навколишнього природного 
середовища.  

 
 

Міський голова                                                                                                        А.О.Душко 
 
 
 
 



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

 РІШЕННЯ 
39 сесія 8 скликання 

 
 24 грудня 2019 року                                                                                               № 2677 
 
Про поновлення дії договору 
оренди землі ФОП Дідковської В.С. 
 

 
   Розглянувши заяву ФОП Дідковської В.С. про поновлення дії договору оренди землі, 

який укладений з Баранівською міською радою 27.12.2018 р., керуючись ст.12,93,124 
Земельного кодексу України, ст.33 Закону України «Про оренду землі», ст.26 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної комісії з питань 
земельних відносин, містобудування, будівництва та охорони навколишнього природного 
середовища, міська рада 

 
 

ВИРІШИЛА: 

 

   1. Поновити терміном на 1 (один) рік дію договір оренди земельної ділянки, який 
укладений між Баранівською міською радою та фізичною особою-підприємцем Дідковською 
Валентиною Станіславівною для розміщення та експлуатації основних, підсобних і 
допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої 
промисловості загальною площею 0,0388 га, що знаходиться в ХХХХХХХХХХ. Договір 
оренди землі зареєстрований в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно 
28.12.2018 р. Кадастровий номер земельної ділянки – ХХХХХХХХ. Розмір орендної плати – 
12% від нормативної грошової оцінки землі. 

 
   2. ФОП Дідковській В.С. укласти додаткову угоду до договору оренди землі та 

зареєструвати її відповідно до чинного законодавства. 
 
   3. Дане рішення вважати заявою про здійснення державної реєстрації права комунальної 

власності.  
 
   4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань 

земельних відносин, містобудування, будівництва та охорони навколишнього природного 
середовища. 

 
 

Міський голова                                                                                              А.О.Душко 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
39  сесія  8 скликання 

 
24 грудня 2019 року                                                                            № 2678 
 
Про внесення змін до рішення 
38 сесії Баранівської міської ради 
від 06.12.2019 р. №2561 

 
        Заслухавши інформацію начальника відділу містобудування, архітектури, земельних 

відносин та комунальної власності Шевчук О.Г. про необхідність внесення змін до рішення 38 
сесії 8 скликання Баранівської міської ради від 06.12.2019 р. №2561, керуючись ст.12 
Земельного кодексу України, ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
враховуючи рекомендації постійної комісії з питань земельних відносин, містобудування, 
будівництва та охорони навколишнього природного середовища, міська рада 

 
ВИРІШИЛА: 

 

          1. Внести зміни до рішення 38 сесії 8 скликання Баранівської міської ради від 
06.12.2019 р. №2561 «Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) для ведення товарного сільськогосподарського виробництва з метою передачі її 
у власність гр.Чайковській В.П.», а саме, в пункті 1 даного рішення слова «загальною 
площею 4,6413 га, в тому числі: рілля – 4,6413 (№740) га» замінити на слова «загальною 
площею 3,5954, в тому числі: рілля – 3,5954 га (№747)». 

 
           2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань 
земельних відносин, містобудування, будівництва та охорони навколишнього природного 
середовища. 
 
 
 
Міський голова                                                                А.О.Душко 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ 
39 сесія 8 скликання 

 
 

24  грудня 2019 року                                                                                                    № 2679 
 
Про надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки для розміщення та 
експлуатації основних, підсобних та  
допоміжних будівель і споруд підприємств 
переробної, машинобудівної та іншої 
промисловості з подальшою передачею 
в оренду гр.Ільчуку О.П. 
 

      Розглянувши заяву гр.Ільчука О.П., договір купівлі-продажу від 16.10.2019 р., витяг з 
Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 
16.10.2019 р., керуючись ст.12,66,93,125,126 Земельного кодексу України, Законом України 
«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення порядку набуття 
прав на землю», Законом України «Про реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх 
обтяжень», ст.12,25 Закону України «Про землеустрій», Законом України «Про оренду землі», 
ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації 
постійної комісії з питань земельних відносин, містобудування, будівництва та охорони 
навколишнього природного середовища, міська рада 
 

ВИРІШИЛА: 

             1. Надати дозвіл гр.Ільчуку Олексію Петровичу, який проживає в ХХХХХХХХХ, на 
розробку проекту землеустрою щодо відведення в оренду земельної ділянки з земель запасу 
промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення комунальної 
власності Баранівської об,єднаної територіальної громади орієнтовною загальною площею 
0,3000 га для розміщення та експлуатації основних, підсобних та допоміжних будівель і 
споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості в ХХХХХХХ. 

         2. Після виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної громади, Баранівській міській 
раді зареєструвати земельну ділянку у відділі Держгеокадастру. Гр.Ільчуку О.П. подати 
проект землеустрою на розгляд сесії міської ради щодо прийняття рішення про його 
затвердження та передачі земельної ділянки в оренду. 

 
             3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань 
земельних відносин, містобудування, будівництва та охорони навколишнього природного 
середовища.  

 
 

Міський голова                                                                                                        А.О.Душко 
 



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ 
39 сесія 8 скликання 

 
24  грудня 2019 року                                                                                                    № 2680 
 
Про надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки для ведення особистого 
селянського господарства з подальшою  
передачею у власність гр.Линок А.П. 
 

      Розглянувши заяву гр.Линок А.П., керуючись ст.12,33,118,125,126, розділу Х 
«Перехідних положень» Земельного кодексу України, Законом України «Про внесення змін 
до деяких законодавчих актів України щодо спрощення порядку набуття прав на землю», 
Законом України «Про реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», ст.12,25 
Закону України «Про землеустрій», ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», враховуючи рекомендації постійної комісії з питань земельних відносин, 
містобудування, будівництва та охорони навколишнього природного середовища, міська рада 
 

ВИРІШИЛА: 

             1. Надати дозвіл гр.Линок Анастасії Петрівні, яка проживає в ХХХХХХХХ, на 
розробку проекту землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки з земель запасу 
сільськогосподарського призначення колективної власності Баранівської об,єднаної 
територіальної громади орієнтовною загальною площею 2,0000 га для ведення особистого 
селянського господарства за межами ХХХХХХХХ. 
 

             2. Після виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
колективної власності Баранівської об’єднаної територіальної громади, Баранівській міській 
раді зареєструвати земельну ділянку у відділі Держгеокадастру. Гр.Линок А.П. подати 
проект землеустрою на розгляд сесії міської ради щодо прийняття рішення про його 
затвердження та передачі земельної ділянки у власність.  

 
             3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань 
земельних відносин, містобудування, будівництва та охорони навколишнього природного 
середовища.  

 
 

Міський голова                                                                                                        А.О.Душко 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
39 сесія  8 скликання 

 
24 грудня 2019 року                                                                                                   № 2681 
 
Про надання дозволу на виготовлення 
технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
для ведення товарного сільськогосподарського  
виробництва з метою передачі її у  
власність гр.Жарчинській Л.В. 
 
 

    Розглянувши заяву гр.Жарчинської Л.В. про надання дозволу на виготовлення технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки з метою 
передачі її у  власність (земельна частка (пай), свідоцтво про право на спадщину за заповітом 
від 13.12.2019 р., сертифікат на право на земельну частку (пай) серія ЖТ №0149530, керуючись 
ст.12,22,118,125,126,1861, п.21 Розділу Х «Перехідних положень» Земельного кодексу 
України, Законом України «Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок 
власникам земельних часток (паїв), Законом України «Про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України щодо спрощення порядку набуття прав на землю», Законом 
України «Про реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», ст.12,25 Закону 
України «Про землеустрій», ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
враховуючи рекомендації постійної комісії з питань земельних відносин, містобудування, 
будівництва та охорони навколишнього природного середовища, міська рада 

 
ВИРІШИЛА:  
 

        1. Надати дозвіл гр.Жарчинській Лілії Валеріївні, яка проживає в ХХХХХХ, на 
розробку технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) з метою передачі її у власність для ведення 
товарного сільськогосподарського виробництва загальною площею  2,0073 га, в тому числі: 
пасовище –  2,0073 га (№318), та закріплення на місцевості межовими знаками. Земельна 
ділянка розташована за межами ХХХХХХХХХ та відноситься до категорії земель 
сільськогосподарського призначення. 

            2. Після виготовлення технічної документації із землеустрою, гр.Жарчинській Л.В. 
зареєструвати земельну ділянку у відділі Держгеокадастру та подати технічну документацію 
на розгляд сесії міської ради щодо прийняття рішення про її затвердження та передачі 
земельної ділянки у власність.  

              3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань 
земельних відносин, містобудування, будівництва та охорони навколишнього природного 
середовища. 
 
 
Міський голова                                                                                                    А.О. Душко 
 
 



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
39 сесія  8 скликання 

24 грудня 2019 року                                                                                                   № 2682 
 
Про надання дозволу на виготовлення 
технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
для ведення товарного сільськогосподарського  
виробництва з метою передачі її у  
власність гр.Горячко О.Ф. 
 
 

    Розглянувши заяву гр.Горячко О.Ф. про надання дозволу на виготовлення технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки з метою 
передачі її у  власність (земельна частка (пай), свідоцтво про право на спадщину за законом 
від 16.09.2008 р., свідоцтво про право на спадщину за законом від 12.11.2019 р., сертифікат на 
право на земельну частку (пай) серія ЖТ №021286, керуючись ст.12,22,118,125,126,1861, п.21 
Розділу Х «Перехідних положень» Земельного кодексу України, Законом України «Про 
порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток 
(паїв), Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 
спрощення порядку набуття прав на землю», Законом України «Про реєстрацію речових прав 
на нерухоме майно та їх обтяжень», ст.12,25 Закону України «Про землеустрій», ст.26 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної комісії 
з питань земельних відносин, містобудування, будівництва та охорони навколишнього 
природного середовища, міська рада 

 
ВИРІШИЛА:  
 

        1. Надати дозвіл гр.Горячко Ользі Федорівні, яка проживає в ХХХХХХХХ, на 
розробку технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) з метою передачі її у власність для ведення 
товарного сільськогосподарського виробництва загальною площею 3,4673 га, в тому числі: 
пасовище –  3,4673 га (№12), та закріплення на місцевості межовими знаками. Земельна 
ділянка розташована за межами ХХХХХХХХХ та відноситься до категорії земель 
сільськогосподарського призначення. 

 
            2. Після виготовлення технічної документації із землеустрою, гр.Горячко О.Ф. 
зареєструвати земельну ділянку у відділі Держгеокадастру та подати технічну документацію 
на розгляд сесії міської ради щодо прийняття рішення про її затвердження та передачі 
земельної ділянки у власність.  
 

              3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань 
земельних відносин, містобудування, будівництва та охорони навколишнього природного 
середовища. 
 
 
Міський голова                                                                                                    А.О. Душко 
 



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ 
39 сесія 8 скликання 

 
24 грудня 2019 року                                                                                                   № 2683 
 
Про надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки колективної власності  
Баранівської об,єднаної територіальної 
громади для ведення особистого селянського  
господарства з подальшою передачею у  
власність гр.Панчук Т.О. 
 

      Розглянувши заяву гр. Панчук Т.О., керуючись ст.12,33,118,125,126, п.21 Розділу Х 
«Перехідних положень» Земельного кодексу України, Законом України «Про внесення змін 
до деяких законодавчих актів України щодо спрощення порядку набуття прав на землю», 
Законом України «Про реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», ст.12,25 
Закону України «Про землеустрій», ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», враховуючи рекомендації постійної комісії з питань земельних відносин, 
містобудування, будівництва та охорони навколишнього природного середовища, міська рада 
 

ВИРІШИЛА: 

             1. Надати дозвіл гр. Панчук Тетяні Олександрівні, яка проживає в ХХХХХХХХХ на 
розробку проекту землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки з земель запасу 
сільськогосподарського призначення колективної власності Баранівської об,єднаної 
територіальної громади загальною площею 0,2500 га для ведення особистого селянського 
господарства за межами ХХХХХХХ 
 

          2. Після виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
колективної власності Баранівської об’єднаної територіальної громади, Баранівській міській 
раді зареєструвати земельну ділянку у відділі Держгеокадастру. Гр. Панчук Т.О. подати 
проект землеустрою на розгляд сесії міської ради щодо прийняття рішення про його 
затвердження та передачі земельної ділянки у власність.  

 
       3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань 
земельних відносин, містобудування, будівництва та охорони навколишнього природного 
середовища.  
 

 
Міський голова                                                                                                            А.О.Душко 
 
 
 

 
 



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
39 сесія  8 скликання 

 
24 грудня 2019 року                                                                                                     № 2684 
 
Про затвердження проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки  
комунальної власності Баранівської об’єднаної  
територіальної громади з метою передачі її у 
власність для ведення особистого селянського 
господарства гр.Цимбалюку Ю.В. 
 

Розглянувши заяву гр.Цимбалюка Ю.В. та проект землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної громади з 
метою передачі її у власність для ведення особистого селянського господарства, керуючись 
ст.12,33,118,125,126,1861 Земельного кодексу України, Законом України «Про землеустрій», 
ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації 
постійної комісії з питань земельних відносин, містобудування, будівництва та охорони 
навколишнього природного середовища, міська рада 

 
ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної 
власності Баранівської об’єднаної територіальної громади з метою передачі її у власність гр. 
Цимбалюку Юрію Володимировичу, який проживає  в ХХХХХХХХ загальною площею 
2,0000 га для ведення особистого селянського господарства за межами ХХХХХХХ. Дана 
земельна ділянка відноситься до категорії земель сільськогосподарського призначення. 

2. Передати гр. Цимбалюку Юрію Володимировичу у власність земельну ділянку 
комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної громади, яка розташована за 
межами ХХХХХХХХХХХ, площею 2,0000 га, в тому числі: землі під сільськогосподарськими 
та іншими господарськими будівлями і дворами – 2,0000 га, для ведення особистого 
селянського господарства, кадастровий номер земельної ділянки – ХХХХХХХХХХ. 

3. Гр.Цимбалюку Ю.В.: 
3.1. Після затвердження проектної документації зареєструвати речове право на нерухоме 

майно відповідно до чинного законодавства. 
3.2.  Виконувати обов,язки землевласника відповідно до вимог статті 91 Земельного 

кодексу України. 
3.3.  Забезпечити вільний доступ для прокладання нових, ремонту та експлуатації 

існуючих інженерних мереж і споруд, що знаходяться в межах земельної ділянки. 
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань 

земельних відносин, містобудування, будівництва та охорони навколишнього природного 
середовища. 

 
 

Міський голова                                                                                        А.О.Душко 
 
 


