
1 
 

 Проект 

                                  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  

        10 сесія 8 скликання 

29 квітня  2021 року                                                                       №  

 

Про впорядкування земель 

запасу сільськогосподарського 

призначення, які передані з  

державної власності у комунальну 

власність Баранівської територіальної 

громади 

 

        Заслухавши інформацію начальника відділу містобудування, архітектури, 

земельних відносин та комунальної власності Шевчук О.Г. про необхідність впорядкування 

земель запасу сільськогосподарського призначення, які передані з державної власності в 

комунальну, недопущення використання земель без виготовлення правовстановлюючих 

документів, керуючись ст.12 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.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації 

постійної земельної погоджувальної комісії, міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

           1. Провести впорядкування земель запасу сільськогосподарського призначення, які 

передані з державної власності у комунальну власність Баранівської територіальної 

громади. 

            2. Інформувати громадян, які використовують земельні ділянки на даній території 

без правовстановлюючих документів, про необхідність оформлення права власності на 

землю протягом шести місяців з дати прийняття цього рішення. 

            3. Після закінчення цього терміну Баранівській міській раді провести впорядкування 

земель запасу сільськогосподарського призначення та перерозподіл земель з метою 

раціонального їх використання, компактного розташування ділянок. 

 

               4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну земельну 

погоджувальну комісію. 

 

 

Міський голова                                                                                 Олександр МІГЕЙ 
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Проєкт 

 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  

10 сесія 8 скликання 

29   квітня  2021 року                                                                                                 №  

 

Про припинення права 

користування земельною  

ділянкою  

 

        Розглянувши заяви громадян,  керуючись ст.12,141 Земельного Кодексу України, 

ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації 

постійної земельної погоджувальної комісії, міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

                1. Припинити право користування земельною ділянкою гр.Олійнику Петру 

Петровичу, який проживає в с.Смолдирів, загальною площею 0,4000 га для ведення 

особистого селянського господарства за межами с.Смолдирів, Баранівського району 

Житомирської області. Передати земельну ділянку площею 0,4000 га до земель запасу 

сільськогосподарського призначення комунальної власності Баранівської об’єднаної 

територіальної   громади.  

                   2. Припинити право користування земельною ділянкою гр.Рибачку Івану 

Зотовичу, який проживає в с.Смолдирів, загальною площею 1,1700 га для ведення 

особистого селянського господарства за межами  с.Смолдирів, Баранівського району 

Житомирської області. Передати земельну ділянку площею 1,1700 га до земель запасу 

сільськогосподарського призначення комунальної власності Баранівської об’єднаної 

територіальної   громади.      

3. Припинити право користування земельною ділянкою гр.Шульзі Любові Ігнатівні, 

яка проживає в с.Смолдирів, загальною площею 1,1000 га для ведення особистого 

селянського господарства в межах с.Смолдирів, Баранівського району Житомирської області. 

Передати земельну ділянку площею 1,1000 га до земель запасу сільськогосподарського 

призначення комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної   громади.    

4. Припинити право користування земельною ділянкою гр.Лук’янчуку Василю 

Петровичу, який проживає в с.Суємці, загальною площею 0,5000 га для ведення особистого 

селянського господарства за межами с.Суємці, Баранівського району Житомирської області. 

Передати земельну ділянку площею 0,5000 га до земель запасу сільськогосподарського 

призначення комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної   громади. 

5. Припинити право користування земельною ділянкою гр.Федорчук Галині 

Василівні, яка проживає в с.Суємці, загальною площею 0,4000 га для ведення особистого 

селянського господарства в межах 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. 

6. Припинити право користування земельною ділянкою гр.Карповичу Ігорю 

Андрійовичу, який проживає в с.Суємці, загальною площею 0,2000 га для ведення 

особистого селянського господарства в межах с.Суємці, Баранівського району Житомирської 

області. Передати земельну ділянку площею 0,2000 га до земель запасу 
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сільськогосподарського призначення комунальної власності Баранівської об’єднаної 

територіальної   громади. 

7. Припинити право користування земельною ділянкою гр.Рибак Валентині Петрівні, 

яка проживає в с.Смолдирів, загальною площею 1,1000 га для ведення особистого 

селянського господарства в межах с.Смолдирів, Баранівського району Житомирської області. 

Передати земельну ділянку площею 1,1000 га до земель запасу сільськогосподарського 

призначення комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної   громади. 

8. Припинити право користування земельною ділянкою гр.Глуховій Любові Петрівні, 

яка проживає в м.Новоград-Волинському, загальною площею 0,0600 га для ведення 

особистого селянського господарства в межах с.Смолдирів, Баранівського району 

Житомирської області. Передати земельну ділянку площею 0,0600 га до земель запасу 

сільськогосподарського призначення комунальної власності Баранівської об’єднаної 

територіальної   громади. 

9. Припинити право користування земельною ділянкою гр.Роговській Ніні Адамівні, 

яка проживає в с.Смолдирів, загальною площею 0,6000 га для ведення особистого 

селянського господарства в межах с.Смолдирів, Баранівського району Житомирської області. 

Передати земельну ділянку площею 0,6000 га до земель запасу сільськогосподарського 

призначення комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної   громади. 

10. Припинити право користування земельною ділянкою гр.Олійник Наталії 

Дмитрівні, яка проживає в с.Смолдирів, загальною площею 1,3000 га для ведення особистого 

селянського господарства в межах с.Смолдирів, Баранівського району Житомирської області. 

Передати земельну ділянку площею 1,3000 га до земель запасу сільськогосподарського 

призначення комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної   громади. 

11. Припинити право користування земельною ділянкою гр.Ільчук Олександру 

Миколайовичу, який проживає в с.Смолдирів, загальною площею 0,4800 га для ведення 

особистого селянського господарства в межах с.Смолдирів, Баранівського району 

Житомирської області. Передати земельну ділянку площею 0,4800 га до земель запасу 

сільськогосподарського призначення комунальної власності Баранівської об’єднаної 

територіальної   громади. 

12. Припинити право користування земельною ділянкою гр.Поліщук Оксані 

Ярославівні, яка проживає в с.Суємці, загальною площею 1,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства за межами с.Суємці, Баранівського району Житомирської області. 

Передати земельну ділянку площею 1,0000 га до земель запасу сільськогосподарського 

призначення комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної   громади. 

13. Припинити право користування земельною ділянкою гр.Косянчуку Володимирові 

Анатолійовичу, який проживає в с.Смолдирів, вул.Першотравнева,7, загальною площею 

0,4000 га для ведення особистого селянського господарства за межами 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. 

14. Припинити право користування земельною ділянкою гр.Ящук Валентині 

Авксентіївні, яка проживає в с.Смолдирів, вул.Шевченка,14, загальною площею 1,5000 га 

для ведення особистого селянського господарства в с.Іванівка Баранівського району 

Житомирської області. Передати земельну ділянку площею 1,5000 га до земель запасу 

сільськогосподарського призначення комунальної власності Баранівської об’єднаної 

територіальної   громади. 

15. Припинити право користування земельною ділянкою гр.Ковальчуку Анатолію 

Олександровичу, який проживає в м.Баранівка, 2 пр.Польовий,7, 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. 
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16. Припинити право користування земельною ділянкою гр.Деревняку Анатолію 

Івановичу, який проживає в с.Суємці, вул.Шкільна,3, загальною площею 0,2500 га для 

ведення особистого селянського господарства в с.Суємці Баранівського району 

Житомирської області. Передати земельну ділянку площею 0,2500 га до земель запасу 

сільськогосподарського призначення комунальної власності Баранівської об’єднаної 

територіальної   громади. 

17. Припинити право користування земельною ділянкою гр.Карпович Марії 

Трохимівні, яка проживає в с.Суємці, вул.Шкільна,1, загальною площею 0,2500 га для 

ведення особистого селянського господарства в с.Суємці Баранівського району 

Житомирської області. Передати земельну ділянку площею 0,2500 га до земель запасу 

сільськогосподарського призначення комунальної власності Баранівської об’єднаної 

територіальної   громади. 

18. Припинити право користування земельною ділянкою гр.Миколайчук Ніні Іванівні, 

яка проживає в с.Смолдирів, загальною площею 0,5200 га для ведення особистого 

селянського господарства в с.Смолдирів Баранівського району Житомирської області. 

Передати земельну ділянку площею 0,5200 га до земель запасу сільськогосподарського 

призначення комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної   громади. 

19. Припинити право користування земельною ділянкою гр.Грузд Вірі Федорівні, яка 

проживає в с.Острожок, вул.Центральна,65, загальною площею 0,3000 га для ведення 

особистого селянського господарства за межами с.Острожок Баранівського району 

Житомирської області. Передати земельну ділянку площею 0,3000 га до земель запасу 

сільськогосподарського призначення комунальної власності Баранівської об’єднаної 

територіальної   громади. 

20. Припинити право користування земельною ділянкою гр.Вовку Василю 

Олександровичу, який проживає в с.Острожок, вул.Вишнева,15, загальною площею 0,3000 га 

для ведення особистого селянського господарства за межами с.Острожок Баранівського 

району Житомирської області. Передати земельну ділянку площею 0,3000 га до земель 

запасу сільськогосподарського призначення комунальної власності Баранівської об’єднаної 

територіальної   громади. 

21. Припинити право користування земельною ділянкою гр.Паламарчук Ганні 

Петрівні, який проживає в с.Смолдирів, 2 пр.Шевченка,1, загальною площею 0,7000 га для 

ведення особистого селянського господарства за межами с.Острожок Баранівського району 

Житомирської області. Передати земельну ділянку площею 0,7000 га до земель запасу 

сільськогосподарського призначення комунальної власності Баранівської об’єднаної 

територіальної   громади. 

22. Припинити право користування земельною ділянкою гр.Любарцю Андрію 

Олександровичу, який проживає в с.Вірля, вул.Польова,18, загальною площею 0,3000 га для 

ведення особистого селянського господарства в с.Вірля, вул.Польова, Баранівського району 

Житомирської області. Передати земельну ділянку площею 0,3000 га до земель запасу 

сільськогосподарського призначення комунальної власності Баранівської об’єднаної 

територіальної   громади. 

23. Припинити право користування земельною ділянкою гр.Власюку Ярославу 

Івановичу, який проживає в с.Смолдирів, вул.Шевченка,1, загальною площею 0,8000 га для 

ведення особистого селянського господарства в с.Смолдирів, Баранівського району 

Житомирської області. Передати земельну ділянку площею 0,8000 га до земель запасу 

сільськогосподарського призначення комунальної власності Баранівської об’єднаної 

територіальної   громади. 

 

24. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну земельну 

погоджувальну комісію. 

 

Міський голова                                                                            Олександр МІГЕЙ 
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Проєкт 

 

                                  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  

        10 сесія 8 скликання 

29 квітня 2021 року                                                                       №  

 

Про надання дозволу на виготовлення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної  

ділянки комунальної власності Баранівської  

об’єднаної територіальної громади з метою 

передачі її у власність 

 

        Розглянувши заяви громадян, керуючись ст.12,33,40,118,125,126 Земельного 

кодексу України, п.21 Розділу Х «Перехідних положень» Земельного кодексу України, згідно 

з яким землі колективних сільськогосподарських підприємств, що припинені (крім 

земельних ділянок, які на день набрання чинності Законом України від 10.07.2018 р. №2498-

VІІІ перебували у приватній власності), вважаються власністю територіальних громад, на 

території яких вони розташовані, 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 земельної погоджувальної комісії, міська рада 

ВИРІШИЛА: 

             1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення у власність 

земельної ділянки комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної громади: 

               

1.1. Дубравському Олександру Вікторовичу, який проживає в с.Смолдирів, 

вул.Вишнева,31, Баранівського району, Житомирської області, орієнтовною площею 0,6000 

га для ведення особистого селянського господарства із земель запасу 

сільськогосподарського призначення, розташованої в межах с.Смолдирів,Баранівського 

району Житомирської області.  

1.2. Дубравському Віталію Вікторовичу, який проживає в с.Смолдирів, 

вул.Вишнева,31, Баранівського району, Житомирської області, орієнтовною площею 0,5000 

га для ведення особистого селянського господарства із земель запасу 

сільськогосподарського призначення, розташованої в межах с.Смолдирів,Баранівського 

району Житомирської області. 

1.3. Шкабарі Олександру Анатолійовичу, який проживає в м.Баранівка, 

вул.Житомирська,70, Житомирської області, орієнтовною площею 2,0000 га для ведення 

особистого селянського господарства із земель запасу сільськогосподарського 

призначення, розташованої в межах м.Баранівка (район с.Табори), Житомирської області. 

1.4. Пилипчук Катерині Степанівні, яка проживає в м.Баранівка 1пров.Ярослава 

Мудрого,4, Баранівського району, Житомирської області, орієнтовною площею 0,1000 га 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд із 

земель запасу житлової та громадської забудови, розташованої в межах м.Баранівка 

1пров.Ярослава Мудрого,4, Житомирської області. 

1.5. Бондарчуку Василю Федоровичу, який проживає в с.Стара Гута 

вул.Волянського,32, Баранівського району, Житомирської області, орієнтовною площею 
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0,3700 га для ведення особистого селянського господарства із земель запасу 

сільськогосподарського призначення, розташованої в межах с.Стара Гута, Баранівського 

району, Житомирської області. 

1.6. Білоусовій Валентині Андріївні, яка проживає в м.Баранівка, вул.Цегельна,13, 

Житомирської області, орієнтовною площею 0,2000 га для ведення особистого селянського 

господарства із земель запасу сільськогосподарського призначення, розташованої в межах 

м.Баранівка, Житомирської області. 

1.7. Ляпку Миколі Валентиновичу, який проживає в с.Смолдирів, Баранівського 

району, Житомирської області, орієнтовною площею 0,2500 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд із земель запасу 

житлової та громадської забудови, розташованої в межах с.Смолдирів вул.Вишнева,4, 

Баранівського району, Житомирської області. 

1.8. Базько Людмилі Іванівні, яка проживає в м.Баранівка вул.Шевченка,154, 

Житомирської області, орієнтовною площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд із земель запасу житлової та 

громадської забудови, розташованої в межах м.Баранівка вул.Шевченка,154, Житомирської 

області. 

1.9. Роговській Ніні Адамівні, яка проживає в с.Смолдирів вул.Загребельна,37, 

Баранівського району, Житомирської області, орієнтовною площею 0,5000 га для ведення 

особистого селянського господарства із земель запасу сільськогосподарського 

призначення, розташованої в межах с.Смолдирів,Баранівського району Житомирської 

області. 

1.10. Круть Лідії Василівні, яка проживає в м.Баранівка пров.Пилипа Орлика,12, 

Житомирської області, орієнтовною площею 0,2000 га для ведення особистого селянського 

господарства із земель запасу сільськогосподарського призначення, розташованої в межах 

м.Баранівка (район господарського двору) Житомирської області. 

1.11. Бортніку Юрію Васильовичу, який проживає в м.Баранівка 

вул.Ломоносова,105, Житомирської області, орієнтовною площею 0,5000 га для ведення 

особистого селянського господарства із земель запасу сільськогосподарського 

призначення, розташованої в межах м.Баранівка (район Корчунки) Житомирської області. 

1.12. Супрунцю Юрію Олександровичу, який проживає в с.Мирославль, 

вул.Зарічна,18, Баранівського району, Житомирської області, орієнтовною площею 0,50 га 

для ведення особистого селянського господарства із земель запасу сільськогосподарського 

призначення, розташованої в с.Мирославль, вул.Зарічна, Баранівського району 

Житомирської області. 

1,13. Ляпку Володимиру Миколайовичу, який проживає в с.Смолдирів, 

Баранівського району, Житомирської області, орієнтовною площею 0,2500 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд із 

земель запасу житлової та громадської забудови, розташованої в межах с.Смолдирів 

вул.Вишнева,6, Баранівського району, Житомирської області. 

1,14. Шевчук Зої Валентинівні, яка проживає в с.Глибочок вул.Поліська,3, 

Баранівського району, Житомирської області, орієнтовною площею 0,2500 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд із 

земель запасу житлової та громадської забудови, розташованої в межах с.Глибочок 

вул.Поліська,3, Баранівського району, Житомирської області. 

1.15. Паламарчуку Анатолію Сергійовичу, який проживає в с.Смолдирів 

вул.Шевченка,10, Баранівського району, Житомирської області, орієнтовною площею 

0,7000 га для ведення особистого селянського господарства із земель запасу 

сільськогосподарського призначення, розташованої в межах с.Смолдирів, Баранівського 

району Житомирської області. 

1.16. Паламарчук Тетяні Сергіївні, яка проживає в м.Новограді-Волинському, 

вул.Ліваневського,16 кв.32, Житомирської області, орієнтовною площею 0,6500 га для 

ведення особистого селянського господарства із земель запасу сільськогосподарського 
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призначення, розташованої в межах с.Смолдирів,Баранівського району Житомирської 

області. 

1.17. Денисенко Тамілі Миколаївні, яка проживає в с.Климентіївка вул.Хоменка,7, 

Баранівського району, Житомирської області, орієнтовною площею 0,2600 га для ведення 

особистого селянського господарства із земель запасу сільськогосподарського 

призначення, розташованої в межах с.Климентіївка ,Баранівського району Житомирської 

області. 

1,18. Остапчуку Віктору Сергійовичу, який проживає в м.Баранівка вул.Ярослава 

Мудрого,79, Житомирської області, орієнтовною площею 0,1000 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд із земель запасу 

житлової та громадської забудови, розташованої в межах м.Баранівка вул.Польова, 

Баранівського району, Житомирської області. 

1,19. Вовк Ользі Володимирівні, яка проживає в с.Вірля, вул.Колгоспна,23-В, 

Баранівського району, Житомирської області, орієнтовною площею 0,2500 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд із 

земель запасу житлової та громадської забудови, розташованої в межах с.Вірля 

вул.Колгоспна,23-В, Баранівського району, Житомирської області. 

1.20. Педику Віктору Степановичу, який проживає в м.Баранівка вул.Поліська,69, 

Баранівського району, Житомирської області, орієнтовною площею 0,2300 га для ведення 

особистого селянського господарства із земель запасу сільськогосподарського 

призначення, розташованої в межах м.Баранівка (район господарського двору) 

Житомирської області. 

1.21. Юрчук Ларисі Миколаївні, яка проживає в с.Берестівка вул.Шосейна,3, 

Баранівського району, Житомирської області, орієнтовною площею 2,0000 га для ведення 

особистого селянського господарства із земель колективних сільськогосподарських 

підприємств, що припинені, розташованої за межами с.Берестівка .  

1.22. Нусбаум Ксенії Степанівні, який проживає в м.Київ вул.Драгоманова,31-б, 

кв.173, площею 1,7487 га (кадастровий номер: 1820680400:02:000:1811) для ведення 

особистого селянського господарства із земель запасу сільськогосподарського 

призначення, розташованої за межами с.Мирославль, Баранівського району, Житомирської 

області. 

1.23. Дьохтяренко Світлані Іванівні, яка проживає в с.Смолдирів вул.Лугова,24, 

Баранівського району, Житомирської області, орієнтовною площею 0,5000га для ведення 

особистого селянського господарства із земель запасу сільськогосподарського 

призначення, розташованої в межах с.Смолдирів, Баранівського району Житомирської 

області. 

1.24. Карпович Інні Сергіївні, яка проживає в м.Баранівка 2пров.Мічуріна,1, 

Житомирської області, орієнтовною площею 0,6000 га для ведення особистого селянського 

господарства із земель запасу сільськогосподарського призначення, розташованої в межах 

с.Суємці вул.Яблунева, Житомирської області. 

1.25. Косянчук Світлані Іванівні, яка проживає в с.Смолдирів, вул.Першотравнева,7, 

Баранівського району, Житомирської області, орієнтовною площею 0,4000 га для ведення 

особистого селянського господарства із земель запасу сільськогосподарського 

призначення, розташованої в межах с.Смолдирів, Баранівського району, Житомирської 

області. 

1.26. Сухій Ангеліні Петрівні, яка проживає в с.Смолдирів, вул.Лесі Українки,16, 

Баранівського району, Житомирської області, орієнтовною площею 1,5000 га для ведення 

особистого селянського господарства із земель запасу сільськогосподарського 

призначення, розташованої в межах с.Іванівка, Баранівського району, Житомирської 

області. 

1.27. Шевчуку Володимиру Сергійовичу, який проживає в с.Марківка, 

вул.Першотравнева,44, Баранівського району, Житомирської області, орієнтовною площею 

0,2500 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
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споруд із земель запасу житлової та громадської забудови, розташованої в межах 

с.Марківка, вул.Першотравнева,44а, Баранівського району, Житомирської області. 

1.28. Максимовичу Юрію Миколайовичу, який проживає в м.Баранівка, 

вул.Гагаріна,19, Баранівського району, Житомирської області, орієнтовною площею 0,1200 

га для ведення індивідуального садівництва із земель запасу сільськогосподарського 

призначення, розташованої в межах м.Баранівка, вул.Івана Франка, Житомирської області. 

1.29. Ільєнко Світлані Павлівні, яка проживає в м.Баранівка, 2 пр.Поліський,26, 

Житомирської області, орієнтовною площею 0,1000 га для ведення особистого селянського 

господарства із земель запасу сільськогосподарського призначення, розташованої в межах 

м.Баранівка (район хлібзаводу), Житомирської області. 

1.30. Дарій Ніні Яківні, яка проживає в м.Баранівка, вул.Мічуріна,35, Житомирської 

області, орієнтовною площею 0,0663 га для ведення особистого селянського господарства 

із земель запасу сільськогосподарського призначення, розташованої в м.Баранівка, 

вул.Мічуріна, Житомирської області. 

1.31. Присяжнюку Валерію Федоровичу, який проживає в с.Зеремля, 

вул.Климентальська,9, Баранівського району, Житомирської області, орієнтовною площею 

0,2500 га для ведення особистого селянського господарства із земель запасу 

сільськогосподарського призначення, розташованої в с.Зеремля, Баранівського району, 

Житомирської області. 

1.32. Ковальчуку Петрові Анатолійовичу, який проживає в м.Баранівка,                         

2 пр.Польовий,7, Житомирської області, орієнтовною площею 0,4000 га для ведення 

особистого селянського господарства із земель запасу сільськогосподарського 

призначення, розташованої в с.Суємці, Баранівського району, Житомирської області. 

1.33. Горблюку Михайлові Володимировичу, який проживає в с.Іванівка, 

вул.Зарічна,12, Баранівського району, Житомирської області, орієнтовною площею 1,5000 

га для ведення особистого селянського господарства із земель запасу 

сільськогосподарського призначення, розташованої в с.Іванівка, Баранівського району, 

Житомирської області. 

1.34. Мисько Наталії Олексіївні, яка проживає в с.Суємці, вул.Вишнева,20, 

Баранівського району, Житомирської області, орієнтовною площею 2,0000 га для ведення 

особистого селянського господарства із земель запасу сільськогосподарського 

призначення, розташованої в с.Смолдирів, Баранівського району, Житомирської області. 

1.35. Райковському Вадиму Євгеновичу, який проживає в м.Баранівка,                                 

1 пр.Польовий,5, Баранівського району, Житомирської області, орієнтовною площею 

1,7000 га для ведення особистого селянського господарства із земель запасу 

сільськогосподарського призначення, розташованої в с.Смолдирів, Баранівського району, 

Житомирської області. 

1.36. Гайдайчуку Володимиру Івановичу, який проживає в с.Смолка, 

вул.Молодіжна,7, Баранівського району, Житомирської області, орієнтовною площею 0,52 

га для ведення особистого селянського господарства із земель запасу 

сільськогосподарського призначення, розташованої в с.Смолка, Баранівського району, 

Житомирської області. 

1.37. Демянюк Олені Сергіївні, яка проживає в с.Стара Гута, вул.Л.Українки,39, 

Баранівського району, Житомирської області, орієнтовною площею 0,12 га для ведення 

індивідуального садівництва із земель запасу сільськогосподарського призначення, 

розташованої в с.Стара Гута, вул.Л.Українки, Баранівського району, Житомирської області. 

1.38. Омельчук Ірині Павлівні, яка проживає в м.Баранівка, вул.Партизанська,67, 

Житомирської області, орієнтовною площею 0,35 га для ведення особистого селянського 

господарства із земель запасу сільськогосподарського призначення, розташованої в 

м.Баранівка, Житомирської області. 

1.39. Савчуку Ярославу Анатолійовичу, який проживає в с.Смолдирів, 

вул.Садова,13, Баранівського району, Житомирської області, орієнтовною площею 1,1100 

га для ведення особистого селянського господарства із земель запасу 
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сільськогосподарського призначення, розташованої в с.Смолдирів (колгоспний сад), 

Баранівського району, Житомирської області. 

1.40. Печерській Наталії Вікторівні, яка проживає в м.Баранівка, вул.Лермонтова,22, 

Житомирської області, орієнтовною площею 0,10 га для ведення особистого селянського 

господарства із земель запасу сільськогосподарського призначення, розташованої в 

м.Баранівка (район хлібзаводу), Житомирської області. 

1.41. Заліщук Галині Станіславівні, яка проживає в с.Ситисько, вул.Лісова,3, 

Житомирської області, орієнтовною площею 0,50 га для ведення особистого селянського 

господарства із земель запасу сільськогосподарського призначення, розташованої в 

с.Ситисько, Баранівського району,Житомирської області. 

1.42. Нікітчиній Меланії Миколаївні, яка проживає в с.Вірля, вул.Молодіжна,27, 

Житомирської області, орієнтовною площею 0,25 га для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд із земель запасу житлової та 

громадської забудови, розташованої в с.Вірля, Баранівського району, Житомирської 

області. 

1.43. Паламарчуку Дмитрові Петровичу, який проживає в с.Смолдирів, 

вул.Шевченка,7, Баранівського району, Житомирської області, орієнтовною площею 0,75 

га для ведення особистого селянського господарства із земель запасу 

сільськогосподарського призначення, розташованої в с.Смолдирів, Баранівського району, 

Житомирської області. 

1.44. Леміш Валентині Іванівні, яка проживає в м.Києві, вул.Милославська,5б/23, 

орієнтовною площею 2,0000 га для ведення особистого селянського господарства із земель 

колективних сільськогосподарських підприємств, що припинені, розташованої за межами 

с.Іванівка . 

1.45. Ткачуку Сергію Миколайовичу, який проживає в с.Смолдирів, Баранівського 

району, Житомирської області, орієнтовною площею 0,90 га для ведення особистого 

селянського господарства із земель запасу сільськогосподарського призначення, 

розташованої в с.Смолдирів, вул.Загребельна, Баранівського району, Житомирської 

області. 

1.46. Бондарчук Тетяні Данилівні, яка проживає в с.Павлівка, вул.Леніна,68/3, 

Мар’їнського району Донецької області, орієнтовною площею 0,50 га для ведення 

особистого селянського господарства із земель запасу сільськогосподарського 

призначення, розташованої в с.Смолдирів, Баранівського району, Житомирської області. 

1.47. Комісарчуку Роману Олександровичу, який проживає в смт.Першотравенськ, 

вул.Олександра Іщука,13/2, Баранівського району, Житомирської області, орієнтовною 

площею 0,60 га для ведення особистого селянського господарства із земель запасу 

сільськогосподарського призначення, розташованої в с.Глибочок, вул.Поліська, 

Баранівського району, Житомирської області. 

1.48. Ятлуку Олександру Володимировичу, який проживає в с.Глибочок, 

вул.Громова,21б, Баранівського району, Житомирської області, орієнтовною площею 

0,0046 га для будівництва індивідуальних гаражів із земель запасу житлової та громадської 

забудови, розташованої в смт.Першотравенськ, Баранівського району, Житомирської 

області. 

1.49. Ятлуку Олександру Миколайовичу, який проживає в с.Глибочок, 

вул.Поліська,75, Баранівського району, Житомирської області, орієнтовною площею 0,10 

га для індивідуального дачного будівництва із земель запасу житлової та громадської 

забудови, розташованої в с.Глибочок, Баранівського району, Житомирської області. 

1.50. Ятлуку Олександру Миколайовичу, який проживає в с.Глибочок, 

вул.Поліська,75, Баранівського району, Житомирської області, орієнтовною площею 0,12 

га для ведення індивідуального садівництва із земель запасу сільськогосподарського 

призначення, розташованої в с.Глибочок, Баранівського району, Житомирської області. 

1.51. Ятлук Галині Павлівні, яка проживає в с.Глибочок, вул.Громова,21б, 

орієнтовною площею 0,12 га для ведення індивідуального садівництва із земель 
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колективних сільськогосподарських підприємств, що припинені, розташованої за межами 

с.Марківка. 

1.52. Ятлуку Олександрові Володимировичу, який проживає в с.Глибочок, 

вул.Громова,21б, орієнтовною площею 0,12 га для ведення індивідуального садівництва із 

земель колективних сільськогосподарських підприємств, що припинені, розташованої за 

межами с.Марківка. 

1.53. Костюк Лідії Омелянівні, яка проживає в с.Суємці, вул.Шевченка,14, 

Баранівського району, Житомирської області, орієнтовною площею 0,60 га для ведення 

особистого селянського господарства із земель запасу сільськогосподарського 

призначення, розташованої в с.Суємці, Баранівського району, Житомирської області. 

1.54. Ятлуку Олександрові Володимировичу, який проживає в с.Глибочок, 

вул.Громова,21б, орієнтовною площею 0,10 га для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд із земель запасу житлової та 

громадської забудови, розташованої в м.Баранівка, вул.Леваневського, Житомирської 

області. 

1.55. Левкуші Петрові Паїсійовичу, який проживає в м.Баранівка, вул.Західна,14/2, 

Житомирської області, орієнтовною площею 0,13 га для ведення особистого селянського 

господарства із земель запасу сільськогосподарського призначення, розташованої в 

м.Баранівка, вул.Західна, Житомирської області. 

1.56. Заліщуку Володимиру Панасовичу, який проживає в с.Ситисько, вул.Лісова,3, 

Житомирської області, орієнтовною площею 1,25 га для ведення особистого селянського 

господарства із земель запасу сільськогосподарського призначення, розташованої в 

с.Ситисько, Баранівського району, Житомирської області. 

1.57. Райковському Юрію Вікторовичу, який проживає в м.Баранівка, 

вул.Пашкевича,27/1, Житомирської області, орієнтовною площею 1,70 га для ведення 

особистого селянського господарства із земель запасу сільськогосподарського 

призначення, розташованої в с.Ситисько, Баранівського району, Житомирської області. 

1.58. Шеріпітко Марії Василівні, яка проживає в с.Смолдирів, Баранівського району, 

Житомирської області, орієнтовною площею 0,82 га для ведення особистого селянського 

господарства із земель колективних сільськогосподарських підприємств, що припинені, 

розташованої за межами с.Смолдирів. 

1.59. Станєвій Олені Іванівні, яка проживає в с.Смолдирів, Баранівського району, 

Житомирської області, орієнтовною площею 1,00 га для ведення особистого селянського 

господарства із земель колективних сільськогосподарських підприємств, що припинені, 

розташованої за межами с.Смолдирів. 

1.60. Нероді Володимиру Васильовичу, який проживає в с.Смолдирів Баранівського 

району Житомирської області, орієнтовною площею 0,4000 га для ведення особистого 

селянського господарства із земель колективних сільськогосподарських підприємств, що 

припинені, розташованої за межами с.Смолдирів. 

1.61. Душку Івану Олександровичу, який проживає в с.Табори, вул.Сонячна,9, 

Баранівського району, Житомирської області, орієнтовною площею 0,25 га для будівництва 

і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд із земель запасу 

житлової та громадської забудови, розташованої в с.Табори, вул.Шевченка,14, 

Баранівського району, Житомирської області. 

1.62. Присяжнюку Сергію Анатолійовичу, який проживає в м.Баранівка,                              

2 пр.Ломоносова,7, Житомирської області, орієнтовною площею 0,08 га для ведення 

особистого селянського господарства із земель запасу сільськогосподарського 

призначення, розташованої по 2 пр.Ломоносова в м.Баранівка Житомирської області. 

1.63. Зуєву Владиславу Олександровичу, який проживає в м.Баранівка, 

вул.Звягельська,31/9, орієнтовною площею 0,10 га для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд із земель запасу житлової та 

громадської забудови, розташованої в м.Баранівка, вул.Озерна, Житомирської області. 
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1.64. Демчук Надії Іванівні, яка проживає в с.Смолдирів, вул.Першотравнева,8, 

орієнтовною площею 0,25 га для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд із земель запасу житлової та громадської забудови, 

розташованої в с.Смолдирів,  вул.Першотравнева,8, Баранівського району, Житомирської 

області. 

1.65. Ковальчуку Івану Васильовичу, який проживає в с.Смолдирів, вул.Садова,13, 

Баранівського району, Житомирської області, орієнтовною площею 0,60 га для ведення 

особистого селянського господарства із земель запасу сільськогосподарського 

призначення, розташованої в с.Смолдирів, Баранівського району, Житомирської області. 

1.66. Мандиленко Оксані Сергіївні, яка проживає в с.Берестівка, вул.Шаруківська,4, 

Баранівського району, Житомирської області, орієнтовною площею 0,40 га для ведення 

особистого селянського господарства із земель колективних сільськогосподарських 

підприємств, що припинені, розташованої за межами с.Берестівка. 

1.67. Шандрук Марії Олексіївні, яка проживає в с.Мирославль, вул.Суємецька,33, 

Баранівського району, Житомирської області, орієнтовною площею 0,25 га для ведення 

особистого селянського господарства із земель запасу сільськогосподарського 

призначення, розташованої в с.Мирославль, вул.Суємецька, Баранівського району, 

Житомирської області. 

1.68. Брезіцькій Валентині Миколаївні, яка проживає в смт.Полянка, вул.Лесі 

Українки,36, Баранівського району, Житомирської області, орієнтовною площею 0,12 га 

для ведення індивідуального садівництва із земель запасу сільськогосподарського 

призначення, розташованої в смт.Полянка, Баранівського району, Житомирської області. 

1.69. Власюку Михайлові Ярославовичу, який проживає в с.Смолдирів, вул.Лесі 

Українки,29, Баранівського району, Житомирської області, орієнтовною площею 0,45 га 

для ведення особистого селянського господарства із земель запасу сільськогосподарського 

призначення, розташованої в с.Смолдирів, Баранівського району, Житомирської області. 

1.70. Власюк Любові Миколаївні, яка проживає в с.Смолдирів, вул.Шевченка,1, 

Баранівського району, Житомирської області, орієнтовною площею 0,80 га для ведення 

особистого селянського господарства із земель запасу сільськогосподарського 

призначення, розташованої в с.Смолдирів, Баранівського району, Житомирської області. 

1.71. Савич Руслані Анатоліївні, яка проживає в с.Жовте, 4 пр.Шевченка,1а, 

Баранівського району, Житомирської області, орієнтовною площею 0,12 га для ведення 

індивідуального садівництва із земель запасу сільськогосподарського призначення, 

розташованої в м.Баранівка, 4 пр.Шевченка, Житомирської області. 

1.72. Молодковець Наталії Ярославівні, яка проживає в с.Смолдирів, 

вул.Шевченка,2, Баранівського району, Житомирської області, орієнтовною площею 0,30 

га для ведення особистого селянського господарства із земель запасу 

сільськогосподарського призначення, розташованої в с.Смолдирів, Баранівського району, 

Житомирської області. 

1.73. Власюку Ярославу Івановичу, який проживає в с.Смолдирів, вул.Шевченка,1, 

Баранівського району, Житомирської області, орієнтовною площею 0,50 га для ведення 

особистого селянського господарства із земель запасу сільськогосподарського 

призначення, розташованої в с.Смолдирів, Баранівського району, Житомирської області. 

1.74. Любарцю Олександрові Андрійовичу, який проживає в с.Вірля, 

вул.Польова,18, Баранівського району, Житомирської області, орієнтовною площею 0,30 га 

для ведення особистого селянського господарства із земель запасу сільськогосподарського 

призначення, розташованої в с.Вірля, Баранівського району, Житомирської області. 

1.75. Федоренку Миколі Дем’яновичу, який проживає в с.Мирославль, 

вул.Зарічна,39, Баранівського району, Житомирської області, орієнтовною площею 0,52 га 

для ведення особистого селянського господарства із земель запасу сільськогосподарського 

призначення, розташованої в с.Мирославль, Баранівського району, Житомирської області. 

1.76. Лисюк Людмилі Вікторівні, яка проживає в с.Гриньки, вул.Мічуріна,3, 

Баранівського району, Житомирської області, орієнтовною площею 0,67 га для ведення 
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особистого селянського господарства із земель запасу сільськогосподарського 

призначення, розташованої в с.Гриньки, Баранівського району, Житомирської області. 

1.77. Шевчуку Олегу Юрійовичу, який проживає в м.Баранівка, 1 

пр.Звягельський,1/6, Баранівського району, Житомирської області, орієнтовною площею 

0,07 га для ведення особистого селянського господарства із земель запасу 

сільськогосподарського призначення, розташованої в м.Баранівка (район хлібзаводу), 

Житомирської області. 

1.78. Олійник Галині Вікторівні, яка проживає в с.Смолдирів, 

вул.Першотравнева,19, Баранівського району, Житомирської області, орієнтовною площею 

0,34 га для ведення особистого селянського господарства із земель запасу 

сільськогосподарського призначення, розташованої в с.Смолдирів, Баранівського району, 

Житомирської області. 

1.79. Гайдайчук Аллі Володимирівні, яка проживає в с.Смолка, вул.Центральна,2, 

Баранівського району, Житомирської області, орієнтовною площею 2,00 га для ведення 

особистого селянського господарства із земель запасу сільськогосподарського 

призначення, розташованої в с.Смолка, Баранівського району, Житомирської області. 

1.80. Оріховському Івану Андрійовичу, який проживає в с.Ситисько, 

вул.Центральна,20, Житомирської області, орієнтовною площею 0,50 га для ведення 

особистого селянського господарства із земель запасу сільськогосподарського 

призначення, розташованої в с.Ситисько, Баранівського району, Житомирської області. 

 

 

            2. Надати дозвіл на виготовлення 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), з подальшою передачею 

у власність: 

            2.1. Обухівській Світлані Андріївні, яка проживає в смт.Першотравенськ, 

Баранівського району, Житомирської області, площею 1,4670 га за межами с.Марківка, 

Баранівського району, Житомирської області. Кадастровий номер ділянки: 

1820683600:01:000:0262. 

            2.2. Савич Таїсії Юріївні, яка проживає по вул.Дубрівській,52 в с.Мирославль, 

Баранівського району, Житомирської області, площею 1,3785 га за межами с.Мирославль, 

Баранівського району, Житомирської області. Кадастровий номер ділянки: 

1820680400:02:000:1808. 

            2.3. Корейбі Тетяні Володимирівні, яка проживає в м.Баранівка, 3 

пр.Софіївський,23, Житомирської області, площею 0,5422 га за межами с.Марківка, 

Баранівського району, Житомирської області. Кадастровий номер ділянки: 

1820683600:04:000:0017. 

            2.4. Ятлуку Олександрові Володимировичу, який проживає в с.Глибочок, 

вул.Громова,21б, Баранівського району, Житомирської області, площею 0,6972 га за 

межами с.Марківка, Баранівського району, Житомирської області. Кадастровий номер 

ділянки: 1820683600:04:000:0010. 

2.5. Миську Олексію Володимировичу, який проживає в с.Суємці , вул.Вишнева,20, 

Баранівського району, Житомирської області, площею 1,9560 га за межами с.Суємці, 

Баранівського району, Житомирської області. Кадастровий номер ділянки: 

1820685800:02:000:0214. 

2.6. Муравській Інні Миколаївні, яка проживає в м.Баранівка, 4 пров.Мічуріна,1, 

Житомирської області, площею 1,7246 га за межами с.Вишнівка, Баранівського району, 

Житомирської області. Кадастровий номер ділянки: 1820682200:01:000:0373. 

2.7. Савичу Юрію Адамовичу, який проживає в с.Мирославль, Баранівського 

району, Житомирської області, площею 1,9241 га за межами с.Мирославль, Баранівського 

району, Житомирської області. Кадастровий номер ділянки: 1820680400:02:000:1682. 
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2.8. Завадському Івану Антоновичу, який проживає в м.Баранівка, 

вул.Партизанська,23, Житомирської області, площею 1,5390 га за межами с.Марківка, 

Баранівського району, Житомирської області. Кадастровий номер ділянки: 

1820683600:07:000:0198. 

 

  3. Після виготовлення проектів землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної громади, Баранівській 

міській раді зареєструвати земельні ділянки у відділі Держгеокадастру. Громадянам  

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. Визнати такими, що втратили чинність, п.1.17, 1.25, 1.31, 1.30, 1.48, 1.26, 1.74 

рішення 7 сесії 8 скликання Баранівської міської ради від 05.03.2021 р. №208 «Про надання 

дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної громади з метою передачі її у 

власність». 

                5.  Визнати таким, що втратив чинність, пп.6.1.3 рішення 2 позачергової сесії 8 

скликання Баранівської міської ради від 07.12.2020 року №40 «Про надання дозволу на 

виготовлення технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки та 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної власності 

Баранівської об’єднаної територіальної громади з метою передачі її у власність». 

               6. Визнати такими, що втратили чинність, п.1.11,1.12,1.17 рішення 5 сесії 8 

скликання Баранівської міської ради від 26.01.2021 р. №146 «Про надання дозволу на 

виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної 

власності Баранівської об’єднаної територіальної громади з метою передачі її у власність». 

 

               7. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну земельну 

погоджувальну комісію. 

 

Міський голова                                                                                 Олександр МІГЕЙ 
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Проект 

                                  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  

        10 сесія 8 скликання 

29 квітня  2021 року                                                                       №  

Про надання дозволу на виготовлення 

технічної документації із землеустрою 

щодо поділу земельної ділянки та проекту  

землеустрою щодо відведення земельної  

ділянки комунальної власності Баранівської  

об’єднаної територіальної громади з метою 

передачі її у власність 

        Розглянувши заяви громадян, керуючись ст.12,33,40,118,125,126 Земельного 

кодексу України, п.21 Розділу Х «Перехідних положень» Земельного кодексу України, згідно 

з яким землі колективних сільськогосподарських підприємств, що припинені (крім 

земельних ділянок, які на день набрання чинності Законом України від 10.07.2018 р. №2498-

VІІІ перебували у приватній власності), вважаються власністю територіальних громад, на 

території яких вони розташовані, 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 земельної погоджувальної комісії, міська рада 

ВИРІШИЛА: 

            1. Надати дозвіл на розробку технічної документації із землеустрою щодо поділу 

земельної ділянки загальною площею 3,2423 га (кадастровий номер: 

1820680800:01:000:0698). 

            1.1 Надати дозвіл на виготовлення 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.Климентіївка Баранівського району Житомирської області, з подальшою передачею у 

власність: 

            1.1.1 Вовк Юлії Юріївні, яка проживає по вул.Бурмистенка,4 (гурт.) в м.Києві, 

орієнтовною площею 1,10 га. 

            1.1.2 Лавренчук Ользі Юріївні, яка проживає по вул.Молодіжній Новій,32 в с.Вірля, 

Баранівського району, Житомирської області, орієнтовною площею 1,10 га. 

            1.1.3 Чупринському Віталію Олександровичу, який проживає по вул.Молодіжній 

Новій,32 в с.Вірля, орієнтовною площею 1,10 га. 

              2. Після виготовлення проектів землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної громади, Баранівській 

міській раді зареєструвати земельні ділянки у відділі Держгеокадастру. Громадянам  

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 земельну 

погоджувальну комісію. 

Міський голова                                                                                 Олександр МІГЕЙ 
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Проект 

                                  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  

        10 сесія 8 скликання 

29 квітня  2021 року                                                                       №  

Про надання дозволу на виготовлення 

технічної документації із землеустрою 

щодо поділу земельної ділянки та проекту  

землеустрою щодо відведення земельної  

ділянки комунальної власності Баранівської  

об’єднаної територіальної громади з метою 

передачі її у власність 

        Розглянувши заяви громадян, керуючись ст.12,33,40,118,125,126 Земельного 

кодексу України, п.21 Розділу Х «Перехідних положень» Земельного кодексу України, згідно 

з яким землі колективних сільськогосподарських підприємств, що припинені (крім 

земельних ділянок, які на день набрання чинності Законом України від 10.07.2018 р. №2498-

VІІІ перебували у приватній власності), вважаються власністю територіальних громад, на 

території яких вони розташовані, 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 земельної погоджувальної комісії, міська рада 

ВИРІШИЛА: 

            1. Надати дозвіл на розробку технічної документації із землеустрою щодо поділу 

земельної ділянки загальною площею 5,3919 га (кадастровий номер: 

1820600000:03:000:0283). 

            1.1 Надати дозвіл на виготовлення 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 м.Баранівка 

Баранівського району Житомирської області, з подальшою передачею у власність: 

            1.1.1 Вознюку Миколі Васильовичу, який проживає по вул.Звягельській,60 кв.5 в 

м.Баранівка, Житомирської області, орієнтовною площею 1,80 га. 

 1.1.2 Вознюку Олександру Миколайовичу, який проживає по вул.Звягельській,60 

кв.5 в м.Баранівка, Житомирської області, орієнтовною площею 1,80 га.    

 1.1.3 Мельник Яні Юріївні, яка проживає в м.Баранівка, Житомирської області, 

орієнтовною площею 1,80 га.    

              2. Після виготовлення проектів землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної громади, Баранівській 

міській раді зареєструвати земельні ділянки у відділі Держгеокадастру. Громадянам  

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 земельну 

погоджувальну комісію. 

 

Міський голова                                                                                 Олександр МІГЕЙ 
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Проект 

    
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  

        10 сесія 8 скликання 

29 квітня  2021 року                                                                       №  

 

Про надання дозволу на виготовлення 

технічної документації із землеустрою 

щодо поділу земельної ділянки та проекту  

землеустрою щодо відведення земельної  

ділянки комунальної власності Баранівської  

об’єднаної територіальної громади з метою 

передачі її у власність 

 

        Розглянувши заяви громадян, керуючись ст.12,33,40,118,125,126 Земельного 

кодексу України, п.21 Розділу Х «Перехідних положень» Земельного кодексу України, згідно 

з яким землі колективних сільськогосподарських підприємств, що припинені (крім 

земельних ділянок, які на день набрання чинності Законом України від 10.07.2018 р. №2498-

VІІІ перебували у приватній власності), вважаються власністю територіальних громад, на 

території яких вони розташовані, 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 земельної погоджувальної комісії, міська рада 

ВИРІШИЛА: 

            1. Надати дозвіл на розробку технічної документації із землеустрою щодо поділу 

земельної ділянки загальною площею 27,0891 га (кадастровий номер: 

1820684800:04:000:0678). 

            1.1 Надати дозвіл на виготовлення 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.Острожок 

Баранівського району Житомирської області, з подальшою передачею у власність: 

            1.1.1 Вовку Сергієві Васильовичу, який проживає в с.Острожок, 

вул.Центральна,151, Баранівського району, Житомирської області, орієнтовною площею 

1,20 га. 

    

              2. Після виготовлення проектів землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної громади, Баранівській 

міській раді зареєструвати земельні ділянки у відділі Держгеокадастру. Громадянам  

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 земельну 

погоджувальну комісію. 

Міський голова                                                                                 Олександр МІГЕЙ 
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Проект 

                                  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  

        10 сесія 8 скликання 

29 квітня  2021 року                                                                       №  

 

Про надання дозволу на виготовлення 

технічної документації із землеустрою 

щодо поділу земельної ділянки та проекту  

землеустрою щодо відведення земельної  

ділянки комунальної власності Баранівської  

об’єднаної територіальної громади з метою 

передачі її у власність 

 

        Розглянувши заяви громадян, керуючись ст.12,33,40,118,125,126 Земельного 

кодексу України, п.21 Розділу Х «Перехідних положень» Земельного кодексу України, згідно 

з яким землі колективних сільськогосподарських підприємств, що припинені (крім 

земельних ділянок, які на день набрання чинності Законом України від 10.07.2018 р. №2498-

VІІІ перебували у приватній власності), вважаються власністю територіальних громад, на 

території яких вони розташовані, 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 земельної погоджувальної комісії, міська рада 

ВИРІШИЛА: 

            1. Надати дозвіл на розробку технічної документації із землеустрою щодо поділу 

земельної ділянки загальною площею 2.1796 га (кадастровий номер: 

1820683600:01:000:0368). 

            1.1 Надати дозвіл на виготовлення 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.Марківка 

Баранівського району Житомирської області, з подальшою передачею у власність: 

            1.1.1 Обухівській Олександрі Русланівні, яка проживає в с.Глибочок, Баранівського 

району, Житомирської області, орієнтовною площею 2,00 га. 

    

  

              2. Після виготовлення проектів землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної громади, Баранівській 

міській раді зареєструвати земельні ділянки у відділі Держгеокадастру. Громадянам  

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 земельну 

погоджувальну комісію. 

 

Міський голова                                                                                 Олександр МІГЕЙ 
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Проект 

                                  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  

        10 сесія 8 скликання 

29 квітня  2021 року                                                                       №  

Про надання дозволу на виготовлення 

технічної документації із землеустрою 

щодо поділу земельної ділянки та проекту  

землеустрою щодо відведення земельної  

ділянки комунальної власності Баранівської  

об’єднаної територіальної громади з метою 

передачі її у власність 

        Розглянувши заяви громадян, керуючись ст.12,33,40,118,125,126 Земельного 

кодексу України, п.21 Розділу Х «Перехідних положень» Земельного кодексу України, згідно 

з яким землі колективних сільськогосподарських підприємств, що припинені (крім 

земельних ділянок, які на день набрання чинності Законом України від 10.07.2018 р. №2498-

VІІІ перебували у приватній власності), вважаються власністю територіальних громад, на 

території яких вони розташовані, 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 земельної погоджувальної комісії, міська рада 

ВИРІШИЛА: 

            1. Надати дозвіл на розробку технічної документації із землеустрою щодо поділу 

земельної ділянки загальною площею 7,0388 га (кадастровий номер: 

1820680400:02:000:1818). 

            1.1 Надати дозвіл на виготовлення 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.Мирославль 

Баранівського району Житомирської області, з подальшою передачею у власність: 

            1.1.1 Савич Нелі Михайлівні, яка проживає в с.Мирославль, вул.Дубрівська,52, 

Баранівського району, Житомирської області, орієнтовною площею 2,00 га. 

             1.1.2 Савичу Юрію Юрійовичу, який проживає в с.Мирославль, вул.Дубрівська,52, 

Баранівського району, Житомирської області, орієнтовною площею 2,00 га. 

              2. Після виготовлення проектів землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної громади, Баранівській 

міській раді зареєструвати земельні ділянки у відділі Держгеокадастру. Громадянам  

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 земельну 

погоджувальну комісію. 

 

Міський голова                                                                                 Олександр МІГЕЙ 
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Проект 

                                  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  

        10 сесія 8 скликання 

29 квітня  2021 року                                                                       №  

 

Про надання дозволу на виготовлення 

технічної документації із землеустрою 

щодо поділу земельної ділянки та проекту  

землеустрою щодо відведення земельної  

ділянки комунальної власності Баранівської  

об’єднаної територіальної громади з метою 

передачі її у власність 

 

        Розглянувши заяви громадян, керуючись ст.12,33,40,118,125,126 Земельного 

кодексу України, п.21 Розділу Х «Перехідних положень» Земельного кодексу України, згідно 

з яким землі колективних сільськогосподарських підприємств, що припинені (крім 

земельних ділянок, які на день набрання чинності Законом України від 10.07.2018 р. №2498-

VІІІ перебували у приватній власності), вважаються власністю територіальних громад, на 

території яких вони розташовані, 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 земельної погоджувальної комісії, міська рада 

ВИРІШИЛА: 

            1. Надати дозвіл на розробку технічної документації із землеустрою щодо поділу 

земельної ділянки загальною площею 9,4261 га (кадастровий номер: 

1820687600:06:000:0183). 

            1.1 Надати дозвіл на виготовлення 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.Ялишів 

Баранівського району Житомирської області, з подальшою передачею у власність: 

            1.1.1 Майструку Сергію Миколайовичу, який проживає в с.Ялишів, 

вул.Першотравнева,33, Баранівського району, Житомирської області, орієнтовною площею 

2,00 га. 

     

              2. Після виготовлення проектів землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної громади, Баранівській 

міській раді зареєструвати земельні ділянки у відділі Держгеокадастру. Громадянам  

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 земельну 

погоджувальну комісію. 

Міський голова                                                                                 Олександр МІГЕЙ 
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Проект 

                                  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  

        10 сесія 8 скликання 

29 квітня  2021 року                                                                       №  

 

Про надання дозволу на виготовлення 

технічної документації із землеустрою 

щодо поділу земельної ділянки та проекту  

землеустрою щодо відведення земельної  

ділянки комунальної власності Баранівської  

об’єднаної територіальної громади з метою 

передачі її у власність 

 

        Розглянувши заяви громадян, керуючись ст.12,33,40,118,125,126 Земельного 

кодексу України, п.21 Розділу Х «Перехідних положень» Земельного кодексу України, згідно 

з яким землі колективних сільськогосподарських підприємств, що припинені (крім 

земельних ділянок, які на день набрання чинності Законом України від 10.07.2018 р. №2498-

VІІІ перебували у приватній власності), вважаються власністю територіальних громад, на 

території яких вони розташовані, 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 земельної погоджувальної комісії, міська рада 

ВИРІШИЛА: 

            1. Надати дозвіл на розробку технічної документації із землеустрою щодо поділу 

земельної ділянки загальною площею 2.8357 га (кадастровий номер: 

1820683600:01:000:0261). 

            1.1 Надати дозвіл на виготовлення 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.Марківка 

Баранівського району Житомирської області, з подальшою передачею у власність: 

            1.1.1 Обухівському Руслану Васильовичу, який проживає в с.Глибочок, 

Баранівського району, Житомирської області, орієнтовною площею 2,00 га. 

                  2. Після виготовлення проектів землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної громади, 

Баранівській міській раді зареєструвати земельні ділянки у відділі Держгеокадастру. 

Громадянам  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 земельну 

погоджувальну комісію. 

 

 

Міський голова                                                                                 Олександр МІГЕЙ 
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Проект 

                                  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  

        10 сесія 8 скликання 

29 квітня  2021 року                                                                       №  

 

Про надання дозволу на виготовлення 

технічної документації із землеустрою 

щодо поділу земельної ділянки та проекту  

землеустрою щодо відведення земельної  

ділянки комунальної власності Баранівської  

об’єднаної територіальної громади з метою 

передачі її у власність 

 

        Розглянувши заяви громадян, керуючись ст.12,33,40,118,125,126 Земельного 

кодексу України, п.21 Розділу Х «Перехідних положень» Земельного кодексу України, згідно 

з яким землі колективних сільськогосподарських підприємств, що припинені (крім 

земельних ділянок, які на день набрання чинності Законом України від 10.07.2018 р. №2498-

VІІІ перебували у приватній власності), вважаються власністю територіальних громад, на 

території яких вони розташовані, 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 земельної погоджувальної комісії, міська рада 

ВИРІШИЛА: 

            1. Надати дозвіл на розробку технічної документації із землеустрою щодо поділу 

земельної ділянки загальною площею 9,5553 га (кадастровий номер: 

1820685300:05:000:0502). 

            1.1 Надати дозвіл на виготовлення 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.Смолка 

Баранівського району Житомирської області, з подальшою передачею у власність: 

            1.1.1 Осіпчуку Валерію Валентиновичу який проживає в с.Смолдирів, Баранівського 

району, Житомирської області, орієнтовною площею 2,00 га. 

    

  

              2. Після виготовлення проектів землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної громади, Баранівській 

міській раді зареєструвати земельні ділянки у відділі Держгеокадастру. Громадянам  

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 земельну 

погоджувальну комісію. 

Міський голова                                                                                 Олександр МІГЕЙ 
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Проект 

                                  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  

        10 сесія 8 скликання 

29 квітня  2021 року                                                                       №  

 

Про надання дозволу на виготовлення 

технічної документації із землеустрою 

щодо поділу земельної ділянки та проекту  

землеустрою щодо відведення земельної  

ділянки комунальної власності Баранівської  

об’єднаної територіальної громади з метою 

передачі її у власність 

        Розглянувши заяви громадян, керуючись ст.12,33,40,118,125,126 Земельного 

кодексу України, п.21 Розділу Х «Перехідних положень» Земельного кодексу України, згідно 

з яким землі колективних сільськогосподарських підприємств, що припинені (крім 

земельних ділянок, які на день набрання чинності Законом України від 10.07.2018 р. №2498-

VІІІ перебували у приватній власності), вважаються власністю територіальних громад, на 

території яких вони розташовані, 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 земельної погоджувальної комісії, міська рада 

ВИРІШИЛА: 

            1. Надати дозвіл на розробку технічної документації із землеустрою щодо поділу 

земельної ділянки загальною площею 5,8183 га (кадастровий номер: 

1820680800:04:000:0267). 

            1.1 Надати дозвіл на виготовлення 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.Вірля 

Баранівського району Житомирської області, з подальшою передачею у власність: 

            1.1.1 Михалюк Людмилі Петрівні яка проживає по вул.Центральній,35 в с.Вірля, 

Баранівського району, Житомирської області, орієнтовною площею 2,00 га. 

 1.1.2 Михалюку Миколі Миколайовичу який проживає по вул.Центральній,35 в 

с.Вірля, Баранівського району, Житомирської області, орієнтовною площею 2,00 га.    

 1.1.3 Михалюку Миколі Ананійовичу який проживає по вул.Центральній,36 в 

с.Вірля, Баранівського району, Житомирської області, орієнтовною площею 2,00 га. 

              2. Після виготовлення проектів землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної громади, Баранівській 

міській раді зареєструвати земельні ділянки у відділі Держгеокадастру. Громадянам  

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 земельну 

погоджувальну комісію. 

Міський голова                                                                                 Олександр МІГЕЙ 
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Проект 

                                   
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  

        10 сесія 8 скликання 

29 квітня  2021 року                                                                       №  

 

Про надання дозволу на виготовлення 

технічної документації із землеустрою 

щодо поділу земельної ділянки та проекту  

землеустрою щодо відведення земельної  

ділянки комунальної власності Баранівської  

об’єднаної територіальної громади з метою 

передачі її у власність 

 

        Розглянувши заяви громадян, керуючись ст.12,33,40,118,125,126 Земельного 

кодексу України, п.21 Розділу Х «Перехідних положень» Земельного кодексу України, згідно 

з яким землі колективних сільськогосподарських підприємств, що припинені (крім 

земельних ділянок, які на день набрання чинності Законом України від 10.07.2018 р. №2498-

VІІІ перебували у приватній власності), вважаються власністю територіальних громад, на 

території яких вони розташовані, 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 земельної погоджувальної комісії, міська рада 

ВИРІШИЛА: 

            1. Надати дозвіл на розробку технічної документації із землеустрою щодо поділу 

земельної ділянки загальною площею 36.567 га (кадастровий номер: 

1820656300:03:000:0107). 

            1.1 Надати дозвіл на виготовлення 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.Будисько 

Баранівського району Житомирської області, з подальшою передачею у власність: 

            1.1.1 Тимощук Світлані Миколаївні, яка проживає по 1пров.Ярослава Мудрого,6 в 

м.Баранівка, Житомирської області, орієнтовною площею 2,00 га. 

 1.1.2 Карповій Діані Анатоліївні, яка проживає по вул.Калинова,3 в смт.Полянка, 

Баранівського району, Житомирської області, орієнтовною площею 2,00 га.    

 1.1.3 Карповій Ользі Леонідівні, яка проживає по вул.Калинова,3 в смт.Полянка, 

Баранівського району, Житомирської області, орієнтовною площею 2,00 га. 

1.1.4 Нестерук Тетяні Володимирівні, яка проживає по вул.Волянського,40 в с.Стара 

Гута, Баранівського району, Житомирської області, орієнтовною площею 2,00 га. 

1.1.5 Цимбалюк Зої Олександрівні, яка проживає по вул.Набережна,11 в 

смт.Першотравенськ, Баранівського району, Житомирської області, орієнтовною площею 

2,00 га. 

1.1.6 Горлатому Миколі Івановичу, який проживає по пр.Шкільному,4 в м.Баранівка, 

Житомирської області, орієнтовною площею 2,00 га. 
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1.1.7 Ясинецькому Валерію Павловичу, який проживає по 1 пр.Ярослава Мудрого,8 

в м.Баранівка, Житомирської області, орієнтовною площею 2,00 га. 

              2. Після виготовлення проектів землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної громади, Баранівській 

міській раді зареєструвати земельні ділянки у відділі Держгеокадастру. Громадянам  

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 земельну 

погоджувальну комісію. 

 

 

Міський голова                                                                                 Олександр МІГЕЙ 
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Проект 

                                  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  

        10 сесія 8 скликання 

29 квітня  2021 року                                                                       №  

Про надання дозволу на виготовлення 

технічної документації із землеустрою 

щодо поділу земельної ділянки та проекту  

землеустрою щодо відведення земельної  

ділянки комунальної власності Баранівської  

об’єднаної територіальної громади з метою 

передачі її у власність 

        Розглянувши заяви громадян, керуючись ст.12,33,40,118,125,126 Земельного 

кодексу України, п.21 Розділу Х «Перехідних положень» Земельного кодексу України, згідно 

з яким землі колективних сільськогосподарських підприємств, що припинені (крім 

земельних ділянок, які на день набрання чинності Законом України від 10.07.2018 р. №2498-

VІІІ перебували у приватній власності), вважаються власністю територіальних громад, на 

території яких вони розташовані, 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 земельної погоджувальної комісії, міська рада 

ВИРІШИЛА: 

            1. Надати дозвіл на розробку технічної документації із землеустрою щодо поділу 

земельної ділянки загальною площею 21,8115 га (кадастровий номер: 

1820600000:04:000:0193). 

            1.1 Надати дозвіл на виготовлення 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 м.Баранівка 

Баранівського району Житомирської області, з подальшою передачею у власність: 

            1.1.1 Бєліці Ігорю Миколайовичу який проживає по вул.Мічуріна,58 в м.Баранівка, 

Житомирської області, орієнтовною площею 2,00 га. 

 1.1.2 Омельчуку Олександру Арсентійовичу який проживає по вул.Гоголя,33 в 

м.Баранівка, Житомирської області, орієнтовною площею 2,00 га.    

 1.1.3 Артеменку Анатолію Святославовичу який проживає по 1пров.Садовий,16 в 

м.Баранівка, Житомирської області, орієнтовною площею 2,00 га. 

1.1.4 Райковському Павлу Володимировичу який проживає по вул.Шевченка,13 

смт.Полянка , Баранівського району, Житомирської області, орієнтовною площею 2,00 га. 

1.1.5 Собецькому Сергію Миколайовичу, який проживає по вул.Південній,32 в 

смт.Полянка , Баранівського району, Житомирської області, орієнтовною площею 2,00 га. 

1.1.6 Бєлякову Роману Геннадійовичу, який проживає по пр.Червоному,32 в 

м.Баранівка, Житомирської області, орієнтовною площею 2,00 га. 

1.1.7 Хімічу Олегу Володимировичу, який проживає по вул.Європейській,18 в 

м.Баранівка, Житомирської області, орієнтовною площею 2,00 га. 

              2. Після виготовлення проектів землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної громади, Баранівській 

міській раді зареєструвати земельні ділянки у відділі Держгеокадастру. Громадянам  
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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 земельну 

погоджувальну комісію. 

 

 

Міський голова                                                                                 Олександр МІГЕЙ 
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Проект 

                                  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  

        10 сесія 8 скликання 

29 квітня  2021 року                                                                       №  

 

Про надання дозволу на виготовлення 

технічної документації із землеустрою 

щодо поділу земельної ділянки та проекту  

землеустрою щодо відведення земельної  

ділянки комунальної власності Баранівської  

об’єднаної територіальної громади з метою 

передачі її у власність 

 

        Розглянувши заяви громадян, керуючись ст.12,33,40,118,125,126 Земельного 

кодексу України, п.21 Розділу Х «Перехідних положень» Земельного кодексу України, згідно 

з яким землі колективних сільськогосподарських підприємств, що припинені (крім 

земельних ділянок, які на день набрання чинності Законом України від 10.07.2018 р. №2498-

VІІІ перебували у приватній власності), вважаються власністю територіальних громад, на 

території яких вони розташовані, 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 земельної погоджувальної комісії, міська рада 

ВИРІШИЛА: 

            1. Надати дозвіл на розробку технічної документації із землеустрою щодо поділу 

земельної ділянки загальною площею 6.8789 га (кадастровий номер: 

1820600000:04:000:0190). 

            1.1 Надати дозвіл на виготовлення 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 м.Баранівка 

Баранівського району Житомирської області, з подальшою передачею у власність: 

            1.1.1 Лису Владиславу Ігоровичу який проживає по пров.Житомирський,6 в 

м.Баранівка, Житомирської області, орієнтовною площею 2,00 га. 

 

              2. Після виготовлення проектів землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної громади, Баранівській 

міській раді зареєструвати земельні ділянки у відділі Держгеокадастру. Громадянам  

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 земельну 

погоджувальну комісію. 

Міський голова                                                                                 Олександр МІГЕЙ 
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                                                                                                                          проєкт 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

 РІШЕННЯ  

        10 сесія  8 скликання 

29 квітня 2021 року                                                                                              №  

 

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  

 

  Розглянувши заяви громадян та технічну документацію із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки комунальної власності Баранівської 

об’єднаної територіальної громади з метою передачі її у власність, керуючись ст.12,32,33, 

40,118,125,126,1861 Земельного кодексу України, Законом України «Про землеустрій», ст.26 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації 

постійної земельної погоджувальної комісії, міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

         1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

меж земельної ділянки комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної 

громади та передати безоплатно у власність земельні ділянки: 

             

        1.1. Цимбалюк Людмилі Степанівні, яка проживає в м.Баранівка вул.Лугова,22, 

Житомирської області, земельна ділянка площею 0,0960  з кадастровим номером 

1820600000:01:002:0959, для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул.Лугова,22 м.Баранівка, Житомирської області. 

         1.2. Тисячній Ірині Олександрівні, яка проживає в м.Баранівка 1пров.Звягельський,13, 

Житомирської області, земельна ділянка площею 0,0760 з кадастровим номером 

1820600000:01:005:1682, для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по 1пров.Звягельському,13, м.Баранівка, Житомирської 

області. 

         1.3. Царику Петру М’ячеславовичу, який проживає в м.Баранівка вул.Поліська,39, 

Житомирської області, земельна ділянка площею 0,1000 з кадастровим номером 

1820600000:01:001:1101, для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул.Поліська,39, м.Баранівка, Житомирської області. 

1.4. Осташевському Сергію Олеговичу, який проживає в м.Баранівка вул.Звягельська,26 

кв.17, Житомирської області, земельна ділянка площею 0,2500 з кадастровим номером 

1820680400:04:001:0140, для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул.Шосейній,36, с.Берестівка, Баранівського району, 

Житомирської області. 

1.5. Карпишиній Ользі Аксентіївні, яка проживає в с.Суємці, Баранівського району, 

Житомирської області, земельна ділянка площею 0,2500 з кадастровим номером 

1820685800:03:003:0212, для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул.Вишнева,13, с.Суємці, Баранівського району, 

Житомирської області. 
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1.6. Подстречному Олександру Валентиновичу, який проживає в м.Баранівка 

вул.Набережна,14, Житомирської області, земельна ділянка площею 0,0518 га  з кадастровим 

номером 1820600000:01:002:1021, для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул.Набережна,14, м.Баранівка, Житомирської області. 

1.7. Іваницькій Світлані Миколаївні, яка проживає в м.Баранівка пров.Шкільний,7, 

Житомирської області, земельна ділянка площею 0,1000 га  з кадастровим номером 

1820600000:01:002:1020, для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по пров.Шкільному,7, м.Баранівка, Житомирської області. 

1.8. Панчуку Ігорю Володимировичу, земельна ділянка площею 2,0173 га в т.ч. площа  

1,7003 га (рілля)  з кадастровим номером 1820685800:01:000:0107, площа- 0,3170 га 

(пасовища) з кадастровим номером 1820685800:04:000:0689 для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва. Земельні ділянки розташовані на землях 

реформованого КСП «Зоря» за межами  с.Суємці  Баранівського району Житомирської 

області. 

1.9. Бадаху Михайлу Григоровичу, земельна ділянка площею 1,9528 га в т.ч. площа  

1,6277 га (рілля)  з кадастровим номером 1820685800:01:000:0095, площа- 0,3251 га 

(пасовища) з кадастровим номером 1820685800:04:000:0691 для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва. Земельні ділянки розташовані на землях 

реформованого КСП «Зоря» за межами  с.Суємці  Баранівського району Житомирської 

області. 

1.10. Коноваловій Іванні Леонідівні, земельна ділянка площею 1,9444 га в т.ч. площа  

1,6272 га (рілля)  з кадастровим номером 1820685800:01:000:0108, площа- 0,3172 га 

(пасовища) з кадастровим номером 1820685800:04:000:0690 для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва. Земельні ділянки розташовані на землях 

реформованого КСП «Зоря» за межами  с.Суємці  Баранівського району Житомирської 

області. 

1.11. Чернишуку Петру Михайловичу, який проживає в с.Іванівка вул.Дружби,1, 

Баранівського району, Житомирської області, земельна ділянка площею 0,2500 га  з 

кадастровим номером 1820685300:02:002:0032, для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул.Дружби,1 с.Іванівка, 

Баранівського району, Житомирської області. 

1.12. Левкуші Валентині Михайлівні, яка проживає в м.Баранівка, 2 пр.Дубрівське 

шосе,5 в м.Баранівка, Житомирської області, земельна ділянка площею 0,1000 га  з 

кадастровим номером 1820600000:01:004:1698, для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд по 2 пр.Дубрівське шосе,5 в 

м.Баранівка, Житомирської області. 

1.13. Древняк Любові Зіновіївні, яка проживає в с.Рогачів, вул.Першотравнева,6, 

Баранівського району, Житомирської області, земельна ділянка площею 0,1750 га з 

кадастровим номером 1820684800:06:003:0310, для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул.Першотравневій,6 в с.Рогачів, 

Баранівського району, Житомирської області. 

1.14. Мантику Володимиру Володимировичу, який проживає в с.Климентіївка, 

вул.Хоменки,5, Баранівського району, Житомирської області, земельна ділянка площею 

0,2500 га з кадастровим номером 1820680800:02:002:0253, для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул.Хоменки,5 в 

с.Климентіївка, Баранівського району, Житомирської області. 

1.15. Козел Валентині Олександрівні, яка проживає в с.Климентіївка, вул. 

ім.В.Новіцького,22, земельні ділянки загальною площею 2,8310 га, в т.ч.: площею  2,8130 га 

(рілля)  з кадастровим номером 1820680800:05:000:0137, площею - 0,0180 га (багаторічні 

насадження) з кадастровим номером 1820680800:05:000:0138, для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва. Земельні ділянки розташовані на землях 

реформованого КСП «Мир» за межами  с.Климентіївка Баранівського району Житомирської 

області. 
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1.16. Лашевич Євгенії Петрівні (1/2 паю) та Містюк Ларисі Павлівні (1/2 паю), які 

проживають в с.Климентіївка, вул. ім.В.Новіцького,13, земельна ділянка загальною площею   

3,5137 га (рілля)  з кадастровим номером 1820680800:05:000:0097 для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва, у спільну часткову власність. Земельна ділянка 

розташована на землях реформованого КСП «Мир» за межами  с.Климентіївка Баранівського 

району Житомирської області. 

1.17. Гулько Ганні Григорівні, яка проживає в с.Деревищина, вул.Лісова,8, Баранівського 

району, Житомирської області, земельна ділянка площею 0,2500 га з кадастровим номером 

1820682000:05:001:0028, для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул.Лісовій,8 в с.Деревищина, Баранівського району, 

Житомирської області. 

1.18. Дмитруку Миколі Володимировичу, який проживає в с.Марківка, пр.Зарічний,25, 

Баранівського району, Житомирської області, земельна ділянка площею 0,1307 га з 

кадастровим номером 1820683600:03:001:0168, для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд по пр.Зарічному,25 в с.Марківка, 

Баранівського району, Житомирської області. 

1.19. Костюк Лідії Омелянівні, яка проживає в с.Суємці, вул.Шевченка,14, Баранівського 

району, Житомирської області, земельна ділянка площею 0,2500 га з кадастровим номером 

1820685800:03:002:0139, для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул.Шевченка,14 в с.Суємці, Баранівського району, 

Житомирської області. 

1.20. Куришку Володимиру Терентійовичу, який проживає в м.Баранівка, 

вул.Поліська,89, Баранівського району, Житомирської області, земельна ділянка площею 

0,1000 га з кадастровим номером 1820600000:01:001:1104, для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул.Поліській,89 в 

м.Баранівка, Житомирської області. 

1.21. Скопичу Валерію Олександровичу, який проживає в с.Зеремля, вул.Дружби,7, 

Баранівського району, Житомирської області, земельна ділянка площею 0,2500 га з 

кадастровим номером 1820682200:05:002:0235, для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул.Дружби,7 в с.Зеремля, 

Баранівського району, Житомирської області. 

1.22. Вороб’ю Сергію Васильовичу, який проживає в с.Озерянка, земельна ділянка 

загальною площею   2,8044 га (рілля)  з кадастровим номером 1820683000:01:000:0593 для 

ведення товарного сільськогосподарського виробництва. Земельна ділянка розташована на 

землях реформованого КСП «Прогрес» за межами  с.Кашперівка Баранівського району 

Житомирської області. 

1.23. Лавренюк Ганні Миколаївні, яка проживає в с.Кашперівка, земельна ділянка 

загальною площею   2,7767 га (рілля)  з кадастровим номером 1820683000:01:000:0592 для 

ведення товарного сільськогосподарського виробництва. Земельна ділянка розташована на 

землях реформованого КСП «Прогрес» за межами  с.Кашперівка Баранівського району 

Житомирської області. 

1.24. Дарій Ніні Яківні, яка проживає в м.Баранівка, вул.Мічуріна,35, Житомирської 

області, земельна ділянка площею 0,1000 га з кадастровим номером 1820600000:01:004:1730, 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по 

вул.Мічуріна,35 в м.Баранівка, Житомирської області. 

1.25. Присяжнюку Сергію Анатолійовичу, який проживає в м.Баранівка,                                     

2 пр.Ломоносова,7, Житомирської області, земельна ділянка площею 0,1000 га з кадастровим 

номером 1820600000:01:003:0810, для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по 2 пр.Ломоносова,7 в м.Баранівка, Житомирської області. 

1.26. Сусу Сергієві  Павловичу, який проживає в м.Баранівка, вул.Лугова,19, 

Житомирської області, земельна ділянка площею 0,1000 га з кадастровим номером 

1820600000:01:002:1012, для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул.Луговій,19 в м.Баранівка, Житомирської області. 
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1.27. Омельчуку Михайлові Олександровичу, який проживає в м.Баранівка, 

вул.Гоголя,33, Житомирської області, земельна ділянка площею 0,0944 га з кадастровим 

номером 1820600000:01:002:1023, для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул.Гоголя,33 в м.Баранівка, Житомирської області. 

1.28. Іщук Надії Петрівні, яка проживає в м.Баранівка, вул.Звягельська,114, 

Житомирської області, земельна ділянка площею 0,0944 га з кадастровим номером 

1820600000:01:002:1023, для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул.Гоголя,33 в м.Баранівка, Житомирської області. 

1.29. Крицькій Ірині Вікторівні (3/10) та Семенчуку Віталію Вікторовичу (7/10), які 

проживають в м.Баранівка, вул.Коцюбинського,2, Житомирської області, земельна ділянка 

площею 0,0665 га з кадастровим номером 1820600000:01:002:1022, для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по 

вул.Коцюбинського,2 в м.Баранівка, Житомирської області, у спільну часткову власність. 

1.30. Войціцькій Станіславі Марцинівні, яка проживає в с.Явне, земельна ділянка 

загальною площею   0,1992 га (пасовище)  з кадастровим номером 1820687600:03:000:0555 

для ведення товарного сільськогосподарського виробництва. Земельна ділянка розташована 

на землях реформованого КСП «Нива» за межами  с.Явне Баранівського району 

Житомирської області. 

 

2. Після затвердження технічної документації громадянам зареєструвати речове право на 

нерухоме майно відповідно до чинного законодавства. 

    3. Вважати дане рішення підставою для розірвання договорів оренди невитребуваних 

часток (паїв). 

 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну земельну 

погоджувальну комісію. 

 

 

Міський голова                                              Олександр МІГЕЙ 

 



32 
 

Проект 

                                  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  

        10 сесія 8 скликання 

29 квітня  2021 року                                                                       №  

Про надання дозволу на виготовлення 

технічної документації із землеустрою 

щодо поділу земельної ділянки та проекту  

землеустрою щодо відведення земельної  

ділянки комунальної власності Баранівської  

об’єднаної територіальної громади з метою 

передачі її у власність 

        Розглянувши заяви громадян, керуючись ст.12,33,40,118,125,126 Земельного 

кодексу України, п.21 Розділу Х «Перехідних положень» Земельного кодексу України, згідно 

з яким землі колективних сільськогосподарських підприємств, що припинені (крім 

земельних ділянок, які на день набрання чинності Законом України від 10.07.2018 р. №2498-

VІІІ перебували у приватній власності), вважаються власністю територіальних громад, на 

території яких вони розташовані, 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 земельної погоджувальної комісії, міська рада 

ВИРІШИЛА: 

            1. Надати дозвіл на розробку технічної документації із землеустрою щодо поділу 

земельної ділянки загальною площею 5,4967 га (кадастровий номер: 

1820680800:05:000:0135). 

            1.1 Надати дозвіл на виготовлення 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.Климентіївка, Баранівського району Житомирської області, з подальшою передачею у 

власність: 

            1.1.1 Пухальській Тетяні Михайлівні, яка проживає по 4 пр.Поліському,30 в 

м.Баранівка, Житомирської області, орієнтовною площею 1,40 га. 

            1.1.2 Поліщуку Костянтину Миколайовичу, який проживає по вул.Іванівській,6 в 

с.Климентіївка, Баранівського району, Житомирської області, орієнтовною площею 2,00 га. 

         1.1.3 Бортнику Володимиру Васильовичу, який проживає по вул.Молодіжній Новій,22 

в с.Вірля, Баранівського району, Житомирської області, орієнтовною площею 2,00 га. 

              2. Після виготовлення проектів землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної громади, Баранівській 

міській раді зареєструвати земельні ділянки у відділі Держгеокадастру. Громадянам  

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 земельну 

погоджувальну комісію. 

Міський голова                                                                                 Олександр МІГЕЙ 
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Проект 

                                  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  

        10 сесія 8 скликання 

29 квітня  2021 року                                                                       №  

 

Про надання дозволу на виготовлення 

технічної документації із землеустрою 

щодо поділу земельної ділянки та проекту  

землеустрою щодо відведення земельної  

ділянки комунальної власності Баранівської  

об’єднаної територіальної громади з метою 

передачі її у власність 

 

        Розглянувши заяви громадян, керуючись ст.12,33,40,118,125,126 Земельного 

кодексу України, п.21 Розділу Х «Перехідних положень» Земельного кодексу України, згідно 

з яким землі колективних сільськогосподарських підприємств, що припинені (крім 

земельних ділянок, які на день набрання чинності Законом України від 10.07.2018 р. №2498-

VІІІ перебували у приватній власності), вважаються власністю територіальних громад, на 

території яких вони розташовані, 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 земельної погоджувальної комісії, міська рада 

ВИРІШИЛА: 

            1. Надати дозвіл на розробку технічної документації із землеустрою щодо поділу 

земельної ділянки загальною площею 2,3571 га (кадастровий номер: 

1820684800:04:000:0680). 

            1.1 Надати дозвіл на виготовлення 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.Острожок, 

Баранівського району Житомирської області, з подальшою передачею у власність: 

            1.1.1 Опанасюк Валентині Григорівні, яка проживає по вул.Центральній,53 в 

с.Острожок, Баранівського району, Житомирської області, орієнтовною площею 0,75 га. 

                2. Після виготовлення проектів землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної громади, 

Баранівській міській раді зареєструвати земельні ділянки у відділі Держгеокадастру. 

Громадянам  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 земельну 

погоджувальну комісію. 

 

 

Міський голова                                                                                 Олександр МІГЕЙ 
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Проект 

                                  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  

        10 сесія 8 скликання 

29 квітня  2021 року                                                                       №  

 

Про надання дозволу на виготовлення 

технічної документації із землеустрою 

щодо поділу земельної ділянки та проекту  

землеустрою щодо відведення земельної  

ділянки комунальної власності Баранівської  

об’єднаної територіальної громади з метою 

передачі її у власність 

 

        Розглянувши заяви громадян, керуючись ст.12,33,40,118,125,126 Земельного 

кодексу України, п.21 Розділу Х «Перехідних положень» Земельного кодексу України, згідно 

з яким землі колективних сільськогосподарських підприємств, що припинені (крім 

земельних ділянок, які на день набрання чинності Законом України від 10.07.2018 р. №2498-

VІІІ перебували у приватній власності), вважаються власністю територіальних громад, на 

території яких вони розташовані, 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 земельної погоджувальної комісії, міська рада 

ВИРІШИЛА: 

            1. Надати дозвіл на розробку технічної документації із землеустрою щодо поділу 

земельної ділянки загальною площею 2,2343 га (кадастровий номер: 

1820682600:03:000:0592). 

            1.1 Надати дозвіл на виготовлення 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.Йосипівка, 

Баранівського району, Житомирської області, з подальшою передачею у власність: 

            1.1.1 Комлєвій Галині Володимирівні, яка проживає по вул.Польовій,5 в 

с.Йосипівка, Баранівського району, Житомирської області, орієнтовною площею 0,5000 га. 

                          2. Після виготовлення проектів землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної громади, 

Баранівській міській раді зареєструвати земельні ділянки у відділі Держгеокадастру. 

Громадянам  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 земельну 

погоджувальну комісію. 

 

Міський голова                                                                                 Олександр МІГЕЙ 
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Проект 

                                  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  

        10 сесія 8 скликання 

29 квітня  2021 року                                                                       №  

Про надання дозволу на виготовлення 

технічної документації із землеустрою 

щодо поділу земельної ділянки та проекту  

землеустрою щодо відведення земельної  

ділянки комунальної власності Баранівської  

об’єднаної територіальної громади з метою 

передачі її у власність 

 

        Розглянувши заяви громадян, керуючись ст.12,33,40,118,125,126 Земельного 

кодексу України, п.21 Розділу Х «Перехідних положень» Земельного кодексу України, згідно 

з яким землі колективних сільськогосподарських підприємств, що припинені (крім 

земельних ділянок, які на день набрання чинності Законом України від 10.07.2018 р. №2498-

VІІІ перебували у приватній власності), вважаються власністю територіальних громад, на 

території яких вони розташовані, 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 земельної погоджувальної комісії, міська рада 

ВИРІШИЛА: 

            1. Надати дозвіл на розробку технічної документації із землеустрою щодо поділу 

земельної ділянки загальною площею 11,5704 га (кадастровий номер: 

1820685800:01:000:0287). 

            1.1 Надати дозвіл на виготовлення 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.Суємці, 

Баранівського району, Житомирської області, з подальшою передачею у власність: 

            1.1.1 Іванюк Надії Борисівні, яка проживає по вул.Перемоги,24 в с.Суємці, 

Баранівського району, Житомирської області, орієнтовною площею 0,8000 га. 

              2. Після виготовлення проектів землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної громади, Баранівській 

міській раді зареєструвати земельні ділянки у відділі Держгеокадастру. Громадянам  

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. Визнати таким, що втратило чинність, п.14.1.2 рішення 47 сесії 7 скликання 

Баранівської міської ради від 29.08.2020 року №3010. 

               4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну земельну 

погоджувальну комісію. 

 

Міський голова                                                                                 Олександр МІГЕЙ 
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Проект 

                                  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  

        10 сесія 8 скликання 

29 квітня  2021 року                                                                       №  

 

Про надання дозволу на виготовлення 

технічної документації із землеустрою 

щодо поділу земельної ділянки та проекту  

землеустрою щодо відведення земельної  

ділянки комунальної власності Баранівської  

об’єднаної територіальної громади з метою 

передачі її у власність 

 

        Розглянувши заяви громадян, керуючись ст.12,33,40,118,125,126 Земельного 

кодексу України, п.21 Розділу Х «Перехідних положень» Земельного кодексу України, згідно 

з яким землі колективних сільськогосподарських підприємств, що припинені (крім 

земельних ділянок, які на день набрання чинності Законом України від 10.07.2018 р. №2498-

VІІІ перебували у приватній власності), вважаються власністю територіальних громад, на 

території яких вони розташовані, 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 земельної погоджувальної комісії, міська рада 

ВИРІШИЛА: 

            1. Надати дозвіл на розробку технічної документації із землеустрою щодо поділу 

земельної ділянки загальною площею 5,5077 га (кадастровий номер: 

1820682600:03:000:0568). 

            1.1 Надати дозвіл на виготовлення 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.Йосипівка, 

Баранівського району, Житомирської області, з подальшою передачею у власність: 

            1.1.1 Романчук Вікторії Вікторівні, яка проживає по вул.Щукіна,36 в с.Йосипівка, 

Баранівського району, Житомирської області, орієнтовною площею 1,5000 га. 

                          2. Після виготовлення проектів землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної громади, 

Баранівській міській раді зареєструвати земельні ділянки у відділі Держгеокадастру. 

Громадянам  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 земельну 

погоджувальну комісію. 

 

 

Міський голова                                                                                 Олександр МІГЕЙ 
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Проект 

                                  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  

        10 сесія 8 скликання 

29 квітня  2021 року                                                                       №  

 

Про надання дозволу на виготовлення 

технічної документації із землеустрою 

щодо поділу земельної ділянки та проекту  

землеустрою щодо відведення земельної  

ділянки комунальної власності Баранівської  

об’єднаної територіальної громади з метою 

передачі її у власність 

 

        Розглянувши заяви громадян, керуючись ст.12,33,40,118,125,126 Земельного 

кодексу України, п.21 Розділу Х «Перехідних положень» Земельного кодексу України, згідно 

з яким землі колективних сільськогосподарських підприємств, що припинені (крім 

земельних ділянок, які на день набрання чинності Законом України від 10.07.2018 р. №2498-

VІІІ перебували у приватній власності), вважаються власністю територіальних громад, на 

території яких вони розташовані, 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 земельної погоджувальної комісії, міська рада 

ВИРІШИЛА: 

            1. Надати дозвіл на розробку технічної документації із землеустрою щодо поділу 

земельної ділянки загальною площею 0,7610 га (кадастровий номер: 

1820683600:07:000:0197). 

            1.1 Надати дозвіл на виготовлення 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.Марківка, 

Баранівського району, Житомирської області, з подальшою передачею у власність: 

            1.1.1 Дегтяруку Миколі Йосиповичу, який проживає в с.Марківка, Баранівського 

району, Житомирської області, орієнтовною площею 0,3805 га. 

            1.1.2 Драгану Андрію Петровичу, який проживає в с.Марківка, Баранівського 

району, Житомирської області, орієнтовною площею 0,3805 га. 

              2. Після виготовлення проектів землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної громади, Баранівській 

міській раді зареєструвати земельні ділянки у відділі Держгеокадастру. Громадянам  

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 земельну 

погоджувальну комісію. 

 

Міський голова                                                                                 Олександр МІГЕЙ 
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Проект 

                                  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  

        10 сесія 8 скликання 

29 квітня  2021 року                                                                       №  

 

Про надання дозволу на виготовлення 

технічної документації із землеустрою 

щодо поділу земельної ділянки та проекту  

землеустрою щодо відведення земельної  

ділянки комунальної власності Баранівської  

об’єднаної територіальної громади з метою 

передачі її у власність 

 

        Розглянувши заяви громадян, керуючись ст.12,33,40,118,125,126 Земельного 

кодексу України, п.21 Розділу Х «Перехідних положень» Земельного кодексу України, згідно 

з яким землі колективних сільськогосподарських підприємств, що припинені (крім 

земельних ділянок, які на день набрання чинності Законом України від 10.07.2018 р. №2498-

VІІІ перебували у приватній власності), вважаються власністю територіальних громад, на 

території яких вони розташовані, 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 земельної погоджувальної комісії, міська рада 

ВИРІШИЛА: 

            1. Надати дозвіл на розробку технічної документації із землеустрою щодо поділу 

земельної ділянки загальною площею 1,3017 га (кадастровий номер: 

1820685800:04:000:1353). 

            1.1 Надати дозвіл на виготовлення 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.Суємці, 

Баранівського району, Житомирської області, з подальшою передачею у власність: 

            1.1.1 Синюшко Тетяні Іванівні, яка проживає в с.Суємці, Баранівського району, 

Житомирської області, орієнтовною площею 0,70 га. 

            2. Після виготовлення проектів землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної громади, Баранівській 

міській раді зареєструвати земельні ділянки у відділі Держгеокадастру. Громадянам  

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 земельну 

погоджувальну комісію. 

 

Міський голова                                                                                 Олександр МІГЕЙ 
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Проект 

                                  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  

        10 сесія 8 скликання 

29 квітня  2021 року                                                                       №  

 

Про надання дозволу на виготовлення 

технічної документації із землеустрою 

щодо поділу земельної ділянки та проекту  

землеустрою щодо відведення земельної  

ділянки комунальної власності Баранівської  

об’єднаної територіальної громади з метою 

передачі її у власність 

 

        Розглянувши заяви громадян, керуючись ст.12,33,40,118,125,126 Земельного 

кодексу України, п.21 Розділу Х «Перехідних положень» Земельного кодексу України, згідно 

з яким землі колективних сільськогосподарських підприємств, що припинені (крім 

земельних ділянок, які на день набрання чинності Законом України від 10.07.2018 р. №2498-

VІІІ перебували у приватній власності), вважаються власністю територіальних громад, на 

території яких вони розташовані, 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 земельної погоджувальної комісії, міська рада 

ВИРІШИЛА: 

            1. Надати дозвіл на розробку технічної документації із землеустрою щодо поділу 

земельної ділянки загальною площею 13,0561 га (кадастровий номер: 

1820685800:04:000:1394). 

            1.1 Надати дозвіл на виготовлення 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.Суємці 

Баранівського району Житомирської області, з подальшою передачею у власність: 

            1.1.1 Супрунець Наталії Сергіївні, яка проживає по вул.Шевченка,12 в с.Суємці, 

орієнтовною площею 0,30 га. 

              2. Після виготовлення проектів землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

комунальної власності Баранівської об’ єднаної територіальної громади, Баранівській 

міській раді зареєструвати земельні ділянки у відділі Держгеокадастру. Громадянам  

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 земельну 

погоджувальну комісію. 

 

 

Міський голова                                                                                 Олександр МІГЕЙ 
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Проект 

                                  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  

        10 сесія 8 скликання 

29 квітня  2021 року                                                                       №  

 

Про надання дозволу на виготовлення 

технічної документації із землеустрою 

щодо поділу земельної ділянки та проекту  

землеустрою щодо відведення земельної  

ділянки комунальної власності Баранівської  

об’єднаної територіальної громади з метою 

передачі її у власність 

 

        Розглянувши заяви громадян, керуючись ст.12,33,40,118,125,126 Земельного 

кодексу України, п.21 Розділу Х «Перехідних положень» Земельного кодексу України, згідно 

з яким землі колективних сільськогосподарських підприємств, що припинені (крім 

земельних ділянок, які на день набрання чинності Законом України від 10.07.2018 р. №2498-

VІІІ перебували у приватній власності), вважаються власністю територіальних громад, на 

території яких вони розташовані, 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 земельної погоджувальної комісії, міська рада 

ВИРІШИЛА: 

            1. Надати дозвіл на розробку технічної документації із землеустрою щодо поділу 

земельної ділянки загальною площею 2,0097 га (кадастровий номер: 

1820683600:04:000:0038). 

            1.1 Надати дозвіл на виготовлення 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.Стара Гута 

Баранівського району Житомирської області, з подальшою передачею у власність: 

            1.1.1 Корейбі Валерію Георгійовичу, який проживає по 3 пр.Софіївському,23 в 

м.Баранівка, орієнтовною площею 2,00 га. 

 

              2. Після виготовлення проектів землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

комунальної власності Баранівської об’ єднаної територіальної громади, Баранівській 

міській раді зареєструвати земельні ділянки у відділі Держгеокадастру. Громадянам  

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 земельну 

погоджувальну комісію. 

 

Міський голова                                                                                 Олександр МІГЕЙ 
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Проект 

                                  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  

        10 сесія 8 скликання 

29 квітня  2021 року                                                                       №  

 

Про надання дозволу на виготовлення 

технічної документації із землеустрою 

щодо поділу земельної ділянки та проекту  

землеустрою щодо відведення земельної  

ділянки комунальної власності Баранівської  

об’єднаної територіальної громади з метою 

передачі її у власність 

 

        Розглянувши заяви громадян, керуючись ст.12,33,40,118,125,126 Земельного 

кодексу України, п.21 Розділу Х «Перехідних положень» Земельного кодексу України, згідно 

з яким землі колективних сільськогосподарських підприємств, що припинені (крім 

земельних ділянок, які на день набрання чинності Законом України від 10.07.2018 р. №2498-

VІІІ перебували у приватній власності), вважаються власністю територіальних громад, на 

території яких вони розташовані, 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 земельної погоджувальної комісії, міська рада 

ВИРІШИЛА: 

            1. Надати дозвіл на розробку технічної документації із землеустрою щодо поділу 

земельної ділянки загальною площею 3,7550 га (кадастровий номер: 

1820600000:04:000:0213). 

            1.1 Надати дозвіл на виготовлення 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 м.Баранівка 

Баранівського району Житомирської області, з подальшою передачею у власність: 

            1.1.1 Сичовій Павліні Федорівні, яка проживає по вул.Соборній,30/2 в м.Баранівка, 

орієнтовною площею 1,80 га. 

            1.1.2 Менській Марині Олександрівні, яка проживає по вул.Поліській,117 в 

м.Баранівка, орієнтовною площею 1,80 га. 

              2. Після виготовлення проектів землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

комунальної власності Баранівської об’ єднаної територіальної громади, Баранівській 

міській раді зареєструвати земельні ділянки у відділі Держгеокадастру. Громадянам  

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 земельну 

погоджувальну комісію. 

 

Міський голова                                                                                 Олександр МІГЕЙ 
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Проект 

                                  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  

        10 сесія 8 скликання 

29 квітня  2021 року                                                                       №  

 

Про надання дозволу на виготовлення 

технічної документації із землеустрою 

щодо поділу земельної ділянки та проекту  

землеустрою щодо відведення земельної  

ділянки комунальної власності Баранівської  

об’єднаної територіальної громади з метою 

передачі її у власність 

 

        Розглянувши заяви громадян, керуючись ст.12,33,40,118,125,126 Земельного 

кодексу України, п.21 Розділу Х «Перехідних положень» Земельного кодексу України, згідно 

з яким землі колективних сільськогосподарських підприємств, що припинені (крім 

земельних ділянок, які на день набрання чинності Законом України від 10.07.2018 р. №2498-

VІІІ перебували у приватній власності), вважаються власністю територіальних громад, на 

території яких вони розташовані, 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 земельної погоджувальної комісії, міська рада 

ВИРІШИЛА: 

            1. Надати дозвіл на розробку технічної документації із землеустрою щодо поділу 

земельної ділянки загальною площею 8,1358 га (кадастровий номер: 

1820683600:04:000:0046). 

            1.1 Надати дозвіл на виготовлення 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 м.Баранівка 

Баранівського району Житомирської області, з подальшою передачею у власність: 

            1.1.1 Лисюк Катерині Володимирівні, яка проживає по вул.Зарічній,74 в 

м.Баранівка, орієнтовною площею 2,00 га. 

            1.1.2 Лисюк Олені Володимирівні, яка проживає по вул.Зарічній,74 в м.Баранівка, 

орієнтовною площею 2,00 га. 

              2. Після виготовлення проектів землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

комунальної власності Баранівської об’ єднаної територіальної громади, Баранівській 

міській раді зареєструвати земельні ділянки у відділі Держгеокадастру. Громадянам  

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 земельну 

погоджувальну комісію. 

 

Міський голова                                                                                 Олександр МІГЕЙ 
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Проект 

                                  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  

        10 сесія 8 скликання 

29 квітня  2021 року                                                                       №  

 

Про надання дозволу на виготовлення 

технічної документації із землеустрою 

щодо поділу земельної ділянки та проекту  

землеустрою щодо відведення земельної  

ділянки комунальної власності Баранівської  

об’єднаної територіальної громади з метою 

передачі її у власність 

        Розглянувши заяви громадян, керуючись ст.12,33,40,118,125,126 Земельного 

кодексу України, п.21 Розділу Х «Перехідних положень» Земельного кодексу України, згідно 

з яким землі колективних сільськогосподарських підприємств, що припинені (крім 

земельних ділянок, які на день набрання чинності Законом України від 10.07.2018 р. №2498-

VІІІ перебували у приватній власності), вважаються власністю територіальних громад, на 

території яких вони розташовані, 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 земельної погоджувальної комісії, міська рада 

ВИРІШИЛА: 

            1. Надати дозвіл на розробку технічної документації із землеустрою щодо поділу 

земельної ділянки загальною площею 5,8750 га (кадастровий номер: 

1820684800:04:000:0671). 

            1.1 Надати дозвіл на виготовлення 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.Вірля 

Баранівського району Житомирської області, з подальшою передачею у власність: 

            1.1.1 Цимбалюк Любові Миколаївні, яка проживає по вул.Яблуневій,24 в с.Вірля, 

орієнтовною площею 1,90 га. 

            1.1.2 Зайцю Миколі Сергійовичу, який проживає по вул.Колгоспній,60 в с.Вірля, 

орієнтовною площею 1,90 га. 

            1.1.3 Гонтару Олександрові Івановичу, який проживає в Новограді-Волинському, 

вул.Рокосовського,29/44, орієнтовною площею 1,90 га. 

              2. Після виготовлення проектів землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

комунальної власності Баранівської об’ єднаної територіальної громади, Баранівській 

міській раді зареєструвати земельні ділянки у відділі Держгеокадастру. Громадянам  

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 земельну 

погоджувальну комісію. 

Міський голова                                                                                 Олександр МІГЕЙ 
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Проект 

                                  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  

        10 сесія 8 скликання 

29 квітня  2021 року                                                                       №  

Про надання дозволу на виготовлення 

технічної документації із землеустрою 

щодо поділу земельної ділянки та проекту  

землеустрою щодо відведення земельної  

ділянки комунальної власності Баранівської  

об’єднаної територіальної громади з метою 

передачі її у власність 

        Розглянувши заяви громадян, керуючись ст.12,33,40,118,125,126 Земельного 

кодексу України, п.21 Розділу Х «Перехідних положень» Земельного кодексу України, згідно 

з яким землі колективних сільськогосподарських підприємств, що припинені (крім 

земельних ділянок, які на день набрання чинності Законом України від 10.07.2018 р. №2498-

VІІІ перебували у приватній власності), вважаються власністю територіальних громад, на 

території яких вони розташовані, 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 земельної погоджувальної комісії, міська рада 

ВИРІШИЛА: 

            1. Надати дозвіл на розробку технічної документації із землеустрою щодо поділу 

земельної ділянки загальною площею 16,0352 га (кадастровий номер: 

1820680800:05:000:0129). 

            1.1 Надати дозвіл на виготовлення 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.Климентіївка Баранівського району Житомирської області, з подальшою передачею у 

власність: 

            1.1.1 Войтович Людмилі Михайлівні, яка проживає по вул.Лесі Українки,16 в 

с.Стара Гута, орієнтовною площею 2,00 га. 

            1.1.2 Вовку Валерію Петровичу, який проживає по вул.Лесі Українки,51 в с.Стара 

Гута, орієнтовною площею 2,00 га. 

            1.1.3 Вовк Людмилі Петрівні, яка проживає по 1 пр.Ярослава Мудрого,13 в 

м.Баранівка, орієнтовною площею 2,00 га. 

              2. Після виготовлення проектів землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

комунальної власності Баранівської об’ єднаної територіальної громади, Баранівській 

міській раді зареєструвати земельні ділянки у відділі Держгеокадастру. Громадянам  

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 земельну 

погоджувальну комісію. 

Міський голова                                                                                 Олександр МІГЕЙ 
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Проект 

                                  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  

        10 сесія 8 скликання 

29 квітня  2021 року                                                                       №  

 

Про надання дозволу на виготовлення 

технічної документації із землеустрою 

щодо поділу земельної ділянки та проекту  

землеустрою щодо відведення земельної  

ділянки комунальної власності Баранівської  

об’єднаної територіальної громади з метою 

передачі її у власність 

 

        Розглянувши заяви громадян, керуючись ст.12,33,40,118,125,126 Земельного 

кодексу України, п.21 Розділу Х «Перехідних положень» Земельного кодексу України, згідно 

з яким землі колективних сільськогосподарських підприємств, що припинені (крім 

земельних ділянок, які на день набрання чинності Законом України від 10.07.2018 р. №2498-

VІІІ перебували у приватній власності), вважаються власністю територіальних громад, на 

території яких вони розташовані, 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 земельної погоджувальної комісії, міська рада 

ВИРІШИЛА: 

            1. Надати дозвіл на розробку технічної документації із землеустрою щодо поділу 

земельної ділянки загальною площею 9,7468 га (кадастровий номер: 

1820684800:04:000:0670). 

            1.1 Надати дозвіл на виготовлення 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.Вірля 

Баранівського району Житомирської області, з подальшою передачею у власність: 

            1.1.1 Новіцькому Петрові Костянтиновичу, який проживає по вул.Молодіжна 

Нова,13 в с.Вірля, орієнтовною площею 2,00 га. 

            1.1.2 Новіцькій Ліні Миколаївні, яка проживає по вул.Молодіжна Нова,13 в с.Вірля, 

орієнтовною площею 2,00 га. 

            1.1.3 Поліщук Аліні Олександрівні, яка проживає по вул.Ярослава Мудрого,22 в 

м.Баранівка, орієнтовною площею 2,00 га. 

            1.1.4 Вовку Миколі Петровичу, який проживає по вул.Довга Нива,14а в 

с.Климентіївка, орієнтовною площею 2,00 га. 

            1.1.5 Цимбалюку Олександрові Володимировичу, який проживає по вул.Молодіжна 

Нова,2 в с.Вірля, орієнтовною площею 2,00 га. 

 

              2. Після виготовлення проектів землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

комунальної власності Баранівської об’ єднаної територіальної громади, Баранівській 

міській раді зареєструвати земельні ділянки у відділі Держгеокадастру. Громадянам  

протягом року з дати прийняття цього рішення подати проект землеустрою на розгляд сесії 
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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 земельну 

погоджувальну комісію. 

 

 

Міський голова                                                                                 Олександр МІГЕЙ 
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Проект 

                                  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  

        10 сесія 8 скликання 

29 квітня  2021 року                                                                       №  

 

Про надання дозволу на виготовлення 

технічної документації із землеустрою 

щодо поділу земельної ділянки та проекту  

землеустрою щодо відведення земельної  

ділянки комунальної власності Баранівської  

об’єднаної територіальної громади з метою 

передачі її у власність 

 

        Розглянувши заяви громадян, керуючись ст.12,33,40,118,125,126 Земельного 

кодексу України, п.21 Розділу Х «Перехідних положень» Земельного кодексу України, згідно 

з яким землі колективних сільськогосподарських підприємств, що припинені (крім 

земельних ділянок, які на день набрання чинності Законом України від 10.07.2018 р. №2498-

VІІІ перебували у приватній власності), вважаються власністю територіальних громад, на 

території яких вони розташовані, 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 земельної погоджувальної комісії, міська рада 

ВИРІШИЛА: 

            1. Надати дозвіл на розробку технічної документації із землеустрою щодо поділу 

земельної ділянки загальною площею 9,2874 га (кадастровий номер: 

1820683600:01:000:0366). 

            1.1 Надати дозвіл на виготовлення 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.Стара Гута 

Баранівського району Житомирської області, з подальшою передачею у власність: 

            1.1.1 Харахордіну Вадиму Леонідовичу, який проживає по вул.Волянського,20 в 

с.Стара Гута, орієнтовною площею 0,90 га. 

            1.1.2 Мартинюк Зої Петрівні, яка проживає по вул.Волянського,16 в с.Стара Гута, 

орієнтовною площею 0,90 га. 

            1.1.3 Палєй Катерині Григорівні, яка проживає по вул.Покровській,129/56 в 

м.Житомирі, орієнтовною площею 0,90 га. 

            1.1.4 Палєю Леоніду Станіславовичу, який проживає по вул.Покровській,129/56 в 

м.Житомирі, орієнтовною площею 0,90 га. 

            1.1.5 Палєю Іллі Леонідовичу, який проживає в с.Іванівка Житомирського району 

Житомирської області, орієнтовною площею 0,90 га. 

            1.1.6 Рибіцькому Руслану Анатолійовичу, який проживає по вул.Соборній,43/33 в 

м.Баранівка, орієнтовною площею 0,90 га. 

            1.1.7 Хімічу Олександру Валерійовичу, який проживає по вул.Л.Толстого,4 в 

м.Хмельницькому, орієнтовною площею 2,00 га. 
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              2. Після виготовлення проектів землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

комунальної власності Баранівської об’ єднаної територіальної громади, Баранівській 

міській раді зареєструвати земельні ділянки у відділі Держгеокадастру. Громадянам  

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 земельну 

погоджувальну комісію. 

 

 

Міський голова                                                                                 Олександр МІГЕЙ 
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 Проєкт 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  

10 сесія  8 скликання 

29 квітня 2021 року                                                                              №  

 

Про затвердження проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки  

комунальної власності Баранівської  

об’єднаної територіальної громади з  

метою передачі її у власність  

 

Розглянувши заяви громадян та проекти землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної громади з метою 

передачі її у власність, керуючись ст.12,40,33,118,125,126,1861 Земельного кодексу України, 

Законом України «Про землеустрій», ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», враховуючи рекомендації постійної земельної погоджувальної комісії, міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

  1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної 

власності Баранівської об’єднаної територіальної громади  та передати безоплатно у 

власність земельні ділянки:  

1.1. Мітяєву Олександру Віталійовичу, який проживає в м.Баранівка, вул.О.Гончара,4, 

Житомирської області, площею 1,7000 га для ведення особистого селянського господарства, 

що розташована за межами с.Вірля ,Баранівського району, Житомирської області. 

Кадастровий номер ділянки: 1820680800:04:000:0293. 

1.2. Васильковій Ользі Станіславівні, яка проживає в м.Баранівка, 

5пров.Житомирський,2, Житомирської області, площею 0,0700 га для ведення особистого 

селянського господарства, що розташована в межах м.Баранівка вул.Житомирська, 

Житомирської області. Кадастровий номер ділянки: 1820600000:01:002:0958. 

1.3. Василькову Віталію Вадимовичу, який проживає в м.Баранівка, 

5пров.Житомирський,2, Житомирської області, площею 2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства, що розташована за межами с.Вишнівка, Баранівського району, 

Житомирської області. Кадастровий номер ділянки: 1820682200:01:000:0379. 

1.4. Василькову Дмитру Вадимовичу, який проживає в м.Баранівка, 

5пров.Житомирський,2, Житомирської області, площею 2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства, що розташована за межами с.Вишнівка, Баранівського району, 

Житомирської області. Кадастровий номер ділянки: 1820682200:01:000:0377. 

1.5. Бродовському Ігореві Станіславовичу який проживає в м.Баранівка, 

вул.Житомирська,30, Житомирської області, площею 2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства, що розташована за межами с.Вишнівка, Баранівського району, 

Житомирської області. Кадастровий номер ділянки: 1820682200:01:000:0381. 

1.6. Бродовській Валентині Григорівні яка проживає в м.Баранівка, вул.Житомирська,30, 

Житомирської області, площею 2,0000 га для ведення особистого селянського господарства, 

що розташована за межами с.Вишнівка, Баранівського району, Житомирської області. 

Кадастровий номер ділянки: 1820682200:01:000:0380. 

1.7. Дем’яненко Юлії Ігорівні яка проживає в м.Баранівка, вул.Сонячна,16а, 

Житомирської області, площею 2,0000 га для ведення особистого селянського господарства, 
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що розташована за межами с.Вишнівка, Баранівського району, Житомирської області. 

Кадастровий номер ділянки: 1820682200:01:000:0382. 

1.8. Хоменку Володимиру Васильовичу який проживає в с.Іванівка, Баранівського 

району, Житомирської області, площею 1,0630 га для ведення особистого селянського 

господарства, що розташована в межах с.Іванівка, Баранівського району, Житомирської 

області. Кадастровий номер ділянки: 1820685300:02:001:0031. 

1.9. Боровикову Миколі Васильовичу який проживає в м.Баранівка вул.Ярослава 

Мудрого,11, Житомирської області, площею 0,6000 га для ведення особистого селянського 

господарства, що розташована за межами м.Баранівка, Житомирської області. Кадастровий 

номер ділянки: 1820600000:02:000:0503. 

1.10. Степанюку Сергію Івановичу який проживає в м.Баранівка 2пров.Калиновий,7, 

Житомирської області, площею 0,1656 га для ведення особистого селянського господарства, 

що розташована в межах м.Баранівка, Житомирської області. Кадастровий номер ділянки: 

1820600000:01:004:1718. 

1.11. Свидинюк Ларисі Андріївні яка проживає в м.Новоград-Волинський, Житомирської 

області, площею 2,0000 га для ведення особистого селянського господарства, що 

розташована за межами с.Суємці, Баранівського району, Житомирської області. Кадастровий 

номер ділянки: 1820685800:04:000:1373. 

1.12. Скопцю Олександру Петровичу який проживає в м.Біла Церква Київської області, 

площею 1,5000 га для ведення особистого селянського господарства, що розташована за 

межами с.Суємці, Баранівського району, Житомирської області. Кадастровий номер ділянки: 

1820685800:04:000:1374. 

1.13. Чернишук Наталії Миколаївні яка проживає в с.Суємці Баранівського району 

Житомирської області, площею 0,2977 га для ведення особистого селянського господарства, 

що розташована в межах с.Суємці, Баранівського району, Житомирської області. 

Кадастровий номер ділянки: 1820685800:03:002:0137. 

1.14. Королюку Сергію Анатолійовичу який проживає в с.Суємці Баранівського району 

Житомирської області , площею 1,5000 га для ведення особистого селянського господарства, 

що розташована за межами с.Суємці, Баранівського району, Житомирської області. 

Кадастровий номер ділянки: 1820685800:04:000:1372. 

1.15. Свидинюк Надії Іванівні яка проживає в с.Суємці Баранівського району 

Житомирської області , площею 2,0000 га для ведення особистого селянського господарства, 

що розташована за межами с.Суємці, Баранівського району, Житомирської області. 

Кадастровий номер ділянки: 1820685800:04:000:1344. 

1.16. Нікітовій Аліні Петрівні площею 2,0000 га для ведення особистого селянського 

господарства, що розташована за межами с.Іванівка, Баранівського району, Житомирської 

області. Кадастровий номер ділянки: 1820685300:02:002:0033. 

1.17. Линку Андрію Васильовичу який проживає в с.Смолдирів Баранівського району 

Житомирської області , площею 2,0000 га для ведення особистого селянського господарства, 

що розташована за межами с.Смолдирів, Баранівського району, Житомирської області. 

Кадастровий номер ділянки: 1820685300:01:000:0298. 

1.18. Линок Таїсії Василівні площею 2,0000 га для ведення особистого селянського 

господарства, що розташована за межами с.Смолдирів, Баранівського району, Житомирської 

області. Кадастровий номер ділянки: 1820685300:01:000:0299. 

1.19. Каленюк Софії Тофіліївні яка проживає в м.Баранівка Житомирської області , 

площею 2,0000 га для ведення особистого селянського господарства, що розташована в 

межах м.Баранівка, Житомирської області. Кадастровий номер ділянки: 

1820600000:01:006:0166. 

1.20. Шкабарі Ользі Олександрівні, площею 0,0842 га для ведення особистого 

селянського господарства, що розташована в межах м.Баранівка вул.Пилипа Орлика, 

Житомирської області. Кадастровий номер ділянки: 1820600000:01:001:1102. 



51 
 

1.21. Коржовському Дмитру Петровичу площею 2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства, що розташована за межами с.Вишнівка, Баранівського району, 

Житомирської області. Кадастровий номер ділянки: 1820682200:01:000:0388. 

1.22. Коржовському Петру Івановичу площею 2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства, що розташована за межами с.Вишнівка, Баранівського району, 

Житомирської області. Кадастровий номер ділянки: 1820682200:01:000:0390. 

1.23. Коржовській Ларисі Володимирівні площею 2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства, що розташована за межами с.Вишнівка, Баранівського району, 

Житомирської області. Кадастровий номер ділянки: 1820682200:01:000:0389. 

1.24. Юзепчук Олені Василівні площею 0,2042 га для ведення особистого селянського 

господарства, що розташована в межах с.Смолдирів, вул.Першотравнева, Баранівського 

району, Житомирської області. Кадастровий номер ділянки: 1820685300:06:005:0093. 

1.25. Олійник Наталії Іванівні площею 0,2528 га для ведення особистого селянського 

господарства, що розташована в межах м.Баранівка вул.Західна, Житомирської області. 

Кадастровий номер ділянки: 1820600000:01:004:1724. 

1.26. Лашевичу Олександру Миколайовичу площею 0,1500 га для ведення особистого 

селянського господарства, що розташована в межах смт.Першотравенськ, Баранівського 

району, Житомирської області. Кадастровий номер ділянки: 1820656000:02:002:0273. 

1.27. Житніку Віктору Леонідовичу площею 0,1000 га для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд, що розташована в межах м.Баранівка 

вул.Остапа Вишні,32, Житомирської області. Кадастровий номер ділянки: 

1820600000:01:005:1750. 

1.28. Паламарчук Любові Петрівні, площею 2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства, що розташована за межами с.Вишнівка, Баранівського району, 

Житомирської області. Кадастровий номер ділянки: 1820682200:01:000:0394. 

1.29. Паламарчуку Сергієві Анатолійовичу, площею 2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства, що розташована за межами с.Вишнівка, Баранівського району, 

Житомирської області. Кадастровий номер ділянки: 1820682200:01:000:0393. 

1.30. Леонець Віті Анатоліївні, площею 2,0000 га для ведення особистого селянського 

господарства, що розташована за межами с.Гриньки, Баранівського району, Житомирської 

області. Кадастровий номер ділянки: 1820683000:05:000:0340. 

1.31. Онищуку Володимиру Васильовичу, площею 0,7199 га для ведення особистого 

селянського господарства, що розташована в с.Суємці, Баранівського району, Житомирської 

області. Кадастровий номер ділянки: 1820685800:03:002:0138. 

1.32. Левкуші Валентині Михайлівні, площею 0,1300 га для ведення особистого 

селянського господарства, що розташована по 2 пр.Дубрівське шосе в м.Баранівка, 

Житомирської області. Кадастровий номер ділянки: 1820600000:01:004:1725. 

1.34. Древняк Любові Зіновіївні, яка проживає в с.Рогачів, вул.Першотравнева,6, площею 

0,3042 га для ведення особистого селянського господарства, що розташована по 

вул.Першотравневій в с.Рогачів, Баранівського району, Житомирської області. Кадастровий 

номер ділянки: 1820684800:06:003:0309. 

1.35. Міненку Андрію Павловичу, який проживає в с.Рогачів, вул.Першотравнева,6, 

площею 0,2418 га для ведення особистого селянського господарства, що розташована за 

межами с.Рогачів, Баранівського району, Житомирської області. Кадастровий номер ділянки: 

1820684800:07:003:0638. 

1.36. Ілінському Анатолію Леонідовичу, який проживає в смт.Першотравенськ, 

вул.Лермонтова,18а/17, площею 0,0035 га для будівництва індивідуальних гаражів, що 

розташована по вул.Лермонтова,18в, Баранівського району, Житомирської області. 

Кадастровий номер ділянки: 1820656000:02:001:0343. 

1.37. Хмільовській Галині Петрівні, яка проживає в смт.Першотравенськ, 

вул.Лермонтова,5/11, площею 0,0600 га для ведення особистого селянського господарства, 

що розташована в с.Глибочок, Баранівського району, Житомирської області. Кадастровий 

номер ділянки: 1820683600:06:002:0191. 
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1.38. Хмільовському Віктору Адамовичу, який проживає в с.Глибочок, вул.Поліська,108, 

площею 0,0720 га для ведення особистого селянського господарства, що розташована в 

с.Глибочок, Баранівського району, Житомирської області. Кадастровий номер ділянки: 

1820683600:06:002:0215. 

1.39 Мартинюк Лідії Григорівні, яка проживає в с.Суємці, площею 0,7603 га для ведення 

особистого селянського господарства, що розташована за межами с.Суємці, Баранівського 

району, Житомирської області. Кадастровий номер ділянки: 1820685800:04:000:1354. 

1.40 Алексеєнко Ілоні Миколаївні, яка проживає в м.Баранівка, вул.Звягельська,95, 

площею 2,0000 га для ведення особистого селянського господарства, що розташована за 

межами с.Вишнівка, Баранівського району, Житомирської області. Кадастровий номер 

ділянки: 1820682200:01:000:0387. 

1.41 Дорошенку Василю Васильовичу, який проживає в м.Житомирі, вул.Фещенка-

Чопівського,33 (гурт.), площею 2,0000 га для ведення особистого селянського господарства, 

що розташована за межами с.Суємці, Баранівського району, Житомирської області. 

Кадастровий номер ділянки: 1820685800:04:000:1393. 

1.42 Каурову Євгену Сергійовичу, який проживає в м.Новоград-Волинський, вул.Лесі 

Українки,55/75, площею 2,0000 га для ведення особистого селянського господарства, що 

розташована за межами с.Суємці, Баранівського району, Житомирської області. Кадастровий 

номер ділянки: 1820685800:04:000:1384. 

1.43 Онищуку Сергію Володимировичу, який проживає в с.Суємці, вул.Садова,3, 

площею 2,0000 га для ведення особистого селянського господарства, що розташована за 

межами с.Суємці, Баранівського району, Житомирської області. Кадастровий номер ділянки: 

1820685800:04:000:1381. 

1.44 Савичу Ігореві Олексійовичу, який проживає в с.Рогачів, площею 2,0000 га для 

ведення особистого селянського господарства, що розташована за межами с.Рогачів, 

Баранівського району, Житомирської області. Кадастровий номер ділянки: 

1820684800:07:000:0641. 

1.45 Ткачук Галині Анатоліївні, яка проживає в м.Баранівка, вул.Вишнева,7, площею 

2,0000 га для ведення особистого селянського господарства, що розташована за межами 

с.Суємці, Баранівського району, Житомирської області. Кадастровий номер ділянки: 

1820685800:04:000:1379. 

1.46 Ткачуку Миколі Сергійовичу, який проживає в м.Баранівка, вул.Вишнева,7, площею 

2,0000 га для ведення особистого селянського господарства, що розташована за межами 

с.Суємці, Баранівського району, Житомирської області. Кадастровий номер ділянки: 

1820685800:04:000:1378. 

1.47 Вітте Петрові Олександровичу, який проживає в с.Зеремля, вул.Вишнівецька,60, 

площею 2,0000 га для ведення особистого селянського господарства, що розташована за 

межами с.Суємці, Баранівського району, Житомирської області. Кадастровий номер ділянки: 

1820685800:04:000:1391. 

1.48 Савичу Олексію Анатолійовичу, який проживає в с.Рогачів, вул.Вишнева,37, 

площею 2,0000 га для ведення особистого селянського господарства, що розташована за 

межами с.Рогачів, Баранівського району, Житомирської області. Кадастровий номер ділянки: 

1820684800:07:000:0642. 

1.49 Захарчук Жанні Василівні, яка проживає в м.Старокостянтинові, вул.Федорова,46/1, 

площею 2,0000 га для ведення особистого селянського господарства, що розташована за 

межами с.Суємці, Баранівського району, Житомирської області. Кадастровий номер ділянки: 

1820685800:04:000:1383. 

1.50 Максимовичу Юрію Миколайовичу, який проживає в м.Баранівка, вул.Гагаріна,19, 

площею 2,0000 га для ведення особистого селянського господарства, що розташована за 

межами с.Суємці, Баранівського району, Житомирської області. Кадастровий номер ділянки: 

1820685800:04:000:1388. 

1.51 Кушніру Руслану Валерійовичу, який проживає в м.Баранівка, 

вул.Партизанська,131, площею 2,0000 га для ведення особистого селянського господарства, 
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що розташована за межами с.Суємці, Баранівського району, Житомирської області. 

Кадастровий номер ділянки: 1820685800:04:000:1387. 

1.52 Кушнір Наталії Альфредівні, яка проживає в м.Баранівка, вул.Партизанська,131, 

площею 2,0000 га для ведення особистого селянського господарства, що розташована за 

межами с.Суємці, Баранівського району, Житомирської області. Кадастровий номер ділянки: 

1820685800:04:000:1390. 

1.53 Захарчук Ользі Петрівні, яка проживає в м.Баранівка, 1 пр.Садовий,29, площею 

2,0000 га для ведення особистого селянського господарства, що розташована за межами 

с.Суємці, Баранівського району, Житомирської області. Кадастровий номер ділянки: 

1820685800:04:000:1385. 

1.54 Захарчуку Сергію Савичу, який проживає в с.Суємці, вул.Польова,13, площею 

2,0000 га для ведення особистого селянського господарства, що розташована за межами 

с.Суємці, Баранівського району, Житомирської області. Кадастровий номер ділянки: 

1820685800:04:000:1382. 

1.55 Карповичу Сергію Андрійовичу, який проживає в с.Суємці, вул.Д.Савчука,23, 

площею 2,0000 га для ведення особистого селянського господарства, що розташована за 

межами с.Суємці, Баранівського району, Житомирської області. Кадастровий номер ділянки: 

1820685800:04:000:1380. 

1.56 Чубар Людмилі Пилипівні, яка проживає в м.Баранівка, вул.Некрасова,14, площею 

2,0000 га для ведення особистого селянського господарства, що розташована за межами 

с.Суємці, Баранівського району, Житомирської області. Кадастровий номер ділянки: 

1820685800:04:000:1389. 

1.57 Миську Віталію Олександровичу, який проживає в с.Суємці, вул.Дачна,12, площею 

2,0000 га для ведення особистого селянського господарства, що розташована за межами 

с.Суємці, Баранівського району, Житомирської області. Кадастровий номер ділянки: 

1820685800:04:000:1377. 

1.58 Захарчуку Олександрові Володимировичу, який проживає в м.Баранівка, 

вул.Соборна,33/10, площею 2,0000 га для ведення особистого селянського господарства, що 

розташована за межами с.Суємці, Баранівського району, Житомирської області. Кадастровий 

номер ділянки: 1820685800:04:000:1386. 

1.59 Мисько Юлії Леонідівні, яка проживає в с.Суємці, вул.Вишнева,23, площею 2,0000 

га для ведення особистого селянського господарства, що розташована за межами с.Суємці, 

Баранівського району, Житомирської області. Кадастровий номер ділянки: 

1820685800:04:000:1376. 

1.60 Карповичу Ігорю Андрійовичу, який проживає в с.Суємці, вул.Слави,1, площею 

2,0000 га для ведення особистого селянського господарства, що розташована за межами 

с.Суємці, Баранівського району, Житомирської області. Кадастровий номер ділянки: 

1820685800:04:000:1329. 

1.61 Присяжнюку Максиму Сергійовичу, який проживає в м.Баранівка, вул.Зарічна,18а, 

площею 0,1250 га для ведення особистого селянського господарства, що розташована в 

м.Баранівка (район Заріччя), Житомирської області. Кадастровий номер ділянки: 

1820600000:01:003:0811. 

1.62 Гродзінській Тетяні Миколаївні, яка проживає в м.Баранівка, вул.Некрасова,54, 

площею 0,1556 га для ведення особистого селянського господарства, що розташована в 

м.Баранівка, вул.Некрасова, Житомирської області. Кадастровий номер ділянки: 

1820600000:01:005:1754. 

 

2. Після затвердження проектної документації громадянам зареєструвати речове право 

на нерухоме майно відповідно до чинного законодавства. 

3. Передати гр.Свінціцькій Крістіні Олександрівні у власність земельну ділянку 

комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної громади, яка розташована за 

межами с.Марківка Баранівського району, Житомирської області, площею 2,0000 га, для 
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ведення особистого селянського господарства, кадастровий номер земельної ділянки – 

1820683600:01:000:0329. 

4. Передати гр.Стаднік Марії Андріївні у власність земельну ділянку комунальної 

власності Баранівської об’єднаної територіальної громади, яка розташована за межами 

с.Вишнівка Баранівського району, Житомирської області, площею 0,6000 га для ведення 

особистого селянського господарства, кадастровий номер земельної ділянки – 

1820682200:03:000:0191. 

5. Передати гр.Заліщуку Ярославу Володимировичу, який проживає в с.Ситисько, 

вул.Лісова,3, у власність земельну ділянку комунальної власності Баранівської об’єднаної 

територіальної громади, яка розташована по вул.Лісовій,4 в с.Ситисько, Баранівського 

району, Житомирської області, площею 0,2500 га для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд, кадастровий номер земельної ділянки 

– 1820680400:05:001:0053. 

 

6.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну земельну 

погоджувальну комісію. 

 

Міський голова                                                                    Олександр МІГЕЙ 
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 Проєкт 

 

                                                                                                                                                       
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  

       10 сесії  8 скликання 

29 квітня  2021 року                                                                    №  

 

Про надання дозволу на виготовлення 

технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

з метою передачі її у власність 

 

      Розглянувши заяви громадян, 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 

земельної погоджувальної комісії, міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

             1. Надати дозвіл на розробку технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) з метою передачі її у власність 

громадянам: 

             1.1. Антоневич Ользі Феодосіївні, яка проживає в с.Кашперівка, Баранівського 

району Житомирської області, загальною  площею 2,1892 га,  в тому числі: рілля –2,1892га 

(№61), для ведення товарного сільськогосподарського виробництва. Земельна ділянка 

розташована за межами с.Кашперівка на землях реформованого КСП «Прогрес» та належать 

до земель сільськогосподарського призначення. 

     1.2. Керничній Нелі Йосипівні, яка проживає в смт.Понінка вул.Б.Хмельницького,22, 

Полонського району, Хмельницької  області, загальною  площею 3,0900 га,  в тому числі: 

пасовища –0,5300га (№140), рілля- 1,7700 га (№73),  сіножать- 0,7900 га (№113) для 

ведення товарного сільськогосподарського виробництва. Земельна ділянка розташована за 

межами с.Гриньки на землях реформованого КСП «Маяк» та належать до земель 

сільськогосподарського призначення. 

     1.3. Прокопчук Лідії Андріївні, Прокопчук Ігорю Володимировичу, загальною  площею 

2,5759 га,  в тому числі: рілля –2,5759 га (№60), для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва. Земельна ділянка розташована за межами 

с.Кашперівка на землях реформованого КСП «Прогрес» та належать до земель 

сільськогосподарського призначення. 

      1.4. Рябчук Ользі Миколаївні, яка проживає в с.Володимирівка, Баранівського району 

Житомирської області, загальною  площею 1,9693 га,  в тому числі: рілля –1,6522га 

(№91),пасовища-0,3171 га (№921) для ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва. Земельна ділянка розташована за межами с.Суємці на землях реформованого 

КСП «Зоря» та належать до земель сільськогосподарського призначення. 
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      1.5. Лисюку Юрію Ананійовичу, який проживає в с.Кашперівка, Баранівського району 

Житомирської області, загальною  площею 1,9800 га,  в тому числі: рілля –1,9800 га 

(№197), для ведення товарного сільськогосподарського виробництва. Земельна ділянка 

розташована за межами с.Кашперівка на землях реформованого КСП «Прогрес» та 

належать до земель сільськогосподарського призначення. 

      1.6. Шкабарі Олексію Олександровичу, який проживає в с.Кашперівка, Баранівського 

району Житомирської області, загальною  площею 2,0649 га,  в тому числі: рілля –2,0649га 

(№181), для ведення товарного сільськогосподарського виробництва. Земельна ділянка 

розташована за межами с.Кашперівка на землях реформованого КСП «Прогрес» та 

належать до земель сільськогосподарського призначення. 

      1.7. Каленюк Любові Петрівні, яка проживає в с.Суємці, Баранівського району 

Житомирської області, загальною  площею 2,0789 га,  в тому числі: рілля –1,7619 га (№77), 

пасовища - 0,3170 га (№920) для ведення товарного сільськогосподарського виробництва. 

Земельні ділянки розташовані за межами с.Суємці на землях реформованого КСП «Зоря» 

та належать до земель сільськогосподарського призначення. 

      1.8. Септі Ганні Андріївні, яка проживає в с.Великоолександрівка Казанківського 

району Миколаївської області, загальною  площею 2,2632 га,  в тому числі: рілля –1,8092 га 

(№100), пасовища - 0,4540 га (№869) для ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва. Земельні ділянки розташовані за межами с.Суємці на землях реформованого 

КСП «Зоря» та належать до земель сільськогосподарського призначення. 

      1.9. Семенюку Олександрові Яковлевичу, який проживає в м.Києві, б-р 

Вигурівський,6/115, загальною  площею 2,2182 га,  в тому числі: рілля –2,2182 (№179) для 

ведення товарного сільськогосподарського виробництва. Земельна ділянка розташована за 

межами с.Кашперівка на землях реформованого КСП «Прогрес» та належить до земель 

сільськогосподарського призначення. 

 

      2. Після виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж 

земельної ділянки, Баранівській міській раді зареєструвати земельні ділянки у відділі 

Держгеокадастру. Громадянам  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 земельну 

погоджувальну комісію. 

 

 

 

Міський голова                                                                                     Олександр МІГЕЙ 
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                                                                                                                                       проєкт 

 

                                  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  

        10 сесія 8 скликання 

29 квітня 2021 року                                                                       №  

 

Про розгляд заяв громадян щодо надання  

дозволу на виготовлення проекту  

землеустрою щодо відведення земельної  

ділянки комунальної власності Баранівської  

об’єднаної територіальної громади  

з метою передачі її у власність 

 

        Розглянувши заяви громадян, графічні матеріали з зазначенням бажаного місця 

розташування земельної ділянки, заслухавши інформацію начальника відділу 

містобудування, архітектури, земельних відносин та комунальної власності Баранівської 

міської ради                 Шевчук О.Г., керуючись ст.12 Земельного кодексу України, ст.26 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації 

постійної земельної погоджувальної комісії, міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

             1. Відмовити в наданні дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

у власність земельної ділянки комунальної власності Баранівської об’єднаної 

територіальної громади: 

             

1.1. Повальчуку Юрію Миколайовичу, який проживає в м.Баранівка 

вул.Макаренка,7, Житомирської області, орієнтовною площею 2,0000  га за кадастровим 

номером 1820683600:01:000:0366 для ведення особистого селянського господарства із 

земель запасу сільськогосподарського призначення, розташованої за межами с.Стара Гута, 

в зв’язку з тим, що право на безоплатну приватизацію використано. 

1.2. Безпалюку Володимиру Васильовичу, який проживає в с.Берестівка 

вул.Лісова,18, Баранівського району, Житомирської області, орієнтовною площею 1,5000  

га за кадастровим номером 1820680400:06:000:0479 для ведення особистого селянського 

господарства із земель запасу сільськогосподарського призначення, розташованої за 

межами с.Берестівка в зв’язку з тим, що дана земельна ділянка знаходиться в приватній 

власності інших громадян. 

1.3. Бортнік Тетяні Олексіївні, яка проживає в м.Баранівка вул.Ломоносова,105, 

Житомирської області, орієнтовною площею 0,5000  га для ведення особистого 

селянського господарства із земель запасу сільськогосподарського призначення, 

розташованої в межах м.Баранівка (район Корчунки), в зв’язку з тим, що право на 

безоплатну приватизацію використано. 

1.4. Лісневському Леону Миколайовичу, який проживає по вул.Поліській,68 в 

м.Баранівка, Житомирської області, орієнтовною площею 2,00 га для ведення особистого 

селянського господарства із земель запасу сільськогосподарського призначення, 

розташованої за межами м.Баранівка (1820600000:04:000:0178), в зв’язку з тим, що 

відповідно до рішення 39 сесій 8 скликання Баранівської міської ради від 24.12.2019 року 

№2670 надано дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельних 
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ділянок зі зміною цільового призначення з земель запасу на землі загального користування 

(громадський випас), в тому числі на дану земельну ділянку. 

1.5. Куцану Олександру Михайловичу, який проживає по вул.Центральній,6 в 

с.Вірля, Баранівського району, Житомирської області, орієнтовною площею 2,00 га для 

ведення особистого селянського господарства із земель запасу сільськогосподарського 

призначення, розташованої за межами м.Баранівка, в зв’язку з тим, що відповідно до 

рішення 3 сесії 8 скликання Баранівської міської ради від 24.12.2020 року №106 земельну 

ділянку, кадастровий номер 1820600000:04:000:0193, площею 21,8115 га  зарезервовано для 

учасників антитерористичної операції з числа учасників бойових дій (АТО,ООС) та 

мобілізованих жителів Баранівської ОТГ. 

1.6. Свіжевській Тетяні Василівні, яка проживає в с.Марківка, пров.Зарічний,13, 

Баранівського району, Житомирської області, орієнтовною площею 2,0000  га, для ведення 

особистого селянського господарства із земель запасу сільськогосподарського 

призначення, розташованої в с.Смолдирів, в зв’язку з тим, що на даній території відсутні 

вільні земельні ділянки. 

1.7. Свіжевській Тетяні Василівні, яка проживає в с.Марківка, пров.Зарічний,13, 

Баранівського району, Житомирської області, орієнтовною площею 2,0000  га, для ведення 

особистого селянського господарства із земель запасу сільськогосподарського 

призначення, розташованої за межами м.Баранівка, в зв’язку з тим, що земельна ділянка 

належить до земель приватної власності під земельними частками (паями). 

1.8. Бортнику Григорію Михайловичу, який проживає по вул.Пилипа Орлика,3/3 в 

м.Баранівка, Житомирської області, орієнтовною площею 2,00 га для ведення особистого 

селянського господарства із земель запасу сільськогосподарського призначення, 

розташованої за межами м.Баранівка, в зв’язку з тим, що відповідно до рішення 3 сесії 8 

скликання Баранівської міської ради від 24.12.2020 року №106 земельну ділянку, 

кадастровий номер 1820600000:04:000:0193, площею 21,8115 га  зарезервовано для 

учасників антитерористичної операції з числа учасників бойових дій (АТО,ООС) та 

мобілізованих жителів Баранівської ОТГ. 

1.9. Бортник Тетяні Степанівні, яка проживає по вул.Пилипа Орлика,3/3 в 

м.Баранівка, Житомирської області, орієнтовною площею 2,00 га для ведення особистого 

селянського господарства із земель запасу сільськогосподарського призначення, 

розташованої за межами м.Баранівка, в зв’язку з тим, що відповідно до рішення 3 сесії 8 

скликання Баранівської міської ради від 24.12.2020 року №106 земельну ділянку, 

кадастровий номер 1820600000:04:000:0193, площею 21,8115 га  зарезервовано для 

учасників антитерористичної операції з числа учасників бойових дій (АТО,ООС) та 

мобілізованих жителів Баранівської ОТГ. 

1.10. Ятлук Тетяні Миколаївні, яка проживає в с.Глибочок, вул.Поліська,75, 

Баранівського району, Житомирської області, орієнтовною площею 2,0000  га, для ведення 

особистого селянського господарства із земель запасу сільськогосподарського 

призначення, розташованої за межами с.Марківка, в зв’язку з тим, що земельна ділянка 

належить до земель приватної власності під земельними частками (паями). 

1.11. Ятлук Каріні Олександрівні, яка проживає в с.Глибочок, вул.Поліська,75, 

Баранівського району, Житомирської області, орієнтовною площею 2,0000  га (кадастровий 

номер: 1820683600:07:000:0190), для ведення особистого селянського господарства із 

земель запасу сільськогосподарського призначення, розташованої за межами с.Марківка, в 

зв’язку з тим, що земельна ділянка належить до земель державної власності та не передана 

в комунальну власність Баранівської територіальної громади. 

1.12. Васількову Тарасу Анатолійовичу, який проживає по вул.Луговій,30 в 

м.Баранівка, Житомирської області, орієнтовною площею 2,00 га для ведення особистого 

селянського господарства із земель запасу сільськогосподарського призначення, 

розташованої за межами м.Баранівка, в зв’язку з тим, що відповідно до рішення 3 сесії 8 

скликання Баранівської міської ради від 24.12.2020 року №106 земельну ділянку, 

кадастровий номер 1820600000:04:000:0193, площею 21,8115 га  зарезервовано для 
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учасників антитерористичної операції з числа учасників бойових дій (АТО,ООС) та 

мобілізованих жителів Баранівської ОТГ. 

1.13. Ятлуку Олександру Миколайовичу, який проживає в с.Глибочок, 

вул.Поліська,75, Баранівського району, Житомирської області, орієнтовною площею 0,2500  

га для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

із земель запасу житлової та громадської забудови, розташованої в с.Марківка, в зв’язку з 

тим, що на даній території відсутні вільні земельні ділянки. 

1.14. Рибак Поліні Володимирівні, яка проживає по вул.Комарова,35 в м.Баранівка, 

Житомирської області, орієнтовною площею 2,00 га для ведення особистого селянського 

господарства із земель запасу сільськогосподарського призначення, розташованої за 

межами с.Суємці (1820685800:04:000:1251), в зв’язку з тим, що відповідно до рішення 39 

сесій 8 скликання Баранівської міської ради від 24.12.2019 року №2670 надано дозвіл на 

виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок зі зміною 

цільового призначення з земель запасу на землі загального користування (громадський 

випас), в тому числі на дану земельну ділянку. 

1.15. Рибак Анастасії Володимирівні, яка проживає по вул.Комарова,35 в 

м.Баранівка, Житомирської області, орієнтовною площею 2,00 га для ведення особистого 

селянського господарства із земель запасу сільськогосподарського призначення, 

розташованої за межами с.Суємці (1820685800:04:000:1276), в зв’язку з тим, що відповідно 

до рішення 39 сесій 8 скликання Баранівської міської ради від 24.12.2019 року №2670 

надано дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок зі 

зміною цільового призначення з земель запасу на землі загального користування 

(громадський випас), в тому числі на дану земельну ділянку. 

1.16. Колодюку Богдану Валерійовичу, який проживає в м.Баранівка, 3 

пр.Софіївський,5, Житомирської області, орієнтовною площею 0,2500  га для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд із земель запасу 

житлової та громадської забудови, розташованої в с.Стара Гута, вул.Лесі Українки, в 

зв’язку з тим, що на даній території відсутні вільні земельні ділянки. 

1.17. Шульзі Олександрові Андрійовичу, який проживає в с.Стара Гута, 

вул.Киринівська,11, Баранівського району, Житомирської області, орієнтовною площею 

2,0000  га для ведення особистого селянського господарства із земель запасу 

сільськогосподарського призначення, розташованої в с.Стара Гута, в зв’язку з тим, що на 

даній території відсутні вільні земельні ділянки. 

1.18. Шульзі Тетяні Єгорівні, яка проживає в с.Стара Гута, вул.Лісова,11, 

Баранівського району, Житомирської області, орієнтовною площею 2,0000  га для ведення 

особистого селянського господарства із земель запасу сільськогосподарського 

призначення, розташованої в с.Стара Гута, в зв’язку з тим, що на даній території відсутні 

вільні земельні ділянки. 

1.19. Шевчук Ганні Іванівні, яка проживає в с.Марківка, вул.Набережна,58, 

Баранівського району, Житомирської області, орієнтовною площею 2,0000  га, для ведення 

особистого селянського господарства із земель запасу сільськогосподарського 

призначення, розташованої за межами с.Марківка, в зв’язку з тим, що земельна ділянка 

належить до земель державної власності та не передана в комунальну власність 

Баранівської територіальної громади. 

1.20. Савичу Олександрові Миколайовичу, який проживає по 

вул.Першотравенській,5 в с.Кашперівка, Баранівського району, Житомирської області, 

орієнтовною площею 2,00 га для ведення особистого селянського господарства із земель 

запасу сільськогосподарського призначення, розташованої за межами м.Баранівка, в 

зв’язку з тим, що відповідно до рішення 3 сесії 8 скликання Баранівської міської ради від 

24.12.2020 року №106 земельну ділянку, кадастровий номер 1820600000:04:000:0193, 

площею 21,8115 га  зарезервовано для учасників антитерористичної операції з числа 

учасників бойових дій (АТО,ООС) та мобілізованих жителів Баранівської ОТГ. 
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1.21. Савич Марині Костянтинівні, яка проживає по вул.Сонячній,30 в с.Табори, 

Баранівського району, Житомирської області, орієнтовною площею 2,00 га для ведення 

особистого селянського господарства із земель запасу сільськогосподарського 

призначення, розташованої за межами м.Баранівка, в зв’язку з тим, що відповідно до 

рішення 3 сесії 8 скликання Баранівської міської ради від 24.12.2020 року №106 земельну 

ділянку, кадастровий номер 1820600000:04:000:0193, площею 21,8115 га  зарезервовано для 

учасників антитерористичної операції з числа учасників бойових дій (АТО,ООС) та 

мобілізованих жителів Баранівської ОТГ. 

1.22. Свінціцькому Василю Васильовичу, який проживає в м.Баранівка,                                

2 пр.Степанюка,31, Житомирської області, орієнтовною площею 2,0000  га для ведення 

особистого селянського господарства із земель запасу сільськогосподарського 

призначення, розташованої в м.Баранівка, в зв’язку з тим, що на даній території відсутні 

вільні земельні ділянки. 

1.23. Свінціцькій Оксані Олександрівні, яка проживає в м.Баранівка,                                

вул.Ломоносова,7, Житомирської області, орієнтовною площею 2,0000  га для ведення 

особистого селянського господарства із земель запасу сільськогосподарського 

призначення, розташованої в м.Баранівка, в зв’язку з тим, що на даній території відсутні 

вільні земельні ділянки. 

1.24. Грабовенській Інні Валеріївні, яка проживає в м.Баранівка,                                             

3 пр.Котовського,23, Житомирської області, орієнтовною площею 2,0000  га для ведення 

особистого селянського господарства із земель запасу сільськогосподарського 

призначення, розташованої в м.Баранівка, в зв’язку з тим, що на даній території відсутні 

вільні земельні ділянки. 

1.25. Каленюк Галині Степанівні, яка проживає в с.Стара Гута, вул.Лесі Українки,9а, 

Баранівського району, Житомирської області, орієнтовною площею 2,0000  га, для ведення 

особистого селянського господарства із земель запасу сільськогосподарського 

призначення, розташованої за межами с.Володимирівка, в зв’язку з тим, що земельна 

ділянка належить до земель приватної власності під земельними частками (паями). 

1.26. Ільчук Поліні Степанівні, яка проживає в м.Житомир, проїзд Івана 

Богуна,5/161, орієнтовною площею 2,0000  га, для ведення особистого селянського 

господарства із земель запасу сільськогосподарського призначення, розташованої за 

межами м.Баранівка, в зв’язку з тим, що земельна ділянка належить до земель приватної 

власності під земельними частками (паями). 

 

              2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну земельну 

погоджувальну комісію. 

 

 

Міський голова                                                        Олександр МІГЕЙ  
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  Проєкт 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  

10 сесії 8 скликання  

29 квітня 2021 року                                                                                                    №  

 

Про надання дозволу на  

проведення експертної  

грошової оцінки земельних 

ділянок гр.Прокопчук Н.Ю. 

гр.Сидорівському В.М. 

 

               Розглянувши заяви гр.Прокопчук Н.Ю., гр.Сидорівського В.М.  керуючись 

ст.12,127,128 Земельного кодексу України, ст.26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної земельної погоджувальної 

комісії, міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

1. Надати дозвіл на проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки 

комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної громади, яка передана в 

оренду гр.Прокопчук Надії Юріївні в с.Кашперівка вул.Центральна,41а Баранівського 

району Житомирської області,  загальною площею 0,3000 га для будівництва та 

обслуговування будівель торгівлі. Кадастровий номер земельної ділянки: 

1820683000:03:002:0397. 

2. Надати дозвіл на проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки 

комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної громади, яка передана в 

оренду гр.Сидорівському Віктору Миколайовичу в м.Баранівка вул.А.Пашкевича,6 

Житомирської області,  загальною площею 0,0228 га для будівництва та обслуговування 

будівель торгівлі. Кадастровий номер земельної ділянки: 1820600000:01:002:0397. 

3. Зобов’язати гр.Прокопчук Н.Ю., гр.Сидорівського В.М. укласти з Баранівською 

міською радою договір про оплату авансового внеску в рахунок оплати ціни земельної 

ділянки в місячний термін з дати прийняття цього рішення. 

4. Міському голові Мігею О.Ю. від імені Баранівської міської ради укласти: 

- договір про оплату авансового внеску в рахунок оплати ціни земельної ділянки.  

5.Відділу містобудування, архітектури, земельних відносин і комунальної власності 

Баранівської міської ради укласти договір на проведення експертної грошової оцінки 

земельної ділянки з суб’єктом оціночної діяльності, який має ліцензію на виконання 

землеоціночних робіт та провести розрахунок за виготовлення технічного звіту з експертної 

грошової оцінки земельних ділянок. Фінансування робіт з проведення експертної грошової 

оцінки земельних ділянок провести за рахунок коштів авансового внеску, сплаченого 

Прокопчук Н.Ю., Сидорівським В.М. 

       6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну земельну 

погоджувальну комісію. 

 

Міський голова                                                                                    Олександр МІГЕЙ 
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Проект 

                                   
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  

10 сесії  8 скликання 

 

29 квітня 2021 року                                                                                                   №  

 

Про присвоєння поштової 

адреси земельним ділянкам 

 

        Розглянувши заяви гр.Омельчук Н.М. гр.Федорчук Т.О., гр.Короля С.Ю. про 

присвоєння поштової адреси земельній ділянці, з метою впорядкування нумерації земельних 

ділянок, керуючись ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

враховуючи рекомендації постійної земельної погоджувальної комісії, міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

               1. Присвоїти земельній ділянці згідно Державного акту IV-ЖТ № 031837 площею 

0,3400 га  в т.ч. 0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку та 0,2400 га 

для особистого селянського господарства яка належить Омельчук Надії Миколаївні, поштову 

адресу: вул.Яблунева,9, м.Баранівка. 

  2. Присвоїти земельній ділянці згідно проєкту землеустрою площею 0,1000 га  в т.ч. 

0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку яка належить Федорчук 

Тетяні Олександрівні, поштову адресу: 5пров.Поліський,6-б, м.Баранівка.   

               3. Встановити фактичну поштову адресу: «вул.Григорія Сковороди,25а» замість 

«вул.Чапаєва,25» в м.Баранівка земельній ділянці для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд загальною площею 0,1000 га 

(1820600000:01:005:0029) та земельній ділянці для ведення особистого селянського 

господарства загальною площею 0,0358 га (1820600000:01:005:0054), які належали на праві 

власності померлій Король Наталії Андріївні.  

 

               4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну земельну 

погоджувальну комісію. 

 

Міський голова                                                                                Олександр МІГЕЙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

\ 
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 Проєкт 

                                  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  

10 сесії  8 скликання 

29 квітня 2021 року                                                                                         №  

Про внесення змін до рішень  

сесії Баранівської міської ради 

           Розглянувши заяви громадян про необхідність внесення змін до рішень сесії 

Баранівської міської ради, керуючись ст.12 Земельного кодексу України, ст.26 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної 

земельної погоджувальної комісії, міська рада 

ВИРІШИЛА: 

            1. Внести зміни до рішення 7 сесії 8 скликання Баранівської міської ради від 

05.03.2021 р. №208 «Про надання дозволу на виготовлення проекту  землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки комунальної власності Баранівської об’єднаної громади з 

метою передачі її у власність, а саме, у пункті 32  даного рішення площу 0,6000 га замінити 

на площу 1,2000 га. 

  2. Внести зміни до рішення 2 позачергової сесії 8 скликання Баранівської міської 

ради від 07.12.2020 р. №41 «Про затвердження технічної документації із   землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки комунальної власності Баранівської 

об’єднаної громади з метою передачі її у власність», а саме, пункт 1.11 викласти в новій 

редакції : Прокопів Тамарі Олександрівні та Майструку Миколі Олександровичу, по ½ у 

спільну часткову власність, площею 0,0460 га для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд. Земельна ділянка розташована в м.Баранівка   

1пров.Калиновий,45, Житомирської області . Кадастровий номер 1820600000:01:005:1456. 

 3. Внести зміни до рішення 2 позачергової сесії 8 скликання Баранівської міської ради 

від 07.12.2020 р. №40 «Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із  

землеустрою щодо поділу земельної ділянки та проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки комунальної власності Баранівської об’єднаної громади з метою передачі 

її у власність, а саме, у пункті 5.11  даного рішення (площу 2,0000 га замінити на площу 

1,5400 га) . 

             4. Внести зміни до рішення 7 сесії 8 скликання Баранівської міської ради від 

05.03.2021 р. №208 «Про надання дозволу на виготовлення проекту  землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки комунальної власності Баранівської об’єднаної громади з 

метою передачі її у власність, а саме, виключити пункт 1.14  даного рішення.        

             5. Внести зміни до рішення 7 сесії 8 скликання Баранівської міської ради від 

05.03.2021 р. №225 «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», а саме, в пункті 1.14 

слова та цифри «з кадастровим номером 1820655800:03:003:0208» замінити на слова та 

цифри «з кадастровим номером 1820685800:03:003:0208». 

             6. Внести зміни до рішення 7 сесії 8 скликання Баранівської міської ради від 

05.03.2021 р. №226 «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної громади з метою 

передачі її у власність», а саме, в пункті 1.35 слова «Вороніну Василю Івановичу» замінити 

на слова «Вороніку Василю Івановичу». 

            7. Внести зміни до рішення 2 позачергової сесії 8 скликання Баранівської міської ради 

від 07.12.2020 р. №40 «Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із 
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землеустрою щодо поділу земельної ділянки та проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної громади з 

метою передачі її у власність», а саме, в пункті 1.6 слова «розташованої в с.Вірля, 

вул.Середня» замінити на слова «розташованої в с.Вірля». 

            8. Внести зміни до рішення 7 сесії 8 скликання Баранівської міської ради від 

05.03.2021 р. №208 «Про надання дозволу на виготовлення проекту  землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки комунальної власності Баранівської об’єднаної громади з 

метою передачі її у власність, а саме, у пункті 1.83  даного рішення слова і цифри «площею 

1,3017 га (кадастровий номер:1820685800:04:000:1353)» замінити на слова і цифри  «площею 

2,0000 га (кадастровий номер:1820685800:04:000:1351)» 

           9. Внести зміни до рішення 7 сесії 8 скликання Баранівської міської ради від 

05.03.2021 р. №208 «Про надання дозволу на виготовлення проекту  землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки комунальної власності Баранівської об’єднаної громади з 

метою передачі її у власність, а саме, у пункті 1.74  даного рішення слова і цифри 

«орієнтовною площею 0,4000 га» замінити на слова і цифри  «орієнтовною площею 0,7000 

га». 

          10. Внести зміни до рішення 7 сесії 8 скликання Баранівської міської ради від 

05.03.2021 р. №226 «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної громади з метою 

передачі її у власність», а саме, в пункті 1.33 слова і цифри «Кадастровий номер ділянки: 

1820685800:04:000:1356» замінити на слова і цифри «Кадастровий номер ділянки: 

1820685800:04:000:1327». 

          11. Внести зміни до рішення 7 сесії 8 скликання Баранівської міської ради від 

05.03.2021 р. №226 «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної громади з метою 

передачі її у власність», а саме, в пункті 1.37 слова і цифри «Кадастровий номер ділянки: 

1820685800:04:000:1327» замінити на слова і цифри «Кадастровий номер ділянки: 

1820685800:04:000:1344». 

            12. Внести зміни до рішення 2 позачергової сесії 8 скликання Баранівської міської 

ради від 07.12.2020 р. №40 «Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо поділу земельної ділянки та проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної громади з 

метою передачі її у власність», а саме: 

-  в підпункті 11.1.1 слова та цифри «орієнтовною площею 1,5000 га» замінити на слова та 

цифри «орієнтовною площею 2,0000 га »;  

-  пп.11.1.4 даного рішення визнати таким, що втратив чинність. 

             13. Внести зміни до рішення 2 позачергової сесії 8 скликання Баранівської міської 

ради від 07.12.2020 р. №53 «Про прийняття в комунальну власність Баранівської об’єднаної 

територіальної громади відумерлої спадщини та надання дозволу на виготовлення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості)», а саме, доповнити пункт 2 рішення словами та цифрами 

«Кадастровий номер ділянки: 1820684800:04:000:0696». 

             14. Внести зміни до рішення 2 позачергової сесії 8 скликання Баранівської міської 

ради від 07.12.2020 р. №49 «Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж  земельних ділянок в натурі (на місцевості) з метою надання 

їх в оренду загальною площею 182,6809 га для ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва за  рахунок невитребуваних часток (паїв) СТОВ «МиРославель-Агро», а саме, в 

додатку до даного рішення: 

- в п.53 замінити цифри «1820680400:02:000:1853» на цифри «1820680400:02:000:1852»; 

- в п.54 замінити цифри «1820680400:02:000:1852» на цифри «1820680400:02:000:1853». 

            15. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну земельну 

погоджувальну комісію. 

Міський голова                                                                      Олександр МІГЕЙ 



65 
 

 

Проект 

                                   
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  

10 сесії  8 скликання 

29 квітня 2021 року                                                                                         №  

 

Про надання дозволу на виготовлення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки  

зі зміною цільового призначення з земель для  

розміщення та експлуатації основних, підсобних  

і допоміжних будівель та споруд підприємств  

переробної, машинобудівної та іншої промисловості 

на землі для ведення особистого селянського господарства 

 

        Розглянувши заяву гр. Дем’яненка І.В., про зміною цільового призначення 

з земель для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель  

та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості на землі 

сільськогосподарського призначення, керуючись ст.12 Земельного кодексу України, ст.26 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації 

постійної земельної погоджувальної комісії, міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

            1. Надати дозвіл гр. Дем’яненку Івану Вікторовичу на виготовлення проекту 

землеустрою зі зміною цільового призначення з земель для розміщення та експлуатації 

основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, 

машинобудівної та іншої промисловості на землі сільськогосподарського призначення для 

ведення особистого селянського господарства площею 0.8960 га за кадастровим номером 

1820600000:01:001:0757 по вул.Соборна ,60 м.Баранівка. 

 

  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. Дем’яненку І.В 

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 земельну 

погоджувальну комісію. 

 

 

Міський голова                                                                                 Олександр МІГЕЙ 
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                                                                                                              проєкт 

 

                                                                            
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  

  10 сесія  8 скликання 

 29 квітня 2021 року                                                                                             №   

 

Про затвердження проекту землеустрою 

щодо відведення  земельної ділянки комунальної  

власності Баранівської об’єднаної територіальної  

громади з метою передачі її в оренду ПР  

«Баранівський коопзаготпром» 

 

      Розглянувши заяву керівника ПР «Баранівський коопзаготпром»  Дехтяренко А.М. та 

проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної власності Баранівської 

об’єднаної територіальної громади з метою передачі її в оренду, керуючись 

ст.12,93,124,126,1861 Земельного кодексу України, Законом України «Про оренду землі», 

ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації 

постійної земельної погоджувальної комісії, міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

           1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної 

власності Баранівської об’єднаної територіальної громади та передати підприємству 

райспоживспілки «Баранівський коопзаготпром», юридична адреса якого: м.Баранівка, 

вул.Першотравенська,17, в короткострокову оренду терміном на 1 (один) рік земельну 

ділянку площею 0,0458 га для будівництва та обслуговування будівель торгівлі, в тому числі: 

землі під соціально-культурними об’єктами – 0,0458 га, що розташована в м.Баранівка, 

вул.Першотравенська,17. Кадастровий номер ділянки: 1820600000:01:002:1013.  

           2. Встановити розмір орендної плати за оренду земельної ділянки - 12% від 

нормативно-грошової оцінки землі. 

           3. Представнику ПР «Баранівський коопзаготпром» замовити виготовлення договору 

оренди землі в землевпорядній організації та зареєструвати його відповідно до чинного 

законодавства. 

           4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну земельну 

погоджувальну комісію. 

 

 

Міський голова                                                                                 Олександр МІГЕЙ 
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                                                                                                                         проєкт 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

 РІШЕННЯ  

        10 сесія  8 скликання 

29 квітня 2021 року                                                                                              №  

 

Про затвердження технічної документації 

із землеустрою щодо інвентаризації  земельної  

ділянки комунальної власності Баранівської  

об’єднаної територіальної громади для  

будівництва і обслуговування багатоквартирного 

житлового будинку 

 

  Розглянувши технічну документацію із землеустрою щодо інвентаризації земельної 

ділянки комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної громади, керуючись 

ст.12,42,125,126 Земельного кодексу України, Законом України «Про землеустрій», ст.26 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації 

постійної земельної погоджувальної комісії, міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

         1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо інвентаризації земельної 

ділянки житлової та громадської забудови комунальної власності Баранівської об’єднаної 

територіальної громади для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового 

будинку площею 0,0900 га, в тому числі: багатоповерхова забудова – 0,0204 га, 

малоповерхова забудова – 0,0557 га, рілля – 0,0139 га в м.Баранівка, вул.Шевченка. 

Кадастровий номер ділянки: 1820600000:01:004:1726. 

       2. Присвоїти земельній ділянці поштову адресу: м.Баранівка, вул.Шевченка,20б. 

3. Після затвердження технічної документації Баранівській міській раді зареєструвати 

речове право на нерухоме майно відповідно до чинного законодавства. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну земельну 

погоджувальну комісію. 

 

 

Міський голова                                              Олександр МІГЕЙ 
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Проект 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  

 10 сесія  8 скликання 

29 квітня 2021 року                                                                              №  

 

Про затвердження проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки  

комунальної власності Баранівської  

об’єднаної територіальної громади з 

метою проведення земельних торгів 

(аукціону) з продажу права оренди 

на земельну ділянку, агрохімічного  

паспорту та умов проведення 

земельних торгів  

 

Розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

сільськогосподарського призначення комунальної власності для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва з метою продажу права оренди на земельних торгах, 

агрохімічний паспорт на земельну ділянку, керуючись ст.12,116,127,134-139 Земельного 

кодексу України, Законом України «Про землеустрій», Законом України «Про оренду землі», 

Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», 

ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації 

постійної земельної погоджувальної комісії, міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

  1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

сільськогосподарського призначення комунальної власності Баранівської об’єднаної 

територіальної громади для ведення товарного сільськогосподарського виробництва 

загальною площею 18,9579 га, кадастровий номер: 1820680800:05:000:0103, яка розташована 

за межами населених пунктів на території Вірлянського старостинського округу 

Баранівського району Житомирської області. 

2. Затвердити агрохімічний паспорт на земельну ділянку, розроблений Державним 

підприємством «Науково-дослідний та проектний інститут землеустрою». Агрохімічна 

оцінка земельної ділянки – 35 балів. Еколого-агрохімічна оцінка земельної ділянки – 17 

балів. 

3. Здійснити реєстрацію речового права на земельну ділянку, зазначеному в пункті 1 

цього рішення, за Баранівською територіальною громадою в особі Баранівської міської ради 

Житомирської області. 

3. Провести земельні торги з продажу права оренди на земельну ділянку 

сільськогосподарського призначення. 

4. Затвердити умови продажу права оренди на земельну ділянку згідно з додатком та 

відповідно до чинного законодавства, встановивши наступне: 

4.1. Стартова ціна лоту з продажу права оренди на земельну ділянку - 8% від 

нормативної грошової оцінки землі. 

4.2. Гарантійний внесок становить 30 відсотків стартового розміру річної плати за 

користування земельною ділянкою. 
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4.3. Крок земельних торгів у формі аукціону з продажу права оренди земельної ділянки 

становить 0,5% від стартової ціни лоту. 

4.4. За результатами земельних торгів (аукціону) переможцем підписується протокол 

земельних торгів, на підставі якого укладається договір оренди землі в день проведення 

торгів. 

4.5. Витрати, здійснені організатором земельних торгів або їх виконавцем на підготовку 

лоту до проведення земельних торгів, відшкодовуються переможцем земельних торгів.                                                                                                                  

4.6. Уповноважити міського голову Мігея Олександра Юрійовича на підписання 

договору про проведення земельних торгів з Виконавцем земельних торгів та на підписання 

договору оренди землі від імені Баранівської міської ради. 

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну земельну 

погоджувальну комісію. 

 

Міський голова                                                              Олександр МІГЕЙ 
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Додаток 

                                                                                                         до рішення 10 сесії 8 скликання 

                                                                                                         Баранівської міської ради від  

                                                                                                        29.04.2021 року № 

 

 

УМОВИ 

продажу права оренди земельної ділянки  

 

1. Місцезнаходження земельної ділянки: за межами населеного пункту на території 

Вірлянського старостинського округу Баранівської територіальної громади Баранівського 

району Житомирської області. 

2. Площа: 18,9579 га. 

3. Кадастровий номер: 1820680800:05:000:0103. 

4. Категорія земель: землі сільськогосподарського призначення. 

5. Цільове використання: 01.01. Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва. 

6. Умови відведення : оренда. 

7. Термін оренди – 25 років. 

8. Нормативно-грошова оцінка земельної ділянки: 74 112,80 грн. 

9. Стартова ціна лота – 5 929,02 грн. 

10. Крок земельних торгів даного лоту – 29,65 грн. 

11. Гарантійний внесок для прийняття участі в земельних торгах – 1 778,71 грн. 

12. Забезпечити використання земельної ділянки за цільовим призначенням. 

13. Право на земельну ділянку, набуте за результатами проведення земельних торгів 

(аукціону) підлягає державній реєстрації в порядку, визначеному чинним законодавством. 

                                                                                                                                  

 

 

Секретар ради                                                                        Володимир ЗАРЕМБА 
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Проєкт 

 

                                                                                                                                                       
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  

       10 сесії  8 скликання 

29 квітня  2021 року                                                                    №  

 

Про надання дозволу на виготовлення 

технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

з метою передачі її в оренду 

 

      Розглянувши заяву гр.Лавренчук О.М., технічний паспорт на громадський будинок з 

господарськими (допоміжними) будівлями та спорудами, свідоцтво від 07.04.2021 р., витяг з 

Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 

07.04.2021 р., керуючись ст.12,39,93,125,126 Земельного кодексу України, Законом України 

«Про оренду землі», 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 земельної погоджувальної комісії, міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

             1. Надати дозвіл на розробку технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) з метою передачі 

її в оренду гр.Лавренчук Олені Миколаївні, яка проживає по вул.Першотравневій,32 в 

с.Рогачів, Баранівського району Житомирської області загальною площею 0,0644 га для 

будівництва та обслуговування будівель закладів охорони здоров’я та соціальної допомоги із 

земель житлової та громадської забудови комунальної власності Баранівської об’єднаної 

територіальної громади в с.Рогачів, вул.Молодіжна,3. 

      2. Після виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж 

земельної ділянки гр.Лавренчук О.М. 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 в оренду. 

 

         3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну земельну 

погоджувальну комісію. 

 

 

 

Міський голова                                                                                     Олександр МІГЕЙ 
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                                                                                                                                   Проєкт 

 

                                                                                                                                                       
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  

       10 сесії  8 скликання 

29 квітня  2021 року                                                                    №  

 

Про надання дозволу на виготовлення 

технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж 

земельних ділянок в натурі (на місцевості) 

ДП «Баранівське лісомисливське господарство» 

 

      Розглянувши клопотання директора ДП «Баранівське лісомисливське господарство» 

Остудімова А.О., керуючись ст.12,55,56,92,125,126 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 земельної 

погоджувальної комісії, міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

             1. Надати дозвіл на розробку технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості), які належать на 

праві постійного користування державному підприємству «Баранівське лісомисливське 

господарство» на підставі Державного акту на право постійного користування землею ІІ-ЖТ 

№001224, а саме, земельна ділянка кв. 43 вид. 8 площею 3,5 га (1820683600:04:000:0046), 

земельна ділянка кв.122 вид.1 площею 1,4 га, земельна ділянка кв.122 вид.2 площею 1,8 га. 

      2. Після виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж 

земельної ділянки представнику ДП «Баранівське ЛМГ» зареєструвати земельні ділянки у 

відділі Держгеокадастру та подати технічну документацію на розгляд сесії міської ради 

щодо прийняття рішення про її затвердження. 

 

         3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну земельну 

погоджувальну комісію. 

 

 

 

Міський голова                                                                                     Олександр МІГЕЙ 
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проєкт 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  

10 сесія  8 скликання 

 

29 квітня 2021 року                                                                                                        №  

 

Про затвердження технічної документації 

із землеустрою щодо поділу земельної  

ділянки комунальної власності 

Баранівської об’єднаної територіальної 

громади 

 

Розглянувши технічну документацію із землеустрою щодо поділу земельної ділянки 

комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної громади, керуючись 

ст.12,125,126,1861 Земельного кодексу України, ст.12,25 Закону України «Про землеустрій», 

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.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», враховуючи рекомендації постійної земельної погоджувальної комісії, міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

 1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо поділу земельної 

ділянки комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної громади  загальною 

площею 11,5704 га на дві земельних ділянки, в т.ч. ділянка площею 10,0304 га (кадастровий 

номер 1820685800:01:000:0290), ділянка площею 1,5400 га (кадастровий номер 

1820685800:01:000:0320). Дані земельні ділянки відносяться до категорії земель 

сільськогосподарського призначення та розташовані за межами с.Суємці, Баранівського 

району, Житомирської області. 

                2. Баранівській міській раді зареєструвати земельні ділянки відповідно до чинного 

законодавства. 

 

                 3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну земельну 

погоджувальну комісію. 

 

 

 

Міський голова                                                                Олександр МІГЕЙ 
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проєкт 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  

10 сесія  8 скликання 

29 квітня 2021 року                                                                                                        №  

 

Про затвердження проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки комунальної  

власності Баранівської об’єднаної територіальної 

громади загального користування (громадський випас) 

 

Розглянувши проекти землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної 

власності Баранівської об’єднаної територіальної громади загального користування 

(громадський випас), керуючись ст.12,20,34,125,126 Земельного кодексу України, ст.12,25 

Закону України «Про землеустрій», 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.26 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної 

земельної погоджувальної комісії, міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

 1. Затвердити проект 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 

загального користування (громадський випас) (18.00) загальною площею 14,1023 га, яка 

розташована за межами с.Вірля Баранівського району Житомирської області. Кадастровий 

номер: 1820680800:04:000:0268. 

                2. Затвердити проект 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 

загального користування (громадський випас) (18.00) загальною площею 16,6577 га, яка 

розташована за межами с.Вірля Баранівського району Житомирської області. Кадастровий 

номер: 1820680800:04:000:0262. 

                 3. Затвердити проект 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 

загального користування (громадський випас) (18.00) загальною площею 10,8913 га, яка 

розташована за межами с.Вірля Баранівського району Житомирської області. Кадастровий 

номер: 1820680800:04:000:0261. 

                4. Баранівській міській раді зареєструвати земельні ділянки відповідно до чинного 

законодавства. 

 

                5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну земельну 

погоджувальну комісію. 

 

Міський голова                                                                Олександр МІГЕЙ 
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Проект 

                                                                            
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  

  10 сесія  8 скликання 

29   квітня 2021 року                                                                                             №   

 

Про затвердження проекту землеустрою 

щодо відведення  земельної ділянки комунальної  

власності Баранівської об’єднаної територіальної  

громади з метою передачі її в оренду Радулинському 

сільському споживчому товариству 

 

      Розглянувши заяву керівника Радулинського сільського споживчого товариства 

Цимбалюк Г.М. та проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної 

власності Баранівської об’єднаної територіальної громади з метою передачі її в оренду, 

керуючись ст.12,93,124,126,1861 Земельного кодексу України, Законом України «Про оренду 

землі», ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи 

рекомендації постійної земельної погоджувальної комісії, міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

           1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної 

власності Баранівської об’єднаної територіальної громади та передати Радулинському 

сільському споживчому товариству, юридична адреса якого: с.Дубрівка Житомирської 

області, в короткострокову оренду терміном на 1 (один) рік земельну ділянку площею 0,0100 

га для будівництва та обслуговування будівель торгівлі, в тому числі: землі під соціально-

культурними об’єктами – 0,0100 га, що розташована в с.Берестівка, вул.Центральна,1. 

Кадастровий номер ділянки: 1820680400:04:001:0141.  

           2. Встановити розмір орендної плати за оренду земельної ділянки - 12% від 

нормативно-грошової оцінки землі. 

           3. Представнику Радулинського ССТ замовити виготовлення договору оренди землі в 

землевпорядній організації та зареєструвати його відповідно до чинного законодавства. 

           4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну земельну 

погоджувальну комісію. 

 

 

Міський голова                                                                                 Олександр МІГЕЙ 
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ПРОЄКТ 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  

РІШЕННЯ  

10 сесія 8 скликання 

29 квітня 2021 року                                                                                                        №   

Про затвердження Детального плану 

території в межах вулиць Соборна,  

Європейська, Тищика у місті Баранівка  

Баранівського району Житомирської області  
  

  

       Розглянувши «Детальний план території в межах вулиць Соборна, Європейська, Тищика, 

у місті Баранівка Баранівського району Житомирської області», враховуючи протокол 

громадських слухань №1 від 18.02.2021р., протокол архітектурно-містобудівної ради №1 від 

08.04.2020р., керуючись ст.19 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», 

наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального 

господарства України від 16.11.2011 р. №290 «Про затвердження порядку розроблення 

містобудівної документації», ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

враховуючи рекомендації постійної земельної погоджувальної комісії, міська рада 

ВИРІШИЛА: 

                1. Затвердити «Детальний план території в межах вулиць Соборна, Європейська, 

Тищика, у місті Баранівка Баранівського району Житомирської області для земельної 

ділянки по вул. Тищика, 3б», який розроблений ФОП Микитенком В.А. 

                2. Виконавчому комітету Баранівської міської ради забезпечити оприлюднення 

детального плану території та звіту про стратегічну екологічну оцінку протягом 10 днів з 

дати його затвердження. 

                3.   Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну земельну 

погоджувальну комісію. 

  

  

Міський голова                                                                                            Олександр МІГЕЙ 
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                                                                                                                                            ПРОЄКТ 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  

РІШЕННЯ  

10 сесія 8 скликання 

29 квітня 2021 року                                                                                                        №   

Про затвердження Детального плану 

території в межах вулиць Соборна,  

Європейська, Пашкевича, Звягельська  

у місті Баранівка Баранівського району  

Житомирської області  
  

        Розглянувши «Детальний план території в межах вулиць Соборна, Європейська, 

Пашкевича, Звягельська у місті Баранівка Баранівського району Житомирської 

області», враховуючи протокол громадських слухань №1 від 18.02.2021р., протокол 

архітектурно-містобудівної ради №2 від 08.04.2020р., керуючись ст.19 Закону України «Про 

регулювання містобудівної діяльності», наказом Міністерства регіонального розвитку, 

будівництва та житлово-комунального господарства України від 16.11.2011 р. №290 «Про 

затвердження порядку розроблення містобудівної документації», ст.26 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної земельної 

погоджувальної комісії, міська рада 

ВИРІШИЛА: 

                1. Затвердити «Детальний план території в межах вулиць Соборна, Європейська, 

Пашкевича, Звягельська у місті Баранівка Баранівського району Житомирської області для 

земельної ділянки по вул. Соборна, 4а та земельної ділянки загальною площею 0,4000 га по 

вул. Європейська», який розроблений ФОП Микитенком В.А. 

                2. Виконавчому комітету Баранівської міської ради забезпечити оприлюднення 

детального плану території та звіту про стратегічну екологічну оцінку протягом 10 днів з 

дати його затвердження. 

                3.   Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну земельну 

погоджувальну комісію. 

  

  

Міський голова                                                                                            Олександр МІГЕЙ 
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                                                                                                                                            ПРОЄКТ 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  

РІШЕННЯ  

10 сесія 8 скликання 

        29 квітня 2021 року                                                                                                        №   

Про затвердження Детального плану 

території в межах вулиць Соборна,  

Європейська, Звягельська  

в місті Баранівка Житомирської області  
  

  

       Розглянувши «Детальний план території в межах вулиць Соборна, Європейська, 

Звягельська в місті Баранівка Житомирської області», враховуючи протокол громадських 

слухань №1 від 18.02.2021р., протокол архітектурно-містобудівної ради №3 від 08.04.2020р., 

керуючись ст.19 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», наказом 

Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства 

України від 16.11.2011 р. №290 «Про затвердження порядку розроблення містобудівної 

документації», ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи 

рекомендації постійної земельної погоджувальної комісії, міська рада 

ВИРІШИЛА: 

                1. Затвердити «Детальний план території в межах вулиць Соборна, Європейська, 

Звягельська в місті Баранівка Житомирської області для земельної ділянки по вул. 

Звягельська, 8б», який розроблений ФОП Микитенком В.А. 

                2. Виконавчому комітету Баранівської міської ради забезпечити оприлюднення 

детального плану території та звіту про стратегічну екологічну оцінку протягом 10 днів з 

дати його затвердження. 

                3.   Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну земельну 

погоджувальну комісію. 

  

  

Міський голова                                                                                            Олександр МІГЕЙ 
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Проект  

                                  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  

        10 сесія 8 скликання 

29 квітня  2021 року                                                                       №  

 

Про надання дозволу на виготовлення 

технічної документації із землеустрою 

щодо поділу земельної ділянки та проекту  

землеустрою щодо відведення земельної  

ділянки комунальної власності Баранівської  

об’єднаної територіальної громади зі зміною 

цільового призначення з земель запасу на  

землі для ведення фермерського господарства  

з метою передачі її у власність Тимофієнку М.О. 

 

        Розглянувши заяву гр.Тимофієнка М.О., копію Державного акту на право 

постійного користування землею серія ЖТ №1 від 16.06.1993 р., керуючись 

ст.12,31,32,118,125,126 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 земельної погоджувальної комісії, міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

           1. Надати дозвіл на розробку технічної документації із землеустрою щодо поділу 

земельної ділянки загальною площею 21,8115 га (кадастровий номер: 

1820600000:04:000:0193). 

            2. Надати дозвіл на виготовлення 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 фермерського господарства  (01.02) загальною площею 5,00 га за 

межами м.Баранівка Житомирської області, з подальшою передачею у власність 

Тимофієнку Михайлу Олександровичу, який проживає в м.Баранівка, вул.Степанюка,20. 

 

              3. Після виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної громади, Тимофієнку М.О. 

зареєструвати земельну ділянку у відділі Держгеокадастру та  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 земельну 

погоджувальну комісію. 

 

 

Міський голова                                                                                 Олександр МІГЕЙ 
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Проект 

                                  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  

10 сесія  8 скликання 

 

29 квітня 2021 року                                                                                       №  

Про затвердження технічної документації  

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельних ділянок в натурі (на місцевості) 

для ведення товарного сільськогосподарського  

виробництва з метою передачі їх в оренду  

ТОВ «АГРОВЕСТ ГРУП» 

 

        Розглянувши технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельних ділянок з метою передачі їх в оренду за рахунок 

невитребуваних земельних часток (паїв), відповідно до Закону №2498-VIII «Про внесення 

змін до деяких законодавчих актів України щодо вирішення питань колективної власності на 

землю», керуючись ст.12,32,125,126,1861, 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 земельної погоджувальної комісії, міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

             1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) з метою передачі їх в оренду 

товариству з обмеженою відповідальністю «АГРОВЕСТ ГРУП» за рахунок невитребуваних 

земельних часток (паїв) для ведення товарного сільськогосподарського виробництва 

загальною площею  93,7392 га та закріплення їх на місцевості межовими знаками. Земельні 

ділянки розташовані за межами с.Суємці на землях реформованого КСП «Зоря» та 

відносяться до категорії земель сільськогосподарського призначення. 

            2. Передати ТОВ «АГРОВЕСТ ГРУП» в оренду терміном до оформлення права 

власності земельні ділянки під невитребуваними частками (паями) загальною площею 

93,7392 га згідно з додатком до рішення та встановити розмір орендної плати за оренду 

земельних часток (паїв) – 8% від нормативної грошової оцінки землі. 

            3. Представнику ТОВ «АГРОВЕСТ ГРУП» укласти з міською радою договори оренди 

невитребуваних земельних часток (паїв) та зареєструвати їх відповідно до чинного 

законодавства. 

            4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну земельну 

погоджувальну комісію. 

 

Міський голова                                                         Олександр МІГЕЙ 
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Додаток до рішення 

                                                                                   10 сесії 8 скликання Баранівської          

                                                                                   міської ради  від 29.04.2021 р. № 

 

Перелік невитребуваних земельних часток (паїв), 

які передаються в оренду ТОВ «АГРОВЕСТ ГРУП» 

 
№ 

п/п 

Кадастровий номер 

земельної ділянки 
Площа, га Вид угіддя 

1. 1820685800:01:000:0071 1,8079 Рілля 

2. 1820685800:01:000:0072 1,8068 Рілля 

3. 1820685800:01:000:0073 1,8068 Рілля 

4. 1820685800:01:000:0074 1,8102 Рілля 

5. 1820685800:01:000:0075 1,8068 Рілля 

6. 1820685800:01:000:0076 1,8080 Рілля 

7. 1820685800:01:000:0077 1,8068 Рілля 

8. 1820685800:01:000:0078 1,8091 Рілля 

9. 1820685800:01:000:0079 1,7990 Рілля 

10. 1820685800:01:000:0080 1,7619 Рілля 

11. 1820685800:01:000:0085 1,8068 Рілля 

12. 1820685800:01:000:0086 1,8081 Рілля 

13. 1820685800:01:000:0087 1,8526 Рілля 

14. 1820685800:01:000:0088 1,8103 Рілля 

15. 1820685800:01:000:0089 1,8081 Рілля 

16. 1820685800:01:000:0090 1,8069 Рілля 

17. 1820685800:01:000:0091 1,8081 Рілля 

18. 1820685800:01:000:0092 1,8070 Рілля 

19. 1820685800:01:000:0093 1,7223 Рілля 

20. 1820685800:01:000:0094 1,6522 Рілля 

21. 1820685800:01:000:0099 1,8077 Рілля 

22. 1820685800:01:000:0100 1,8158 Рілля 
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23. 1820685800:01:000:0101 1,9473 Рілля 

24. 1820685800:01:000:0102 1,9835 Рілля 

25. 1820685800:01:000:0103 1,8092 Рілля 

26. 1820685800:01:000:0104 2,1471 Рілля 

27. 1820685800:01:000:0105 1,8066 Рілля 

28. 1820685800:01:000:0106 1,7383 Рілля 

29. 1820685800:04:000:0283 2,6372 Рілля 

30. 1820685800:04:000:0284 2,6777 Рілля 

31. 1820685800:04:000:0285 2,7971 Рілля 

32. 1820685800:04:000:0286 2,6286 Рілля 

33. 1820685800:04:000:0287 2,6052 Рілля 

34. 1820685800:04:000:0288 2,5711 Рілля 

35. 1820685800:04:000:0289 2,6140 Рілля 

36. 1820685800:04:000:0290 2,8107 Рілля 

37. 1820685800:04:000:0291 2,6423 Рілля 

38. 1820685800:04:000:0292 2,5988 Рілля 

39. 1820685800:04:000:0293 2,6900 Рілля 

40. 1820685800:04:000:0294 2,6867 Рілля 

41. 1820685800:04:000:0295 2,6176 Рілля 

42. 1820685800:04:000:0296 2,9383 Рілля 

43. 1820685800:04:000:0297 2,6242 Рілля 

44. 1820685800:04:000:0298 2,6385 Рілля 

  

 

 

 

 

 

Секретар ради                                                                  Володимир ЗАРЕМБА 
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проєкт 

                                  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  

10  сесія  8 скликання 

 

29 квітня 2021 року                                                                                         №  

 

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 земельної 

погоджувальної комісії, 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 земельну 

погоджувальну комісію. 

 

 

Міський голова                                                   Олександр МІГЕЙ 
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Додаток                                                                                                                                                                    

до рішення 10 сесії 8 скликання 

Баранівської міської ради 

                                                                                               від  29.04.2021 р. №  

   

 

№ 

з

/

п 

Кадастровий номер 

земельної ділянки 

Площа, га 

Вірлянський старостинський округ 

1 1820680800:05:000:0105 8,2735 

Кашперівський старостинський округ 

1 1820683000:01:000:0563 5,0758 

Берестівський старостинський округ 

1 1820680400:06:000:0476 5,8675 

 

 

Секретар ради                                                                                     Володимир ЗАРЕМБА 
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проєкт 

                                  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  

10  сесія  8 скликання 

 

29 квітня 2021 року                                                                                         №  

 

Про надання дозволу на виготовлення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки загального користування 

комунальної власності Баранівської  

територіальної громади (громадський випас) 

 

       Заслухавши інформацію начальника відділу містобудування, архітектури, земельних 

відносин та комунальної власності  Шевчук О.Г. про необхідність виготовлення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки на території Баранівської територіальної 

громади, керуючись ст.12,34,125,126,1861 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 земельної погоджувальної 

комісії, міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

              

        1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки загального користування сільськогосподарського призначення комунальної 

власності Баранівської об’єднаної територіальної громади (громадський випас) в с.Вірля на 

території Баранівської територіальної громади Баранівського району Житомирської області 

орієнтовною площею 38,0 га. 

        2. Після виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

комунальної власності Баранівської територіальної громади, Баранівській міській раді 

зареєструвати земельну ділянку 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 земельну 

погоджувальну комісію. 

 

 

Міський голова                                                   Олександр МІГЕЙ 
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                                                                                                                  Проект       

 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  

       10 сесії  8 скликання 

29 квітня  2021 року                                                                    №  

 

Про надання дозволу на виготовлення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки комунальної власності 

Баранівської об’єднаної територіальної 

громади для ведення товарного  

сільськогосподарського виробництва з  

метою передачі її в оренду СТОВ «Мирославель- 

Агро» 

 

      Розглянувши заяву директора СТОВ «Мирославель-Агро» Дудкина О.Ю., керуючись 

ст.12,93,125,126 Земельного кодексу України, Законом України «Про оренду землі», 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 земельної 

погоджувальної комісії, міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

        1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки з 

метою передачі її в оренду сільськогосподарському товариству з обмеженою 

відповідальністю «Мирославель-Агро» орієнтовною площею 0,85 га для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва із земель запасу сільськогосподарського призначення 

комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної громади в с.Мирославль. 

         2. Після виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

представнику СТОВ «Мирославель-Агро» 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 в оренду. 

 

         3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну земельну 

погоджувальну комісію. 

 

 

 

Міський голова                                                                                     Олександр МІГЕЙ 
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Проєкт 

 

                                  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  

        10 сесія 8 скликання 

29    квітня  2021 року                                                                       №  

 

Про надання дозволу на виготовлення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної  

ділянки комунальної власності Баранівської  

об’єднаної територіальної громади з метою 

передачі її у власність 

 

        Розглянувши заяви громадян, керуючись ст.12,33,40,118,125,126 Земельного 

кодексу України, п.21 Розділу Х «Перехідних положень» Земельного кодексу України, згідно 

з яким землі колективних сільськогосподарських підприємств, що припинені (крім 

земельних ділянок, які на день набрання чинності Законом України від 10.07.2018 р. №2498-

VІІІ перебували у приватній власності), вважаються власністю територіальних громад, на 

території яких вони розташовані, 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 земельної погоджувальної комісії, міська рада 

ВИРІШИЛА: 

             1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення у власність 

земельної ділянки комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної громади: 

               

1.1. Сусловцю Юрію Миколайовичу, який проживає в м.Баранівка 

пров.Автомобілістів,2, Житомирської області, орієнтовною площею 2,0000 га для ведення 

особистого селянського господарства із земель запасу сільськогосподарського 

призначення, розташованої в межах м.Баранівка (район льонозаводу) Житомирської 

області. 

1.2. Вишинській Тетяні Вікторівні, яка проживає в с.Стара Гута, Баранівського 

району, Житомирської області, орієнтовною площею 0,1200 га для індивідуального 

садівництва із земель запасу сільськогосподарського призначення, розташованої за межами 

с.Стара Гута. 

 

  2. Після виготовлення проектів землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної громади, Баранівській 

міській раді зареєструвати земельні ділянки у відділі Держгеокадастру. Громадянам  

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 земельну 

погоджувальну комісію. 

Міський голова                                                                                 Олександр МІГЕЙ 

 


