
ПРОЄКТ 

 
                                       БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
                                                     РІШЕННЯ 
  
                                               24 сесія  8 скликання  
 
 07 грудня 2021 року                                                                            №  
 
Про внесення змін до бюджету  
Баранівської міської територіальної  
громади на 2021 рік  
 
(06511000000)  
код бюджету  
 
         На підставі статті 143 Конституції України, Бюджетного кодексу 
України, статей 26, 61 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», враховуючи  звернення розпорядників коштів та враховуючи 
рекомендації постійної комісії з питань бюджету та комунальної власності, 
економічного розвитку, транспорту і зв’язку,  Баранівська міська рада 
 
 ВИРІШИЛА  
 
1. Внести  зміни до  рішення 3 сесії 8 скликання міської ради від 24.12.2020 
№65 із змінами та доповненнями від 26.01.2021 №114, від 11.02.2021 
№161, від 05.03.2021 №174, від 29.04.2021 №252, від 18.06.2021 №327, від 
09.07.2021 №411, від 11.08.2021 №529, від 14.09.2021 №717, від 08.10.2021 
№900, від 08.11.2021 №1109, від 10.11.2021 №1111 та від 23.11.2021 
№1217. 
1.1. В пункті 1 підпункті 1) цифри 249778903 та 221104984 замінити 
відповідно цифрами 249863780 та 221189861. 
1.2 В пункті 1 підпункті 2) цифри 250462642,87, 202042473,37 та 
48420169,50 замінити відповідно цифрами 250547519,87, 202058795,37 та 
48488724,50. 
1.3. Пункт 1 підпункт 3) викласти в новій редакції: «3) Профіцит 
загального фонду бюджету міської територіальної громади у сумі 
19131065,63 гривень, згідно з додатком № 2 до цього рішення, з них: 
- профіцит загального фонду бюджету міської територіальної громади в 
сумі 21379665 гривень напрямком використання якого визначити передачу 
коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального 
фонду); 
- дефіцит загального фонду бюджету міської територіальної громади в сумі 
2248599,37 гривень, джерелом покриття якого є використання вільного 
залишку бюджетних коштів бюджету міської територіальної громади, у 



тому числі за рахунок залишку коштів міського бюджету – 142326 гривень, 
залишку коштів освітньої субвенції з державного бюджету місцевим 
бюджетам – 19773,37 гривень, залишку коштів субвенції з державного 
бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-
економічного розвитку окремих територій – 2086500 гривень».  
1.4. Пункт 1 підпункт 4) викласти в новій редакції: «4) Дефіцит за 
спеціальним фондом бюджету міської територіальної громади в сумі 
19814805,50 гривень, з них:  
- дефіцит спеціального фонду бюджету міської територіальної громади у 
сумі 21379665 гривень, джерелом покриття якого визначити надходження 
із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду); 
- дефіцит спеціального фонду бюджету міської територіальної громади в 
сумі 332290,50 гривень, джерелом покриття якого є використання залишку 
бюджетних коштів бюджету міської територіальної громади, у тому числі 
за рахунок залишку коштів міського бюджету від надходжень екологічного 
податку – 156598 гривень, залишку надходження коштів від 
відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського 
виробництва – 175692,50 гривень;  
 - профіцит спеціального фонду бюджету міської територіальної громади у 
сумі 1897150 гривень, напрямом використання якого визначити погашення 
місцевого боргу по кредиту Північної Екологічної Фінансової корпорації 
НЕФКО, згідно з додатком № 2 до цього рішення».  
2. Додатки № 1, 1.1, 2 – 4 викласти в новій редакції.  
3. Це рішення набирає чинності з моменту прийняття міською радою. 
4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 
міської ради з питань бюджету та комунальної власності, економічного 
розвитку, транспорту і зв’язку. 
 
 
 
Міський голова                                                                      Олександр МІГЕЙ 



Матеріали до розгляду на сесії Баранівської міської ради 02.12.2021 
 

              В зв’язку з рішенням сесії обласної ради від 30.11.2021 та рішення 
сесії Довбиської селищної ради від 19.11.2021 №541 пропонується внести 
наступні зміни до міського бюджету: 
До розпису доходів загального фонду: 

- збільшити доходи в частині ККД КДБ 41050400 «Субвенція з 
місцевого бюджету на виплату грошової компенсації за належні для 
отримання жилі приміщення для сімей осіб, визначених абзацами 5-8 
пункту 1 статті 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, 
гарантії їх соціального захисту», для осіб з інвалідністю I-II групи, 
яка настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або 
захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в 
антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, здійсненні 
заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і 
стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та 
Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, визначених 
пунктами 11-14 частини другої статті 7 Закону України «Про статус 
ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та які потребують 
поліпшення житлових умов за рахунок відповідної субвенції з 
державного бюджету» – 68555,00грн.; 

- збільшити доходи в частині ККД КДБ 41053900 «Інші субвенції з 
місцевого бюджету» – 16322,00грн. 

До розпису видатків загального фонду: 
1. За рахунок іншої субвенції з місцевого бюджету: 

- Баранівська міська рада збільшити на суму 16322,00грн., з них: 
1) По КПКВК 0110180 «Інша діяльність у сфері державного 

управління» збільшити асигнування на суму 16322,00грн. по 
КЕКВ 2610 «Трансферти підприємствам та установам» на 
фінансову підтримку КП «Трудовий архів».   

До розпису видатків спеціального фонду: 
1. За рахунок субвенції з місцевого бюджету на виплату грошової 

компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей 
осіб, визначених абзацами 5-8 пункту 1 статті 10 Закону України 
«Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», для 
осіб з інвалідністю I-II групи, яка настала внаслідок поранення, 
контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час 
безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її 
проведення, здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки 
і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської 
Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх 
здійснення, визначених пунктами 11-14 частини другої статті 7 
Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального 
захисту», та які потребують поліпшення житлових умов за рахунок 
відповідної субвенції з державного бюджету збільшити асигнування 
в сумі 68555,00грн. по КПКВК 0813221 «Грошова компенсація за 
належні для отримання жилі приміщення для сімей осіб, визначених 



абзацами 5 - 8 пункту 1 статті 10 Закону України "Про статус 
ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", для осіб з 
інвалідністю I - II групи, яка настала внаслідок поранення, контузії, 
каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі 
в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, здійсненні 
заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і 
стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та 
Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, визначених 
пунктами 11 - 14 частини другої статті 7 Закону України "Про статус 
ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують 
поліпшення житлових умов» по КЕКВ 3240 «Капітальні трансферти 
населенню». 



     проєкт 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ 
24 сесія 8-го скликання 

 
 
07 грудня 2021року                                                                                 №  
 
Про затвердження розпоряджень  
міського голови прийнятих в  
міжсесійний період 
 
 Заслухавши інформацію головного бухгалтера відділу 
бухгалтерського обліку Баранівської міської ради Цимбалюк Л.А. про 
необхідність затвердження розпоряджень міського голови прийнятих в 
міжсесійний період, керуючись ст. 26 Закону України  
«Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада 
 
ВИРІШИЛА:  
 
1.Затвердити розпорядження міського голови прийняті в міжсесійний  
період, згідно з додатком (додається).  
 
 
 
Міський голова                                                                     Олександр МІГЕЙ 
 



 

                                                                                   Додаток  
                                                                                   до рішення 24 сесії  
                                                                                   8 скликання  
                                                                                   Баранівської міської  
                                                                                    ради від 07.12.2021р. № 
 
 
 

1. Розпорядження від 25.11.2021 року №369-од «Про внесення змін до 
річного кошторису асигнувань спеціального фонду Баранівської міської 
ради». 

2. Розпорядження від 22.11.2021 року №363-од «Про затвердження 
зведеного кошторисного розрахунку вартості об’єкта будівництва». 

3. Розпорядження від 11.11.2021 року №341-од «про надання дозволу 
на передачу дров з балансу Баранівської міської ради на баланс відділу 
освіти Бараніфвської міської ради». 

 
 
 

Секретар  ради                                                                 Володимир ЗАРЕМБА 
             



ПРОЄКТ 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ 
___24 сесія 8 скликання 

 
07 грудня 2021 року                                                                     № _________ 
 
Про затвердження фінансового плану на 2022 рік 
Комунального некомерційного підприємства 
 «Баранівська центральна районна лікарня»  
Баранівської міської ради  
 
 
Відповідно до статті 78 Господарського кодексу України, статті 17, статті 26 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та керуючись 
частиною 1 статті 59 зазначеного Закону, враховуючи рекомендації постійної 
комісії з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного 
розвитку, міська рада 

    
 
 
В И Р І Ш И Л А: 
 
 
            1. Затвердити фінансовий план Комунального некомерційного 
підприємства «Баранівська центральна районна лікарня» Баранівської 
міської ради на 2022р. (додаток 1).  
          2. Відповідальність за виконання показників фінансового плану 
покласти на директора комунального некомерційного підприємства 
«Баранівська центральна районна лікарня» Баранівської міської ради 
Шатровського І. В. 
            3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 
комісію з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-
економічного розвитку. 
 
 
 
Міський голова                                                                   Олександр МІГЕЙ 
 
 
Секретар ради                                                             Володимир ЗАРЕМБА 



Пояснювальна записка 
до фінансового плану на 2022 рік Комунального некомерційного 

підприємства «Баранівська центральна районна лікарня» 
Баранівської міської ради 

 
 

   Комунальне некомерційне підприємство «Баранівська центральна районна 
лікарня» Баранівської міської ради є закладом охорони здоров’я – 
комунальним некомерційним неприбутковим підприємством, що надає 
послуги вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги будь-яким особам в 
порядку та на умовах встановлених законодавством України та Статутом 
закладу. 
    Підприємство створене відповідно до Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні» за рішенням 29 сесії 8 скликання Баранівської 
міської ради (надалі — Засновник) від 12 березня 2019 року № 1772 «Про 
припинення Баранівської комунальної центральної районної лікарні 
шляхом перетворення у комунальне некомерційне підприємство 
«Баранівська центральна районна лікарня» Баранівської міської ради. 
       Підприємство здійснює господарську некомерційну діяльність, 
спрямовану на досягнення соціальних та інших результатів без мети 
одержання прибутку. 
      В комунальному некомерційному підприємстві «Баранівська 
центральна районна лікарня» Баранівської міської ради працює 225 
фізичних осіб (штатних працівників 218 осіб, зовнішніх сумісників – 3 
особи, за договором ЦПХ – 4 особи), в т. ч.: 

Лікарі                                                           44 особи 
Середній медперсонал                               96 осіб 
Молодший медперсонал                            39 осіб 
Спеціалісти                                                 11 осіб 
Інші працівники                                          35 осіб 

     Фінансовий план є основним документом, відповідно до якого 
підприємство отримує доходи і здійснює видатки, визначає обсяг та 
спрямування коштів для виконання своїх функцій протягом року 
відповідно до установчих документів. 
    Дохідна частина фінансового плану на 2022 рік становить 63421,7 
тис. грн. та складається з: 
   Рядок 1010  «Дохід (виручка) від реалізації (товарів, робіт, послуг)» 
становить 57054,9 тис. грн. (кошти НСЗУ-55200,0 тис. грн.., кошти від 
надання платних послуг – 1854,9 тис. грн.. 
    Рядок 1020 «Дохід з місцевого бюджету за програмою підтримки» 
становить 3092,0 тис. грн. (кошти на оплату комунальних послуг) 
   Рядок 1040 «Інші доходи» становить 3274,8 тис. грн. ( від здачі в оренду 
приміщень – 304,8 тис. грн., від реалізації в установленому порядку майна 
(крім нерухомого майна)                         (склобій, металобрухт та ін..) – 20,0 
тис. грн., добровільні (благодійні) внески – 500,0 тис. грн., безоплатне 
отримання оборотних активів (добровільні (благодійні) внески в 
натуральній формі) – 2450,0 тис. грн.) 



   Витратна частина фінансового плану на 2022 рік становить 63421,7 
тис. грн. та складається з наступних витрат: 
   рядок 1050 «Заробітна плата» - 42229,4 тис. грн. (кошти НСЗУ); 
   рядок 1060 «Нарахування на оплату праці» - 8657,0 тис. грн. (кошти 
НСЗУ); 
   рядок 1070 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - 1416,2 тис. 
грн. (кошти НСЗУ – 166,5 тис. грн., кошти від надання платних послуг – 
814,9 тис. грн., кошти інших доходів підприємства – 434,8 тис. грн.); 
   рядок 1080 «Медикаменти та перев’язувальні матеріали» - 5840,0 тис. 
грн. (кошти НСЗУ – 3000,0 тис. грн., кошти інших доходів підприємства – 
2840,0 тис. грн.); 
   рядок 1090 «Продукти харчування» - 397,5 тис. грн. (кошти НСЗУ); 
   рядок 1100 «Оплата послуг (крім комунальних)» - 915,6 тис. грн. . (кошти 
НСЗУ – 416,1 тис. грн., кошти від надання платних послуг  – 499,6 тис. 
грн.); 
   рядок 1110 «Видатки на відрядження» - 90,0 тис. грн. (кошти НСЗУ); 
   рядок 1120 « Оплата комунальних послуг та енергоносіїв» - 3092,0 тис. 
грн. (кошти місцевого бюджету); 
   рядок 1140 «Соціальне забезпечення» (пільгові рецепти, виплата пенсій) 
-  243,5 тис. грн. (кошти НСЗУ); 
   рядок 1150 «Інші поточні видатки» (сплата податків та зборів) – 540,4 
тис. грн. (кошти від надання платних послуг); 
        Витрати підприємства заплановані згідно прогнозних показників на 
2022 рік відповідно до Проєкту Державного бюджету України на 2022 рік , 
Постанови Кабінету Міністрів України від 31 травня 2021 року №586 «Про 
схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2022-
2024 роки» та прогнозних цін на паливно-мастильні матеріали, 
електроенергію, інші матеріали та послуги сторонніх організацій, 
необхідних для функціонування підприємства з метою забезпечення 
статутної діяльності та надання вторинної медичної допомоги населенню. 
    Фінансовий план на 2022 рік із поквартальною розбивкою додається. 
 
 
 
 
Директор КНП «Баранівська ЦРЛ»                                      І. В. Шатровський 



 
 
 
  
 
 

 

 
 

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ 
____24 сесія 8 скликання 

07 грудня 2021 року                                                                       № ______ 
 
Про програму фінансової підтримки  
КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО  
ПІДПРИЄМСТВА «Центр первинної  
медико - санітарної допомоги»  
Баранівської міської ради 
 

З метою належного виконання КОМУНАЛЬНОГО 
НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА «Центр первинної медико - 
санітарної допомоги» Баранівської міської ради Закону України від 
19.10.2017 року № 2168 – VІІІ «Про державні фінансові гарантії медичного 
обслуговування населення» Закону України від 07.12.2017 року № 2233 - 
VІІІ «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України» та наказу МОЗ 
України № 504 від 19.03.2018 року «Про затвердження порядку надання 
первинної медичної допомоги», керуючись статею 26 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні» міська рада, вирішила: 

1. Затвердити Програму фінансової підтримки КНП «Центр ПМСД» 
Баранівської міської ради на 2022 рік (додається). 

2. Директору Осіпчуку В.В. забезпечити фінансове забезпечення 
Програми фінансової підтримки КНП «Центр ПМСД» Баранівської 
міської ради на 2022 рік. 

3. Уповноважити Баранівського міського голову Мігея О.Ю., при 
необхідності вносити зміни до Програми фінансової підтримки КНП 
«Центр ПМСД» Баранівської міської ради на 20222 рік, з 
послідуючим затвердженням відповідного розпорядження на 
черговій сесії міської ради. 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 
міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради – 
Нечипурука Д.В. 

 
Міський голова                                                              Олександр МІГЕЙ 

 

 

 

 

 



«Затверджено» 
Рішення 24 сесії 8 скликання   
Баранівської міської ради 
від 07.12.2021 р. № ______ 

 

Програма 
фінансової підтримки  

комунального некомерційного підприємства 
«Центр первинної медико - санітарної допомоги»  

Баранівської міської ради  
на 2022 рік 

 

1 
 

Ініціатор розроблення 
Програми 

 

Комунальне некомерційне підприємство 
«Центр первинної медико - санітарної 
допомоги» Баранівської міської ради 
 

 

2 
 

Розробник Програми 
 

Комунальне некомерційне підприємство 
«Центр первинної медико - санітарної 
допомоги» Баранівської міської ради 
 

 

3 
 

Відповідальний виконавець 
 

Комунальне некомерційне підприємство 
«Центр первинної медико - санітарної 
допомоги» Баранівської міської ради 
 

 

4 
 

Учасник Програми 
 

Комунальне некомерційне підприємство 
«Центр первинної медико - санітарної 
допомоги» Баранівської міської ради, 
Баранівська міська рада 
 

 

5 
 

Термін реалізації Програми 
 

2022 рік 
 

 

6 
 

Кошти задіяні на виконання 
Програми  

 

Кошти державного бюджету, місцевого 
бюджету, інші надходження, не 
заборонені чинним законодавством 
України 
 

 

7 
 

Орієнтовний обсяг 
фінансових ресурсів, 
необхідних для виконання 
реалізації Програми 

 

2022 рік – 714000,00 грн. 



 

 
 

1. Загальні положення. 
Програма фінансової підтримки комунального некомерційного 

підприємства Центр первинної медико - санітарної допомоги Баранівської 
міської ради  на 2022 рік  (далі - Програма), розроблена на підставі ст. 26 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та ст. 91 
Бюджетного кодексу України. 

З метою виконання Програми планується забезпечити 
фінансову підтримку комунального некомерційного підприємства «Центр 
первинної медико - санітарної допомоги» Баранівської міської ради на 
2022 рік шляхом надання  трансфертів.  

Дана Програма необхідна для стабільного функціонування 
комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико - 
санітарної допомоги» Баранівської міської ради, поліпшення його 
матеріально - технічної бази та створення належних умов для розвитку 
первинної медико - санітарної допомоги, наближення її до кожної сім’ї, 
покращення ефективності медичного обслуговування  населення. 

 
2. Мета Програми . 

Метою Програми є: 
- забезпечення стабільної роботи КОМУНАЛЬНОГО 
НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА «Центр первинної медико - 
санітарної допомоги» Баранівської міської ради відповідно до його 
функціонального призначення; 
- забезпечення створення оптимальних умов для покращення 
ефективності медичного обслуговування населення; 
- забезпечення лікарськими засобами пільгову категорію населення; 
- забезпечення знеболюючими засобами онкологічних хворих в ІV ст. 
захворювання (паліативне лікування); 
- придбання лікарських засобів для діагностики та профілактики 
туберкульозу; 
- забезпечення навчанням середнього медичного персоналу. 
 

3. Завдання Програми. 
Фінасова допомога, передбачена цією Програмою, надається на 

виконання основних функцій комунального некомерційного підприємства 
«Центр первинної медико - санітарної допомоги» Баранівської міської 
ради за рахунок надання поточних трансфертів та здійснення внесків до 
статутного капіталу (згідно додатку). 

 



4. Фінасове забезпечення Програми. 
Видатки на фінансування Програми здійснюються за рахунок 

коштів, виділених в установленому порядку з міського бюджету та інших 
джерел, не заборонених чинним законодавством України, на рахунок 
одержувача бюджетних коштів, відкритий в установленому порядку у 
ГУДКУ  у Житомирській області. 

Головним розпорядником бюджетних коштів на виконання 
програми є Баранівська міська рада, відповідальним виконавцем Програми 
- комунальне некомерційне підприємство «Центр первинної медико - 
санітарної допомоги» Баранівської міської ради. Фінансова підтримка 
надається в межах бюджетних призначень, встановлених рішенням міської 
ради про міський бюджет на відповідний рік за цією Програмою. Протягом 
року обсяг фінансування за рахунок коштів міського бюджету може 
змінюватися відповідно до рішення міської ради про внесення змін до 
показників, виходячи з наявного ресурсу. 

 
5. Орієнтовний обсяг фінансування Програми 

фінансової підтримки комунального некомерційного підприємства 
«Центр первинної медико – санітарної допомоги» Баранівської 
міської ради на 2022 рік: 714000,00 грн. 

 
                       6.  Очікувані результати виконання Програми. 
 2022 рік 
Забезпечення лікарськими засобами 
пільгової категорії населення  

100 000,00 

Заходи з лікування онкологічних 
хворих 

250 000,00 

Забезпечення туберкуліном 15 000,00  
Витрати на навчання персоналу 25 000,00 
Обов’язкове страхування 
медпрацівників 

35 000,00 

Забезпечення доступності мало 
мобільних груп населення до 
закладів ПМСД Баранівської ОТГ 

289 000,00 

Всього: 714 000,00 
 

Реалізація Програми дасть змогу: 
- забезпечити стабільну роботу комунального некомерційного 
підприємства «Центр первинної медико – санітарної допомоги» 
Баранівської міської ради; 
- забезпечити створення оптимальних умов для покращення 
ефективності медичного обслуговування населення; 
- покращити фінансовий стан комунального некомерційного 
підприємства. 
 



7. Звітність та контроль за виконанням Програми. 
Комунальне некомерційне підприємство подає щомісяця до 20 

числа, що настає за звітним, головному розпоряднику коштів Баранівської 
міської ради фінансові звіти з пояснювальною запискою. 

Складання та подання фінансової і бюджетної звітності про 
використання бюджетних коштів здійснюється в установленому 
законодавством порядку. 

Безпосередній контроль за виконанням завдань Програми 
здійснює відповідальний виконавець, а за цільовим та ефективним 
використанням коштів - головний розпорядник бюджетних коштів 
Баранівська міська рада та постійна комісія.     
 
Секретар ради                                                                                  В.Г. Заремба 
 



ПРОЄКТ 
 
 
  
 
 

 

 
 

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ 
____24 сесія 8 скликання 

07 грудня 2021 року                                                                № ______ 
 
Про затвердження  фінансового плану на 2022 рік  
КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО  
ПІДПРИЄМСТВА «Центр первинної  
медико - санітарної допомоги»  
Баранівської міської ради 
 

Відповідно до Закону України від 19.10.2017 року № 2168 – 
VІІІ «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування 
населення» Закону України від 07.12.2017 року № 2233 - VІІІ «Про 
внесення змін до Бюджетного кодексу України» та наказу МОЗ України № 
504 від 19.03.2018 року «Про затвердження порядку надання первинної 
медичної допомоги», керуючись статею 26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні»: 

 
ВИРІШИЛА: 
 

1. Затвердити фінансовий план КНП «Центр ПМСД» Баранівської 
міської ради (додаток 1) на 2022 рік. 
 

2. Директору Осіпчуку В.В. забезпечити фінансове забезпечення 
підприємства згідно фінансового плану зі змінами.  
 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 
міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради – 
Нечипурука Д.В. 

 
 
Міський голова                                                                      Олександр МІГЕЙ 



Пояснювальна записка 
до фінансового плану на 2022 рік 

КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО  "Центр 
первинної-медико санітарної допомоги" Баранівської міської ради 

 
КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО  "Центр 

первинної-медико санітарної допомоги" Баранівської міської ради 
населення: 26161 чоловік:  21 392 дорослого населення, 4 769- дитячого 
населення .   

КНП «Центр ПМСД» на 2022  рік планує отримати  дохід  в сумі –   
22482 тис. грн. від Національної служби здоров'я України.  

Дохід з місцевого бюджету цільового фінансування на оплату 
комунальних послуг та енергоносіїв в сумі – 493,4 тис. грн., на оплату 
навчання медичних працівників – 25 тис. грн., на оплату страхування 
медичних працівників – 35 тис. грн., витрати на оплату доступності 
будівель людей з інвалідністю – 289 тис. грн., Дохід з місцевого бюджету 
за цільовими програмами – 365 тис. грн. (Додаток 1). Кількість штатних 
посад по КНП «Центр ПМСД» становить 93,75 одиниць, в т. ч.: 

лікарі                                     -  15,00.;  
середній медперсонал         -  28,25 од; 
молодший  медперсонал     -  5,25 од.; 
інший персонал                    -  24 од.  
Дохідна частина фінансового плану на  2022 рік – 23697,4 тис.грн :  

Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 
 
22482 

Дохід з місцевого бюджету цільового фінансування на оплату 
комунальних послуг та енергоносіїв, товарів, робіт та послуг 

 
 
842,4 

Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у тому 
числі: 

 
365,0 

Власні надходходження в т.ч.:                                                     
8,0 

„ Витрати ”  разом становить 23697,4  тис.грн. складається в тому числі з :  
Витрати на послуги, матеріали та сировину, в т. ч.: 892,0 

медикаменти ,обладнання та перев’язувальні матеріали 500 

ремонт та запасні частини до транспортних засобів 160 

господарчі товари та інвентар 160 

транспортування аналізів 60 

Утилізація відходів 12,0 

Витрати на паливо-мастильні матеріали 240 

Витрати на комунальні послуги та енергоносії, в т.ч.: 493,4 



Витрати на теплопостачання  143,1 

Витрати на електроенергію 135 

Витрати на водопостачання та водовідведення 13,5 

Витрати на інші енергоносії та інші комунальні послуги 201,8 

  

Витрати на оплату праці 16897,1 

Відрахування на соціальні заходи 3692,9 

 

Витрати по виконанню цільових програм 

Витрати на підтримку обє’єкта в робочому стані 

(технічного огляду, обслуговування, експлуатаційних 

послуг) 

Інші витрати (Підписка на періодичні видання) 

 

365 

296 

 

24 

  

Поточні витрати, у тому числі: 697 

витрати на канцтовари, офісне приладдя та устаткування 100,0 

витрати на охорону праці та навчання працівників 25,0 

витрати на придбання та супровід програмного 

забезпечення 

80,0 

витрати на службові відрядження 8,0 

витрати на зв’язок та інтернет 60,0 

витрати на страхування працівників 35 

витрати на доступність людей з інвалідністю 289 

витрати на обслуговування оргтехніки 40 

витрати на культурно-масові заходи 40 

юридичні та нотаріальні послуги 8 

інші адміністративні витрати, а саме 12 

       Витрати на послуги банків 4 

       Поштові та кур’єрські послуги 4 

       Штрфи, пені, неустойки 4 

 100 



Капітальні інвестиції, усього, у тому числі: 

придбання (виготовлення) основних засобів 100 

  

  

Підприємство планує за рахунок коштів місцевого бюджету  

здійснювати видатки на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, 

забезпечувати лікарськими засобами пільгові категорії населення та заходи 

з боротьби з туберкульозом (туберкулінодіагностика), проводити навчання 

та підвищення кваліфікації медичного персоналу, страхувати працівників, 

а за рахунок коштів отриманих від НСЗУ – оплату видатки безпосередньо 

пов’язані з наданням первинної медичної допомоги: оплата заробітної 

плати лікарів ЗПСЛ,  сестер медичних ЗПСМ, молодших сестер медичних 

та адмінперсоналу, закупівля бензину, обслуговування медичного 

транспорту та комп’ютерної техніки, обов’язкові лабораторні дослідження 

(закупівля реактивів та витратних матеріалів, заробітна плата лаборантів), 

придбання медикаментів та витратних матеріалів тощо.  

Запланований обсяг надходжень  в розрізі їх видів (у т.ч. за рахунок 

коштів міського бюджету) дозволить забезпечити рівень та якість надання 

медичних послуг у 2022 році на рівні не нижчому, ніж у 2020-2021 роках. 

  
  
  

Директор      Віктор ОСІПЧУК 



                                                                                   Додаток 1  
                                                                                   до рішення 24 сесії  
                                                                                   8 скликання  
                                                                                   Баранівської міської  
                                                                                    ради від 07.12.2021р. № 
 

 

      

ПОТРЕБА ПО ФУНКЦІЯМ НА __2022___ рік 
 

      

Найменування 
показника 

Функція 
Витрати на захворювання 1 людини на 

місяць  

Плановий 
2022 РІК 
(усього) 
тис. грн. 

1 2 3 4 
Витрати всього:     853,4 

Інші програми та 
заходи у сфері 
охорони здоров'я 

112152 

Креон 25- 1380,00 грн.; Урсофальк 250 
мг. - 890,40грн.; Беродуал -218,90грн.; 

Аквадекс - 179,00 грн.; Карсіл - 
158,80грн.; АЦЦ - 885,00 

грн.;Преднізолон -2588,50 Гіперт 7% - 
5640,00 грн., Варфарін – 3000,00грн.  

100 

Централізовані 
заходи з лікування 
онкологічних хворих 

112145 
2800 грн. на лікарські засоби на 5 днів 
(16 800,00 грн./міс.) при захворюванні 

4 стадії онкохворого 

250 
 

Програми і 
централізовані 
заходи боротьби з 
туберкульозом 

112142 

На протязі 20221 року для 100% 
діагностики потрібно здійснити 

щеплення (357 дози). Ціна за одну дозу 
- 42 грн. 

15,0 

Первинна медична 
допомога населенню, 
що надається 
центрами ПМСД  

112111 

Комунальні послуги та енергоносії, 
навчання та страхування працівників, 

витрати на доступність будівель людей 
з інвалідністю 

842,4 

      
    

 

   

   

   

 



проект 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ 
24 сесія 8 скликання 

07 грудня 2021 року                                                                                   № 
 
Про надання згоди щодо прийняття на баланс 
Баранівської міської ради основних засобів 
з балансу відділу містобудування, архітектури, 
земельних відносин та комунальної власності 
Баранівської міської ради 
 
      Керуючись ст. 25, 26, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування 
в Україні», ст. 172, 327 Цивільного кодексу України, з метою забезпечення 
належного бухгалтерського обліку, експлуатації та утримання основних 
засобів та інших необоротних матеріальних активів, враховуючи 
рекомендації постійної комісії з питань бюджету та комунальної власності, 
економічного розвитку, транспорту та зв’язку, міська рада 
 
ВИРІШИЛА: 
 
      1.Надати згоду щодо прийняття на баланс Баранівської міської ради 
основних засобів та інших необоротних матеріальних активів з балансу 
відділу містобудування, архітектури, земельних відносин та комунальної 
власності Баранівської міської ради а саме: 
 
№ 
п/п 

Назва об’єкта Одиниця 
виміру 

Кількість Первісна 
вартість, грн 

1 Стіл (куточок) К-т. 1 1755,00 
2 Офісна стінка К-т. 1 3586,00 
3 Стілець «Престиж» Шт. 1 196,50 
4 Картина Шт. 1 115,50 
 
       2. Створити комісію з приймання – передачі майна у складі: 
Голова комісії: Приймак Ірина Володимирівна – заступник міського 
голови з питань діяльності виконавчих органів. 
Члени комісії: 
Шевчук Олена Григорівна – начальник відділу містобудування, 
архітектури, земельних відносин та комунальної власності Баранівської 
міської ради; 
Воробей Наталія Олександрівна - головний бухгалтер відділу 
містобудування, архітектури, земельних відносин та комунальної власності 
Баранівської міської ради; 



Будківська Оксана Миколаївна – головний спеціаліст-юрисконсульт 
відділу юридичної роботи та управління персоналом Баранівської міської 
ради; 
Цимбалюк Людмила Анатоліївна -  начальник відділу-головний бухгалтер 
відділу бухгалтерського обліку Баранівської міської ради; 
Майструк Ярослава Вікторівна – провідний спеціаліст бухгалтерського 
обліку відділу бухгалтерського обліку Баранівської міської ради. 
       3. Уповноважити міського голову Мігея О.Ю. затвердити акт 
приймання – передачі відповідно до вимог чинного законодавства. 
       4. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 
голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради Приймак І.В. 
та на постійну комісію з питань бюджету та комунальної власності, 
економічного розвитку, транспорту та зв’язку (Демчишина І.І.). 
 
 
Міський голова                                                               Олександр МІГЕЙ  

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 



проект 
 

                                  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
24  сесія 8 скликання 

 
07 грудня 2021 року                                                       №  
 
 
Про передачу матеріальних цінностей з   
балансу Баранівської міської ради на  
баланс відділу містобудування, архітектури, 
земельних відносин та комунальної власності 
Баранівської міської ради 
 
          З метою ефективного використання майна комунальної власності 
Баранівської міської ради, розглянувши лист начальника відділу 
містобудування, архітектури, земельних відносин та комунальної власності 
Олени ШЕВЧУК від 26.11.2021р. № 507 щодо передачі матеріальних 
цінностей з балансу Баранівської міської ради на баланс відділу 
містобудування, архітектури, земельних відносин та комунальної власності 
Баранівської міської ради, керуючись ст.25, ст.26 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», відповідно до Закону України «Про 
бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999р. 
№996, враховуючи рекомендації постійної комісії з питань бюджету та 
комунальної власності, економічного розвитку, транспорту і зв'язку, міська 
рада 
 
 ВИРІШИЛА:    
 
        1.  Надати дозвіл на передачу матеріальних цінностей з балансу 
Баранівської міської ради на баланс відділу містобудування, архітектури, 
земельних відносин та комунальної власності Баранівської міської ради 
згідно додатку. 
 
          2. Відділу бухгалтерського обліку Баранівської міської ради 
(Цимбалюк Л.А.) провести процедуру приймання-передачі матеріальних 
цінностей та оформити акт приймання-передачі відповідно до чинного 
законодавства. 
 
          3.   Надати дозвіл міському голові Мігею О.Ю. затвердити акт 
приймання-передачі.   
     



          4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну 
комісію з питань бюджету та комунальної власності, економічного 
розвитку, транспорту і зв'язку (Демчишина І.І.). 
 
 
Міський голова                                                                  Олександр МІГЕЙ    
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    Додаток  
до рішення  

24 сесії 
8 скликання 

від 07.12.2021 року 
№   

№    Од Кіль- Первісна  Сума 

з/п Найменування вим кість вартість   

        (грн) (грн) 

1 Офісна стінка к-кт 1 2 840,00 2 840,00 

2 Тумбочка олімпійська шт 2 89,00 178,00 

3 Сейф шт 1 110,00 110,00 

4 Крісло "Зодіак" шт 1 491,00 491,00 

5 Жалюзі вертикальні Сандра 721 шт 1 528,00 528,00 

  ВСЬОГО   6   4 147,00 

      
      

 
 
 
 
 
 
 
 

Начальник відділу-головний бухгалтер                                           Людмила ЦИМБАЛЮК 
 
 
  
  
 
 
 
 



                                                                                                                             
ПРОЄКТ 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  

24 сесія 8 скликання 
 
07 грудня 2021 року                                                                      № 
 
Про затвердження плану діяльності 
Баранівської міської ради та виконавчого 
комітету з підготовки проєктів 
регуляторних актів на 2022 рік  
         З метою організації здійснення державної регуляторної політики 
Баранівської міської ради, відповідно до ст. ст. 25, 26 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», ст. ст. 7, 13, 32 Закону України «Про 
засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», 
враховуючи рекомендації постійної комісії з питань бюджету та 
комунальної власності, економічного розвитку, транспорту і зв’язку,  
міська рада 
 
ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити план діяльності Баранівської міської ради та 
виконавчого комітету з підготовки проєктів регуляторних актів на 2022 рік 
(далі – План), що додається 

2. У випадку необхідності прийняття рішень, не передбачених 
Планом, зобов’язати посадових осіб, відповідальних за розробку проєктів 
регуляторних актів, у визначений законодавством термін подавати 
пропозиції секретарю ради з метою внесення змін та доповнень до Плану. 

3. Загальному відділу (Оханська І.С.) оприлюднити дане рішення в 
засобах масової інформації та на офіційному сайті Баранівської міської 
ради, відповідно до вимог чинного законодавства. 

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну 
комісію з питань бюджету та комунальної власності, економічного 
розвитку, транспорту і зв’язку та на керуючу справами (секретаря) 
виконавчого комітету міської ради Кравчук Т.В. 

 
Міський голова                                                                  Олександр МІГЕЙ 
 



Додаток 
до рішення ___ сесії 8 скликання 

Баранівської міської ради 
від ______________2021 року №______ 

 
ПЛАН 

діяльності Баранівської міської ради та виконавчого комітету 
з підготовки проєктів регуляторних актів на 2022 рік 

 
№/ 
п/п 

Вид і назва проєкту 
регуляторного акту 

Строки 
підготови 
проєктів 

Відповідальні 
за розробку 

проєкту 
регуляторного 

акту 

Цілі прийняття 

1 Рішення сесії Баранівської 
міської ради «Про 
встановлення місцевих 
податків та зборів на 2022 
рік» 

 Відділ фінансів 
Баранівської 
міської ради 

Встановлення ставок 
місцевих податків та 
зборів 

2 Рішення сесії Баранівської 
міської ради «Про 
встановлення ставок та 
пільг із сплати земельного 
податку на території 
Баранівської 
територіальної громади на 
2022 рік» 

 Відділ 
містобудування, 
архітектури, 
земельних 
відносин та 
комунальної 
власності 

Регулювання строків 
слати земельного 
податку, суми 
податку відповідно 
до цільового 
призначення землі та 
визначення 
пільгових категорій 
населення 

 
Секретар ради                                                                                  Володимир ЗАРЕМБА 
  



проект 

                                  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
          24 сесія 8 скликання 

 
07 грудня 2021 року                                                      №  
 
Про надання дозволу на передачу матеріальних  
цінностей з балансу управління соціального 
захисту населення Баранівської міської ради  
на баланс Баранівської міської ради 
 
        Відповідно до Закону України від 16.07.1999 р. № 996 «Про 
бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», керуючись ст.25, 
ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою 
ефективного використання майна комунальної власності Баранівської 
міської ради враховуючи рекомендації постійної комісії з питань бюджету 
та комунальної власності, економічного розвитку, транспорту та зв'язку, 
міська рада 
  
ВИРІШИЛА:    
 
        1.Надати дозвіл на передачу матеріальних цінностей з балансу 
управління соціального захисту населенння Баранівської міської ради на 
баланс Баранівської міської ради, а саме: 
  -Засіб КЗІ “SekureToken-337-K в кількості 1 шт, первісною вартістю 
965,00 грн, інвентарний номер – 111360492; 
  - Електронний ключ Алмаз 1-К в кількості 1 шт, первісною вартістю 
780,00 грн, інвентарний номер – 111360500;  
  - Електронний ключ Алмаз 1-К  в кількості 1 шт, первісною вартістю 
780,00 грн, інвентарний номер – 111360501. 
          2.Управлінню соціального захисту населення Баранівської міської 
ради (Нікітчина Н.В.), бухгалтерському відділу міської ради(Цимбалюк 
Л.А.) провести процедуру приймання-передачі матеріальних цінностей та 
оформити акти приймання-передачі відповідно до чинного законодавства, 
які подати на затвердження міському голові. 
    3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну 
комісію з питань бюджету та комунальної власності, економічного 
розвитку, транспорту та зв'язку (Демчишина І.І.). 
 
 
Міський голова                                                                  Олександр МІГЕЙ 



проєкт 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
24 сесія 8 скликання 

 
07 грудня 2021 року                                                                    № _________ 
 
Про передачу матеріальних цінностей  
з балансу комунального підприємства «Водоканал «Полісся» 
на баланс відділу освіти Баранівської міської ради  
 
        Відповідно до п. 31 ст. 26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», з метою забезпечення діяльності закладів 
освіти громади, враховуючи рекомендації постійної комісії з питань 
бюджету та комунальної власності, економічного розвитку, транспорту та 
зв’язку, міська рада 
 
В И Р І Ш И Л А: 
 

1. Надати дозвіл на передачу з балансу комунального підприємства 
«Водоканал «Полісся» на баланс відділу освіти Баранівської міської ради 
наступний перелік матеріальних цінностей: 
- агрегат електронасосний центробіжний свердловинний «ЕЦВ 6-6,5-120» 
балансовою вартістю 8750,00 грн. (Вісім тисяч сімсот п’ятдесят грн., 00 
коп.)   

2. Передати матеріальні цінності шляхом оформлення акта прийому-
передачі матеріальних цінностей згідно вимог чинного законодавства. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 
комісію з питань бюджету та комунальної власності,економічного 
розвитку,транспорту та зв’язку (Демчишина І.І.).  
 
 
 
 Міський голова  Олександр МІГЕЙ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



проєкт 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
 ___ 24 сесія 8 скликання 

 
07 грудня 2021 року                                                                     №  

 
Про  затвердження Стратегії розвитку 
 Першотравенського ліцею  
 Баранівської міської ради 
 на 2022-2026 роки 
 
  Відповідно до ст.25 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», ст.37 Закону України «Про повну загальну середню освіту», з 
метою реалізації конституційного права жителів громади на освіту, прав та 
обов’язків фізичних і юридичних осіб, які беруть участь у освітньому 
процесі, враховуючи рекомендації постійної комісії з гуманітарних питань, 
законності та депутатської етики, міська рада 

 
ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити Стратегію розвитку Першотравенського ліцею Баранівської 
міської ради на  2022 – 2026 роки (додається). 
2. Директору Першотравенського ліцею Баранівської міської ради 
(Данилюку І.Л.) забезпечити виконання даної Стратегії. 
 3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на  постійну комісію 
з гуманітарних питань, законності та депутатської етики (Макухівський 
В.).  
 

 
Міський голова                                               Олександр МІГЕЙ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



проєкт 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
 ___ 24 сесія 8 скликання 

 
07 грудня 2021 року                                                                     №  

 
Про  затвердження Стратегії розвитку 
 Полянківської ЗОШ І-ІІІ ст.  
 Баранівської міської ради 
 на 2022-2026 роки 
 
  Відповідно до ст.25 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», ст.37 Закону України «Про повну загальну середню освіту», з 
метою реалізації конституційного права жителів громади на освіту, прав та 
обов’язків фізичних і юридичних осіб, які беруть участь у освітньому 
процесі, враховуючи рекомендації постійної комісії з гуманітарних питань, 
законності та депутатської етики, міська рада 

 
ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити Стратегію розвитку Полянківської ЗОШ І-ІІІ ст. Баранівської 
міської ради на  2022 – 2026 роки (додається). 
2. Директору Полянківської ЗОШ І-ІІІ ст. Баранівської міської ради 
(Білошицькому В.М.) забезпечити виконання даної Стратегії. 
 3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на  постійну комісію 
з гуманітарних питань, законності та депутатської етики (Макухівський 
В.).  
 

 
Міський голова                                               Олександр МІГЕЙ 



 

проєкт 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
 ___ 24 сесія 8 скликання 

 
07 грудня 2021 року                                                                     №  

 
Про  затвердження Стратегії розвитку 
 Смолдирівської гімназії  
 Баранівської міської ради 
 на 2022-2026 роки 
 
  Відповідно до ст.25 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», ст.37 Закону України «Про повну загальну середню освіту», з 
метою реалізації конституційного права жителів громади на освіту, прав та 
обов’язків фізичних і юридичних осіб, які беруть участь у освітньому 
процесі, враховуючи рекомендації постійної комісії з гуманітарних питань, 
законності та депутатської етики, міська рада 

 
ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити Стратегію розвитку Смолдирівської гімназії Баранівської 
міської ради на  2022 – 2026 роки (додається). 
2. Директору Смолдирівської гімназії Баранівської міської ради (Мисько 
Л.С.) забезпечити виконання даної Стратегії. 
 3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на  постійну комісію 
з гуманітарних питань, законності та депутатської етики (Макухівський 
В.).  
 

 
Міський голова                                               Олександр МІГЕЙ 

 
 



проєкт 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
 24 сесія 8 скликання 

 
07 грудня 2021 року                                                                     №  

 
Про  затвердження Стратегії розвитку 
комунальної установи «Центр професійного  
розвитку педагогічних працівників Баранівської 
міської ради» на період до 2026 року 
 
    Відповідно до ст.25 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», Закону України «Про освіту», абзацу 2 пункту 3 статті 52 Закону 
України «Про повну загальну середню освіту», Положення про центр 
професійного розвитку педагогічних працівників, затвердженого 
постановою Кабінету Міністрів України від 29 липня 2020 року № 672, 
статуту Центру професійного розвитку педагогічних працівників 
Баранівської міської ради, затвердженого рішенням 46 сесії 8 скликання 
Баранівської міської ради №2962 від 28.08.2020 року та з метою 
забезпечення професійного розвитку педагогічних працівників, здійснення 
їх науково-методичної підтримки у системі освіти, враховуючи 
рекомендації постійної комісії з гуманітарних питань, законності та 
депутатської етики, міська рада 
 
ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити Стратегію розвитку комунальної установи «Центр 
професійного розвитку педагогічних працівників Баранівської міської 
ради» на  період до 2026 року (додається). 
2. Директору Центру професійного розвитку педагогічних працівників 
Баранівської міської ради (Воробей О.Б.) забезпечити виконання даної 
Стратегії. 
 3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на  постійну комісію 
з гуманітарних питань, законності та депутатської етики (Макухівський 
В.).  
 

 
Міський голова                                               Олександр МІГЕЙ 



Проєкт 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
24  сесія  8 скликання 

 
07 грудня  2021 року                                                                                    №  
 
Про включення земельних ділянок 
до Переліку земельних ділянок 
комунальної власності Баранівської 
територіальної громади (прав на них),  
які підлягають продажу на земельних  
торгах (аукціоні) в 2022 р. 
 
 

        З метою сприяння соціально-економічному розвитку Баранівської 
територіальної громади, забезпечення ефективного використання 
земельного фонду в ринкових умовах та наповнення міського бюджету, 
враховуючи інвестиційну привабливість земельних ділянок, керуючись 
ст.12,134-139 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. Включити до Переліку земельних ділянок комунальної 
власності Баранівської територіальної громади (прав на них), які 
підлягають продажу на земельних торгах (аукціоні) в 2022 році, земельні 
ділянки згідно з додатком 1. 

         2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 
земельну погоджувальну комісію. 

 
 

Міський голова                                                                Олександр МІГЕЙ 
 



Додаток 1                                                                                                                    
до рішення 24 сесії 8 
скликання Баранівської 
міської ради 

                                                                                 від  07.12.2021 р. №  
 
 

ПЕРЕЛІК 
земельних ділянок комунальної власності Баранівської 

територіальної громади (прав на них), 
які підлягають продажу на земельних торгах (аукціоні) 

в 2022 році 
 

№ 
з/п 

Площа, 
га 

Кадастровий номер 
земельної ділянки 

Цільове призначення 
землі 

Умови 
продажу 

Берестівський старостинський округ 
1 14,1040 1820680400:02:000:1823 для ведення товарного 

сільськогосподарського 
виробництва 

оренда 

2 12,2072 1820680400:02:000:1653 для ведення товарного 
сільськогосподарського 

виробництва 

оренда 

3 56,1338 1820680400:02:000:1619 для ведення товарного 
сільськогосподарського 

виробництва 

оренда 

4 28,1068 1820680400:02:000:1620 для ведення товарного 
сільськогосподарського 

виробництва 

оренда 

5 7,1619 1820680400:02:000:1819 для ведення товарного 
сільськогосподарського 

виробництва 

оренда 

6 12,1739 1820680400:02:000:1878 для ведення товарного 
сільськогосподарського 

виробництва 

оренда 

Суємецький старостинський округ 
7 48,5092 1820685800:04:000:1273 для ведення товарного 

сільськогосподарського 
виробництва 

оренда 

8 4,9853 1820685800:04:000:1272 для ведення товарного 
сільськогосподарського 

виробництва 

оренда 

9 11,0808 1820685800:04:000:1274 для ведення товарного 
сільськогосподарського 

виробництва 

оренда 

10 8,2792 1820685800:04:000:1281 для ведення товарного 
сільськогосподарського 

виробництва 

оренда 

11 17,7941 1820685800:04:000:1278 для ведення товарного 
сільськогосподарського 

виробництва 

оренда 

 Смолдирівський старостинський округ 
12 3,7765 1820685300:01:000:0308 для ведення товарного оренда 



сільськогосподарського 
виробництва 

13 7,0295 1820685300:05:000:0498 для ведення товарного 
сільськогосподарського 

виробництва 

оренда 

14 12,9814 1820685300:05:000:0497 для ведення товарного 
сільськогосподарського 

виробництва 

оренда 

15 18,1188 1820685300:05:000:0519 для ведення товарного 
сільськогосподарського 

виробництва 

оренда 

Зеремлянський старостинський округ 
16 83,6771 1820682200:04:000:0171 для ведення товарного 

сільськогосподарського 
виробництва 

оренда 

17 13,7521 1820682200:03:000:0172 для ведення товарного 
сільськогосподарського 

виробництва 

оренда 

18 4,2729 1820682200:01:000:0328 для ведення товарного 
сільськогосподарського 

виробництва 

оренда 

19 7,6866 1820682200:01:000:0386 для ведення товарного 
сільськогосподарського 

виробництва 

оренда 

20 4,8488 1820682200:01:000:0329 для ведення товарного 
сільськогосподарського 

виробництва 

оренда 

21 1,9697 1820682200:01:000:0321 для ведення товарного 
сільськогосподарського 

виробництва 

оренда 

22 0,6103 1820682200:01:000:0320 для ведення товарного 
сільськогосподарського 

виробництва 

оренда 

23 3,7035 1820682200:03:000:0170 для ведення товарного 
сільськогосподарського 

виробництва 

оренда 

Полянківський старостинський округ 
24 7,3520 1820656300:04:000:0122 для ведення товарного 

сільськогосподарського 
виробництва 

оренда 

25 2,5200 1820656300:04:000:0124 для ведення товарного 
сільськогосподарського 

виробництва 

оренда 

26 7,6317 1820656300:03:000:0087 для ведення товарного 
сільськогосподарського 

виробництва 

оренда 

27 3,8119 1820656300:03:000:0137 для ведення товарного 
сільськогосподарського 

виробництва 

оренда 

28 8,7715 1820656300:03:000:0119 для ведення товарного 
сільськогосподарського 

виробництва 

оренда 

Жарівський старостинський округ 
29 28,2913 1820682000:02:000:0112 для ведення товарного оренда 



сільськогосподарського 
виробництва 

30 6,1752 1820682000:02:000:0125 для ведення товарного 
сільськогосподарського 

виробництва 

оренда 

Кашперівський старостинський округ 
31 5,0758 1820683000:01:000:0563 для ведення товарного 

сільськогосподарського 
виробництва 

оренда 

32 46,5336 1820683000:05:000:0283 для ведення товарного 
сільськогосподарського 

виробництва 

оренда 

33 15,4851 1820683000:05:000:0362 для ведення товарного 
сільськогосподарського 

виробництва 

оренда 

34 33,9308 1820683000:05:000:0277 для ведення товарного 
сільськогосподарського 

виробництва 

оренда 

35 6,9150 1820683000:05:000:0280 для ведення товарного 
сільськогосподарського 

виробництва 

оренда 

36 24,6972 1820683000:01:000:0513 для ведення товарного 
сільськогосподарського 

виробництва 

оренда 

37 2,8521 1820683000:01:000:0521 для ведення товарного 
сільськогосподарського 

виробництва 

оренда 

38 8,2598 1820683000:01:000:0537 для ведення товарного 
сільськогосподарського 

виробництва 

оренда 

Ялишівський старостинський округ 
39 5,0797 1820687600:03:000:0554 для ведення товарного 

сільськогосподарського 
виробництва 

оренда 

40 15,4600 1820687600:03:000:0460 для ведення товарного 
сільськогосподарського 

виробництва 

оренда 

41 12,4028 1820687600:03:000:0461 для ведення товарного 
сільськогосподарського 

виробництва 

оренда 

42 64,9829 1820687600:03:000:0553 для ведення товарного 
сільськогосподарського 

виробництва 

оренда 

43 5,8955 1820687600:03:000:0541 для ведення товарного 
сільськогосподарського 

виробництва 

оренда 

44 2,2597 1820687600:03:000:0463 для ведення товарного 
сільськогосподарського 

виробництва 

оренда 

45 5,4433 1820687600:03:000:0462 для ведення товарного 
сільськогосподарського 

виробництва 

оренда 

46 2,9383 1820687600:06:000:0203 для ведення товарного 
сільськогосподарського 

оренда 



виробництва 
47 9,4422 1820687600:06:000:0186 для ведення товарного 

сільськогосподарського 
виробництва 

оренда 

Йосипівський старостинський округ 
48 16,8742 1820682600:05:000:0169 для ведення товарного 

сільськогосподарського 
виробництва 

оренда 

49 7,5727 1820682600:05:000:0173 для ведення товарного 
сільськогосподарського 

виробництва 

оренда 

50 12,5711 1820682600:03:000:0528 для ведення товарного 
сільськогосподарського 

виробництва 

оренда 

51 1,4908 1820682600:03:000:0487 для ведення товарного 
сільськогосподарського 

виробництва 

оренда 

Місто Баранівка 
52 91,5590 1820600000:04:000:0178 для ведення товарного 

сільськогосподарського 
виробництва 

оренда 

53 8,0748 1820600000:04:000:0170 для ведення товарного 
сільськогосподарського 

виробництва 

оренда 

54 12,0428 1820600000:02:000:0402 для ведення товарного 
сільськогосподарського 

виробництва 

оренда 

55 5,9128 1820600000:02:000:0404 для ведення товарного 
сільськогосподарського 

виробництва 

оренда 

Вірлянський старостинський округ 
56 32,4172 1820680800:05:000:0122 для ведення товарного 

сільськогосподарського 
виробництва 

оренда 

57 10,0352 1820680800:05:000:0142 для ведення товарного 
сільськогосподарського 

виробництва 

оренда 

58 14,0904 1820680800:05:000:0134 для ведення товарного 
сільськогосподарського 

виробництва 

оренда 

59 15,0878 1820680800:05:000:0123 для ведення товарного 
сільськогосподарського 

виробництва 

оренда 

Рогачівський старостинський округ 
60 49,6631 1820684800:07:000:0546 для ведення товарного 

сільськогосподарського 
виробництва 

оренда 

61 4,0150 1820684800:01:000:0233 для ведення товарного 
сільськогосподарського 

виробництва 

оренда 

62 106,1462 1820684800:01:000:0229 для ведення товарного 
сільськогосподарського 

виробництва 

оренда 

63 8,6134 1820684800:04:000:0712 для ведення товарного оренда 



сільськогосподарського 
виробництва 

64 12,8757 1820684800:04:000:0626 для ведення товарного 
сільськогосподарського 

виробництва 

оренда 

65 19,5308 1820684800:04:000:0627 для ведення товарного 
сільськогосподарського 

виробництва 

оренда 

66 7,3452 1820684800:04:000:0709 для ведення товарного 
сільськогосподарського 

виробництва 

оренда 

67 10,2877 1820684800:04:000:0710 для ведення товарного 
сільськогосподарського 

виробництва 

оренда 

68 2,3424 1820684800:07:000:0567 для ведення товарного 
сільськогосподарського 

виробництва 

оренда 

69 7,3348 1820684800:01:000:0249 для ведення товарного 
сільськогосподарського 

виробництва 

оренда 

 
 
Секретар ради                                                              Володимир ЗАРЕМБА 



Проєкт 

 
                                  

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
РІШЕННЯ  

        24 сесія 8 скликання 
07 грудня  2021 року                                                                      №  
  
Про надання дозволу на виготовлення 
технічної документації із землеустрою 
щодо поділу земельних ділянок комунальної 
власності Баранівської територіальної 
громади, право оренди яких передбачене для  
продажу на земельних торгах (аукціоні) 
  
        Заслухавши інформацію начальника відділу містобудування, 
архітектури, земельних відносин та комунальної власності Шевчук О.Г. 
про необхідність виготовлення технічної документації із землеустрою 
щодо поділу земельних ділянок комунальної власності Баранівської 
територіальної громади, керуючись ст.12,134-139 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. Надати дозвіл на розробку технічної документації із землеустрою 
щодо поділу земельної ділянки комунальної власності Баранівської 
територіальної громади загальною площею 91,5590 га (кадастровий 
номер: 1820600000:04:000:0178), право оренди якої передбачене для 
продажу на земельних торгах (аукціоні), на п'ять окремих земельних 
ділянок. 
      2. Надати дозвіл на розробку технічної документації із землеустрою 
щодо поділу земельної ділянки комунальної власності Баранівської 
територіальної громади загальною площею 32,4172 га (кадастровий 
номер: 1820680800:05:000:0122), право оренди якої передбачене для 
продажу на земельних торгах (аукціоні), на дві окремих земельних 
ділянки. 
        3. Надати дозвіл на розробку технічної документації із землеустрою 
щодо поділу земельної ділянки комунальної власності Баранівської 
територіальної громади загальною площею 106,1462 га (кадастровий 
номер: 1820684800:01:000:0229), право оренди якої передбачене для 
продажу на земельних торгах (аукціоні), на шість окремих земельних 
ділянок. 



       4. Надати дозвіл на розробку технічної документації із землеустрою 
щодо поділу земельної ділянки комунальної власності Баранівської 
територіальної громади загальною площею 28,2913 га (кадастровий 
номер: 1820682000:02:000:0112), право оренди якої передбачене для 
продажу на земельних торгах (аукціоні), на дві окремих земельних 
ділянки. 
       5. Надати дозвіл на розробку технічної документації із землеустрою 
щодо поділу земельної ділянки комунальної власності Баранівської 
територіальної громади загальною площею 46,5336 га (кадастровий 
номер: 1820683000:05:000:0283), право оренди якої передбачене для 
продажу на земельних торгах (аукціоні), на дві окремих земельних 
ділянки. 
       6. Надати дозвіл на розробку технічної документації із землеустрою 
щодо поділу земельної ділянки комунальної власності Баранівської 
територіальної громади загальною площею 33,9308 га (кадастровий 
номер: 1820683000:05:000:0277), право оренди якої передбачене для 
продажу на земельних торгах (аукціоні), на дві окремих земельних 
ділянки. 
       7. Надати дозвіл на розробку технічної документації із землеустрою 
щодо поділу земельної ділянки комунальної власності Баранівської 
територіальної громади загальною площею 24,6972 га (кадастровий 
номер: 1820683000:01:000:0513), право оренди якої передбачене для 
продажу на земельних торгах (аукціоні), на дві окремих земельних 
ділянки. 
       8. Надати дозвіл на розробку технічної документації із землеустрою 
щодо поділу земельної ділянки комунальної власності Баранівської 
територіальної громади загальною площею 64,9829 га (кадастровий 
номер: 1820687600:03:000:0553), право оренди якої передбачене для 
продажу на земельних торгах (аукціоні), на чотири окремих земельних 
ділянки. 
       9. Надати дозвіл на розробку технічної документації із землеустрою 
щодо поділу земельної ділянки комунальної власності Баранівської 
територіальної громади загальною площею 56,1338 га (кадастровий 
номер: 1820680400:02:000:1619), право оренди якої передбачене для 
продажу на земельних торгах (аукціоні), на три окремих земельних 
ділянки. 
       10. Надати дозвіл на розробку технічної документації із землеустрою 
щодо поділу земельної ділянки комунальної власності Баранівської 
територіальної громади загальною площею 28,1068 га (кадастровий 
номер: 1820680400:02:000:1620), право оренди якої передбачене для 
продажу на земельних торгах (аукціоні), на дві окремих земельних 
ділянки. 
       11. Надати дозвіл на розробку технічної документації із землеустрою 
щодо поділу земельної ділянки комунальної власності Баранівської 
територіальної громади загальною площею 48,5092 га (кадастровий 
номер: 1820685800:04:000:1273), право оренди якої передбачене для 



продажу на земельних торгах (аукціоні), на три окремих земельних 
ділянки. 
       12. Надати дозвіл на розробку технічної документації із землеустрою 
щодо поділу земельної ділянки комунальної власності Баранівської 
територіальної громади загальною площею 83,6771 га (кадастровий 
номер: 1820682200:04:000:0171), право оренди якої передбачене для 
продажу на земельних торгах (аукціоні), на чотири окремих земельних 
ділянки. 
       13. Надати дозвіл на розробку технічної документації із землеустрою 
щодо поділу земельної ділянки комунальної власності Баранівської 
територіальної громади загальною площею 49,6631 га (кадастровий 
номер: 1820684800:07:000:0546), право оренди якої передбачене для 
продажу на земельних торгах (аукціоні), на дві окремих земельних 
ділянки. 
        14. Після виготовленя технічних документацій із землеустрою щодо 
поділу земельних ділянок комунальної власності Баранівської 
територіальної громади, Баранівській міській раді зареєструвати земельні 
ділянки відповідно до чинного законодавства. 
        15. Визнати таким, що втратило чинність, рішення 22 сесії 8 
скликання Баранівської міської ради від 10.11.2021 р. №1211 «Про 
надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою 
щодо поділу земельної ділянки». 

           16. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 
земельну погоджувальну комісію. 
 
 
 
 
  
Міський голова                                                                 Олександр МІГЕЙ 
 



Проєкт 

                                  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
        24 сесія 8 скликання 

07 грудня 2021 року                                                                      №  
 
Про надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення  
земельних ділянок комунальної власності  
Баранівської територіальної громади ,  
право оренди яких передбачене для 
продажу на земельних торгах (аукціоні) 
 

        Заслухавши інформацію начальника відділу містобудування, 
архітектури, земельних відносин та комунальної власності Шевчук О.Г. 
про необхідність виготовлення проектів землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок, право оренди яких передбачене для продажу на 
земельних торгах, керуючись ст.12, 134-139 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 земельних ділянок комунальної власності Баранівської 
територіальної громади зі  зміною цільового призначення з земель запасу 
на землі для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, 
право оренди яких передбачене для продажу на земельних торгах 
(аукціоні) згідно з додатком 1. 

   2. Після виготовлення проекту землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок комунальної власності Баранівської  територіальної 
громади, 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 
 



Додаток 1                                                                              
до рішення 24 сесії 8 
скликання Баранівської 
міської ради 

                                                                                 від  07.12.2021 р. №  
 
 
№ 
з/п 

Площа, 
га 

Кадастровий номер 
земельної ділянки 

Цільове призначення 
землі 

Умови 
продажу 

Берестівський старостинський округ 
1 14,1040 1820680400:02:000:1823 для ведення товарного 

сільськогосподарського 
виробництва 

оренда 

2 12,2072 1820680400:02:000:1653 для ведення товарного 
сільськогосподарського 

виробництва 

оренда 

3 7,1619 1820680400:02:000:1819 для ведення товарного 
сільськогосподарського 

виробництва 

оренда 

4 12,1739 1820680400:02:000:1878 для ведення товарного 
сільськогосподарського 

виробництва 

оренда 

Суємецький старостинський округ 
5 4,9853 1820685800:04:000:1272 для ведення товарного 

сільськогосподарського 
виробництва 

оренда 

6 11,0808 1820685800:04:000:1274 для ведення товарного 
сільськогосподарського 

виробництва 

оренда 

7 8,2792 1820685800:04:000:1281 для ведення товарного 
сільськогосподарського 

виробництва 

оренда 

8 17,7941 1820685800:04:000:1278 для ведення товарного 
сільськогосподарського 

виробництва 

оренда 

 Смолдирівський старостинський округ 
9 3,7765 1820685300:01:000:0308 для ведення товарного 

сільськогосподарського 
виробництва 

оренда 

10 7,0295 1820685300:05:000:0498 для ведення товарного 
сільськогосподарського 

виробництва 

оренда 

11 12,9814 1820685300:05:000:0497 для ведення товарного 
сільськогосподарського 

виробництва 

оренда 

12 18,1188 1820685300:05:000:0519 для ведення товарного 
сільськогосподарського 

виробництва 

оренда 

Зеремлянський старостинський округ 
13 13,7521 1820682200:03:000:0172 для ведення товарного 

сільськогосподарського 
виробництва 

оренда 



14 4,2729 1820682200:01:000:0328 для ведення товарного 
сільськогосподарського 

виробництва 

оренда 

15 7,6866 1820682200:01:000:0386 для ведення товарного 
сільськогосподарського 

виробництва 

оренда 

16 4,8488 1820682200:01:000:0329 для ведення товарного 
сільськогосподарського 

виробництва 

оренда 

17 1,9697 1820682200:01:000:0321 для ведення товарного 
сільськогосподарського 

виробництва 

оренда 

18 0,6103 1820682200:01:000:0320 для ведення товарного 
сільськогосподарського 

виробництва 

оренда 

19 3,7035 1820682200:03:000:0170 для ведення товарного 
сільськогосподарського 

виробництва 

оренда 

Полянківський старостинський округ 
20 7,3520 1820656300:04:000:0122 для ведення товарного 

сільськогосподарського 
виробництва 

оренда 

21 2,5200 1820656300:04:000:0124 для ведення товарного 
сільськогосподарського 

виробництва 

оренда 

22 7,6317 1820656300:03:000:0087 для ведення товарного 
сільськогосподарського 

виробництва 

оренда 

23 3,8119 1820656300:03:000:0137 для ведення товарного 
сільськогосподарського 

виробництва 

оренда 

24 8,7715 1820656300:03:000:0119 для ведення товарного 
сільськогосподарського 

виробництва 

оренда 

Жарівський старостинський округ 
25 6,1752 1820682000:02:000:0125 для ведення товарного 

сільськогосподарського 
виробництва 

оренда 

Кашперівський старостинський округ 
26 5,0758 1820683000:01:000:0563 для ведення товарного 

сільськогосподарського 
виробництва 

оренда 

27 15,4851 1820683000:05:000:0362 для ведення товарного 
сільськогосподарського 

виробництва 

оренда 

28 6,9150 1820683000:05:000:0280 для ведення товарного 
сільськогосподарського 

виробництва 

оренда 

29 2,8521 1820683000:01:000:0521 для ведення товарного 
сільськогосподарського 

виробництва 

оренда 

30 8,2598 1820683000:01:000:0537 для ведення товарного 
сільськогосподарського 

виробництва 

оренда 



Ялишівський старостинський округ 
31 5,0797 1820687600:03:000:0554 для ведення товарного 

сільськогосподарського 
виробництва 

оренда 

32 15,4600 1820687600:03:000:0460 для ведення товарного 
сільськогосподарського 

виробництва 

оренда 

33 12,4028 1820687600:03:000:0461 для ведення товарного 
сільськогосподарського 

виробництва 

оренда 

34 5,8955 1820687600:03:000:0541 для ведення товарного 
сільськогосподарського 

виробництва 

оренда 

35 2,2597 1820687600:03:000:0463 для ведення товарного 
сільськогосподарського 

виробництва 

оренда 

36 5,4433 1820687600:03:000:0462 для ведення товарного 
сільськогосподарського 

виробництва 

оренда 

37 2,9383 1820687600:06:000:0203 для ведення товарного 
сільськогосподарського 

виробництва 

оренда 

38 9,4422 1820687600:06:000:0186 для ведення товарного 
сільськогосподарського 

виробництва 

оренда 

Йосипівський старостинський округ 
39 16,8742 1820682600:05:000:0169 для ведення товарного 

сільськогосподарського 
виробництва 

оренда 

40 7,5727 1820682600:05:000:0173 для ведення товарного 
сільськогосподарського 

виробництва 

оренда 

41 12,5711 1820682600:03:000:0528 для ведення товарного 
сільськогосподарського 

виробництва 

оренда 

42 1,4908 1820682600:03:000:0487 для ведення товарного 
сільськогосподарського 

виробництва 

оренда 

Місто Баранівка 
43 8,0748 1820600000:04:000:0170 для ведення товарного 

сільськогосподарського 
виробництва 

оренда 

44 12,0428 1820600000:02:000:0402 для ведення товарного 
сільськогосподарського 

виробництва 

оренда 

45 5,9128 1820600000:02:000:0404 для ведення товарного 
сільськогосподарського 

виробництва 

оренда 

Вірлянський старостинський округ 
46 10,0352 1820680800:05:000:0142 для ведення товарного 

сільськогосподарського 
виробництва 

оренда 

47 14,0904 1820680800:05:000:0134 для ведення товарного 
сільськогосподарського 

оренда 



виробництва 
48 15,0878 1820680800:05:000:0123 для ведення товарного 

сільськогосподарського 
виробництва 

оренда 

Рогачівський старостинський округ 
49 4,0150 1820684800:01:000:0233 для ведення товарного 

сільськогосподарського 
виробництва 

оренда 

50 8,6134 1820684800:04:000:0712 для ведення товарного 
сільськогосподарського 

виробництва 

оренда 

51 12,8757 1820684800:04:000:0626 для ведення товарного 
сільськогосподарського 

виробництва 

оренда 

52 19,5308 1820684800:04:000:0627 для ведення товарного 
сільськогосподарського 

виробництва 

оренда 

53 7,3452 1820684800:04:000:0709 для ведення товарного 
сільськогосподарського 

виробництва 

оренда 

54 10,2877 1820684800:04:000:0710 для ведення товарного 
сільськогосподарського 

виробництва 

оренда 

55 2,3424 1820684800:07:000:0567 для ведення товарного 
сільськогосподарського 

виробництва 

оренда 

56 7,3348 1820684800:01:000:0249 для ведення товарного 
сільськогосподарського 

виробництва 

оренда 

 
 
Секретар ради                                                             Володимир ЗАРЕМБА 
 
 
 
                                                                                                                



Проєкт 

                                                                           
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
  24  сесії  8 скликання 

07 грудня 2021 року                                                                          №  
 
Про надання дозволу на  
проведення експертної  
грошової оцінки земельної 
ділянки ТОВ «Декор Україна» 
 
          Розглянувши клопотання директора ТОВ «Декор Україна»                
Молотковця О.О., договір оренди землі від 18.02.2021 р.,  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 територіальної 
громади, яка передана в оренду товариству з обмеженою відповідальністю 
«Декор Україна» в м.Баранівка, вул.Першотравенська,30, загальною 
площею 0,2797 га для розміщення та експлуатації основних, підсобних та 
допоміжних будівель та споруд підприємствм переробної, машинобудівної 
та іншої промисловості. Кадастровий номер земельної ділянки: 
1820600000:01:006:0156. 
          2. Зобов’язати ТОВ «Декор Україна» укласти з Баранівською 
міською радою договір про оплату авансового внеску в рахунок оплати 
ціни земельної ділянки в місячний термін з дати прийняття цього рішення. 
          3. Міському голові Мігею О.Ю. від імені Баранівської міської ради 
укласти: 

- договір про оплату авансового внеску в рахунок оплати ціни 
земельної ділянки.  
          4. 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 земельної ділянки провести за 
рахунок коштів авансового внеску, сплаченого ТОВ «Декор Україна». 

     5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 
земельну погоджувальну комісію. 

Міський голова                                                             Олександр МІГЕЙ            



                                                                                                               Проєкт 

                                                                           
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
  24  сесії  8 скликання 

07 грудня 2021 року                                                                          №  
 
Про надання дозволу на  
проведення експертної  
грошової оцінки земельної 
ділянки Дем’яненка І.В., 
Єфакіної Н.О. 
 
          Розглянувши заяву Дем’яненка І.В., Єфакіної Н.О., договір оренди 
землі від 19.10.2021 р.,  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 територіальної 
громади, яка передана в оренду Дем’яненку Іванові Вікторовичу, Єфакіній 
Ніні Олександрівні в м.Баранівка, вул.Першотравенська,2, загальною 
площею 0,0422 га для розміщення та експлуатації основних, підсобних та 
допоміжних будівель та споруд підприємствм переробної, машинобудівної 
та іншої промисловості. Кадастровий номер земельної ділянки: 
1820600000:01:004:1418. 
          2. Зобов’язати Дем’яненка І.В., Єфакіну Н.О. укласти з Баранівською 
міською радою договір про оплату авансового внеску в рахунок оплати 
ціни земельної ділянки в місячний термін з дати прийняття цього рішення. 
          3. Міському голові Мігею О.Ю. від імені Баранівської міської ради 
укласти: 

- договір про оплату авансового внеску в рахунок оплати ціни 
земельної ділянки.  
          4. 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 земельної ділянки провести за 
рахунок коштів авансового внеску, сплаченого Дем’яненком І.В., 
Єфакіною Н.О. 



     5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 
земельну погоджувальну комісію. 

 
Міський голова                                                             Олександр МІГЕЙ             

                                    
                         



Проєкт 

                                  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
        24 сесія 8 скликання 

07 грудня 2021 року                                                                      №  
 
Про затвердження Положення  
про самоврядний контроль за  
використанням та охороною  
земель Баранівської міської 
територіальної громади 
 

Керуючись пунктом 34 статті 26 Закону України "Про місцеве 
самоврядування в Україні, статтею 19 Закону України "Про землеустрій", 
статтею 12 Земельного кодексу України, з метою запобігання порушень 
земельного законодавства при використанні земель Баранівської міської 
територіальної громади, своєчасного їх виявлення та усунення, міська рада 
вирішила: 

1. Затвердити Положення про самоврядний контроль за  
використанням та охороною земель Баранівської міської територіальної 
громади (додаток 1). 

2. Затвердити форму акта обстеження стану та дотримання умов 
використання земельної ділянки (додаток 2). 

3. Затвердити форму вимоги комісії з самоврядного контролю за 
використанням та охороною земель Баранівської міської територіальної 
громади (додаток 3). 

4.  Це рішення набуває чинності з моменту оприлюднення. 
5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну 

земельну погоджувальну комісію . 

       

 

Міський голова                                                                 Олександр МІГЕЙ 

 

 



Додаток 1   
до рішення  ___ сесії ____ скл. 
Баранівської міської ради 
від ___________2021 р. 

 
                                                                                                                                  

Положення 

про самоврядний контроль за використанням та охороною земель  

на території Баранівської міської територіальної громади    

 І. Загальні положення 

1.1. Положення про самоврядний контроль за використанням та охороною 
земель Баранівської міської територіальної громади (далі — Положення) 
визначає порядок здійснення самоврядного контролю за використанням та 
охороною земель територіальної громади з метою запобігання порушення 
земельного законодавства на території Баранівської міської територіальної 
громади, своєчасного їх виявлення та усунення, спрямоване на забезпечення 
раціонального використання земель. 

1.2. Положення поширюється на всі підприємства, установи та організації, 
фізичних осіб-підприємців, а також громадян, які використовують земельні 
ділянки, зазначені у пункті 1.3. 

1.3. Об’єктом самоврядного контролю за використанням та охороною земель є 
всі землі в межах території Баранівської міської територіальної громади. 

1.4.  Основними завданнями самоврядного контролю є: 

- забезпечення реалізації повноважень Баранівської міської територіальної 
громади у сфері охорони та раціонального використання земель територіальної 
громади; 

- забезпечення додержання фізичними та юридичними особами земельного 
законодавства України при використанні земель територіальної громади; 

-  запобігання порушенням законодавства у сфері використання й охорони 
земель, своєчасне виявлення таких порушень і вжиття відповідних заходів щодо 
їх усунення; 

-  вжиття разом з іншими уповноваженими органами відповідно до закону 
заходів, спрямованих на раціональне використання земель, розташованих в 
межах території Баранівської міської територіальної громади, забезпечення 
особливого режиму використання земель природоохоронного, оздоровчого, 
рекреаційного та історико-культурного призначення, земель водного фонду; 

- забезпечення додержання фізичними та юридичними особами умов 
використання земель територіальної громади, що визначені у документах, які 
посвідчують речові права на земельні ділянки; 



- забезпечення контролю за проведенням землеустрою, виконанням 
запроектованих заходів із землеустрою і дотриманням вимог, встановлених 
законами України та іншими нормативно-правовими актами, при розробці 
документації із землеустрою. 

II. Організація здійснення самоврядного контролю за використанням та 
охороною земель Баранівської міської територіальної громади. 

 2.1. Забезпечення організації та здійснення самоврядного контролю за 
додержанням вимог законодавства щодо раціонального використання та 
охорони земель покладається на  Комісію із самоврядного контролю за 
використанням та охороною земель територіальної громади  (Уповноважений 
орган). 

2.2. Уповноважений орган у своїй діяльності керується Конституцією України, 
Земельним кодексом України, Законами України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», «Про землеустрій», «Про охорону земель», «Про оренду землі» та 
іншими законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів 
України, рішеннями міської ради, іншими нормативно-правовими актами та цим 
Положенням. 

2.3. Самоврядний контроль за виконанням вимог земельного законодавства 
щодо використання та охорони земель територіальної громади здійснюється 
шляхом проведення обстежень стану та дотримання умов використання 
земельних ділянок територіальної громади, розгляду звернень фізичних і 
юридичних осіб, виявлення самовільно зайнятих земельних ділянок та вжиття 
інших заходів, передбачених цим Положенням. 

2.4. Уповноважений орган здійснює обстеження стану та дотримання умов 
використання земельних ділянок територіальної громади щодо дотримання 
фізичними та юридичними особами умов користування землями територіальної 
громади за наявності однієї з таких обставин: 

2.4.1. Отримання заяв, скарг чи звернень фізичних та юридичних осіб, у яких 
наведена інформація про порушення земельного законодавства чи можливість 
виникнення ситуацій, що можуть негативно вплинути на стан земельних 
ресурсів територіальної громади; 

2.4.2. Отримання інформації від органів державної виконавчої влади та органів 
місцевого самоврядування про порушення земельного законодавства; 

2.4.3. Отримання інформації щодо самовільного зайняття земельної ділянки або 
використання її без правовстановлюючих документів; 

2.4.4 Отримання інформації про нецільове використання або використання    за 
функціональним призначенням земель територіальної громади; 

2.4.5. Надходження інформації про неналежне виконання умов договорів оренди 
земель територіальної громади; 



2.4.6. У разі публікації у засобах масової інформації матеріалів, що свідчать про 
порушення земельного законодавства; 

2.4.7. За дорученням Баранівського міського голови. 

2.5. Результати обстеження стану та дотримання умов використання земельних 
ділянок оформлюються Актами обстеження земельної ділянки відповідно до 
цього Положення. 

III. Повноваження Уповноваженого органу 

3.1.  До повноважень Уповноваженого органу належать: 

3.1.1. Організація та здійснення самоврядного контролю за використанням та 
охороною земель у частині: 

- дотримання підприємствами, установами, організаціями всіх форм власності, 
громадянами України, іноземними громадянами, особами без громадянства, а 
також іноземними юридичними особами вимог земельного законодавства 
України та нормативно-правових актів  ради щодо використання земель, 
передбачених пунктом 1.3 цього Положення; 

- виконання умов договорів оренди землі, договорів тимчасового користування 
землею та виконання орендарями (користувачами) обов’язків відповідно до 
укладених договорів оренди землі, у тому числі своєчасного та повного внесення 
орендної плати (плати за користування земельними ділянками); 

- аналізу стану своєчасності та повноти сплати земельного податку за 
використання земельних ділянок, передбачених п. 1.3 цього Положення, та 
надання пропозицій відповідним органам щодо збільшення надходжень до 
бюджету від плати за землю; 

- виконання вимог щодо використання земельних ділянок, які є об’єктом 
самоврядного контролю, за їх цільовим призначенням; 

- дотримання режиму використання земель природоохоронного, оздоровчого, 
рекреаційного та історико-культурного призначення, земель водного фонду; 

- здійснення контролю за впровадженням заходів, передбачених документацією 
із землеустрою; 

- додержання встановленого законодавством порядку визначення та 
відшкодування збитків, завданих міській  раді власниками та користувачами 
земельних ділянок, у т. ч. тими фізичними та юридичними особами, які 
використовують земельні ділянки комунальної власності за відсутності 
оформленого у встановленому законом порядку відповідного речового права на 
земельну ділянку; 

- дотримання строків своєчасного повернення Баранівській міській раді 
земельних ділянок після припинення у встановленому порядку права 
користування земельною ділянкою та обов’язкового виконання заходів щодо 
приведення їх у стан, придатний для подальшого використання за цільовим 
призначенням. 



3.1.2. Участь у формуванні пропозицій при розміщенні, проектуванні, 
будівництві та введенні в дію об’єктів, що негативно впливають або можуть 
вплинути на стан земель, передбачених п. 1.3 цього Положення. 

3.1.3. Підготовка та направлення для розгляду визначеним законодавством 
органам пропозицій щодо тимчасової заборони (призупинення) у встановленому 
законом порядку використання земель громадянами та юридичними особами у 
разі порушення ними вимог законодавства в галузі використання та охорони 
земель. 

3.1.4. Внесення пропозицій міській  раді про перегляд прийнятих рішень ради у 
разі виявлення фактів користування землями територіальної громади за 
відсутності укладеного договору оренди земельної ділянки та за наявності 
відповідного рішення ради про передачу в оренду земельної ділянки. 

3.1.5. Одержання у встановленому законодавством порядку від виконавчих 
органів та посадових осіб міської  ради, органів виконавчої влади, підприємств, 
установ, організацій всіх форм власності, фізичних осіб — підприємців, 
громадян України, іноземних громадян, осіб без громадянства, іноземних 
юридичних осіб, у власності чи в користуванні яких перебувають земельні 
ділянки, документів, матеріалів та іншої інформації, необхідних для виконання 
покладених на Уповноважений орган завдань. 

3.1.6. Здійснення контролю за дотриманням обмежень (обтяжень) використання 
земельних ділянок. 

3.1.7. Розгляд заяв, скарг та інших звернень юридичних та фізичних осіб з 
питань користування та охорони земель, передбачених пунктом 1.3 цього 
Положення. 

3.1.8. Участь у збиранні, зведенні та аналізі інформації щодо стану, деградації та 
забруднення земельних ділянок, іншої інформації, необхідної для здійснення 
контролю за використанням та охороною земель. 

3.1.9. Участь у розробці та виконанні програм, виконанні рішень ради з 
використання та охорони земель в межах територіальної громади; внесення 
пропозицій раді з цих питань. 

3.1.10. Участь у підготовці та розгляді питань, пов’язаних з використанням та 
охороною земель, на засіданнях міської ради, постійних комісій ради. 

3.1.11. Виявлення самовільно зайнятих земельних ділянок на території 
 Баранівської міської територіальної громади. 

3.1.12. Підготовка матеріалів для проведення засідань Комісії по визначенню 
збитків власникам землі та землекористувачам. 

3.1.13. Передача в установленому законодавством порядку до відповідних 
державних органів матеріалів обстежень земельних ділянок щодо недотримання 
вимог земельного законодавства при використанні земель територіальної 
громади з метою притягнення винних осіб до відповідальності. 



3.1.14. Забезпечення взаємодії з територіальними органами Держгеокадастру з 
питань використання та охорони земель комунальної власності. 

3.1.15. Залучення у встановленому порядку фахівців наукових, навчальних 
закладів, установ, підприємств, організацій усіх форм власності для розгляду 
питань, що належать до їх компетенції. 

3.1.16. Надання методичної допомоги та рекомендацій власникам земельних 
ділянок та землекористувачам з питань використання та охорони земель. 

3.1.17. Проведення семінарів й інших заходів з питань використання та охорони 
земель комунальної власності. 

3.1.18. Вирішення інших питань щодо самоврядного контролю відповідно до 
законодавства України. 

3.2.  При здійсненні самоврядного контролю за використанням та охороною 
земель посадові особи Уповноваженого органу мають право: 

3.2.1. Безперешкодно обстежувати земельні ділянки, передбачені пунктом 1.3 
цього Положення, щодо дотримання умов їх використання та охорони 
відповідно до чинного законодавства України й укладених договорів оренди. 

3.2.2. Складати Акти обстеження земельних ділянок та за фактом виявлення 
порушень законодавства подавати матеріали до відповідних державних органів 
для вжиття необхідних заходів та притягнення винних осіб до відповідальності 
відповідно до закону. 

3.2.3. Одержувати у встановленому порядку від фізичних та юридичних осіб 
усну або письмову інформацію з питань, пов’язаних з порушенням земельного 
законодавства України та необхідністю виконання покладених на 
Уповноважений орган повноважень . 

3.2.4. Вимагати від фізичних та юридичних осіб усунення виявлених порушень 
земельного законодавства в добровільному порядку, привести земельну ділянку 
у попередній стан. 

3.2.5. Проводити фотографування, звукозапис, кіно- і відеозйомку як 
допоміжний засіб для запобігання порушенням земельного законодавства 
України. 

3.2.6. Готувати матеріали для подання позову до суду щодо повернення 
самовільно чи тимчасово зайнятих земельних ділянок, строк користування 
якими закінчився, а також щодо розірвання договору оренди земельної ділянки 
(договору тимчасового користування) у разі порушення орендарем 
(користувачем) умов договору. 

3.2.7. Передавати до правоохоронних органів матеріали про діяння, в яких 
вбачаються ознаки злочину. 

3.3. Посадові особи Уповноваженого органу під час виконання покладених на 
них завдань зобов’язані додержуватись Конституції України, законів України, 



актів Президента України та Кабінету Міністрів України, інших нормативно-
правових актів. 

3.4. За невиконання чи неналежне виконання обов’язків посадові особи 
Уповноваженого органу несуть відповідальність відповідно до законодавства 
України . 

IV. Порядок проведення обстежень земельних ділянок 

4.1. Уповноважений  орган проводить обстеження земельної ділянки з метою 
визначення її стану та дотримання умов її використання в присутності 
користувачів земельної  ділянки або уповноважених ними осіб, а також осіб, які 
вчинили порушення земельного законодавства. У разі відсутності при 
обстеженні земельної ділянки землекористувача або уповноважених ними осіб 
обстеження проводиться за наявності двох свідків. 

4.2.  При проведенні обстеження Уповноважений орган: 

-  установлює особу, яка є користувачем земельної ділянки; 

- при встановленні факту зміни власника чи користувача об’єкта нерухомості 
вживає заходів для з’ясування особи фактичного власника чи користувача; 

- установлює правомірність використання земельних ділянок іншими 
землекористувачами, яким вони не надані у власність чи користування; 

- перевіряє наявність документів, що посвідчують право користування 
земельною ділянкою; 

- перевіряє дотримання режиму використання земельної ділянки відповідно до 
цільового призначення; 

- уточнює відповідність місця розташування та меж земельної ділянки, мір ліній, 
визначених у документах, які посвідчують право користування земельною 
ділянкою, фактичним мірам ліній на місцевості (за необхідності). 

4.3. Акт обстеження складається у двох примірниках, один з яких залишається у 
справах Уповноваженого органу, а другий — вручається або надсилається особі, 
яка вчинила порушення земельного законодавства (у разі наявності інформації 
щодо місця знаходження такої особи). При проведенні спільних обстежень з 
іншими органами контролю копія акта надається цим органам. 

4.4. В акті обстеження стану та дотримання умов використання земельної 
ділянки зазначається: дата та місце складання акта; прізвища членів Комісії, які 
проводили обстеження; посади та прізвища осіб, які були залучені до 
обстеження; посаду та прізвище представника юридичної особи чи прізвище 
фізичної особи, які були присутні при обстеженні; місце розташування земельної 
ділянки, її площа згідно з документацією із землеустрою (у разі наявності) та 
фактична площа, яка використовується; цільове призначення та фактичний стан 
використання (освоєння) земельної ділянки; наявність документів, які 
посвідчують право власності чи право користування земельною ділянкою; 
обставини порушення земельного законодавства; суть порушення. 



4.5. Акт підписується посадовими особами, які проводили обстеження, 
представником юридичної особи чи фізичною особою, що використовують 
земельні ділянки, свідками (за їх наявності). 

4.6. В акті наводиться план-схема місця розташування земельної ділянки 
(схематичний абрис чи викопіювання з картографічних матеріалів планів 
земельної ділянки із зазначенням суміжних землекористувачів). На план-схемі 
вказується загальна площа земельної ділянки та площа, на якій виявлено 
порушення (забруднення, самовільне зайняття тощо). 

4.7. У разі виявлення порушень земельного законодавства керівник 
Уповноваженого органу (або особа, яка виконує повноваження керівника) 
направляє особі, яка їх вчинила, вимогу про їх усунення в добровільному 
порядку у строк, визначений у вимозі. 

4.8. Вимога складається у двох примірниках. Перший примірник вимоги 
залишається в Уповноваженого органу, другий — вручається або надсилається 
поштою керівнику юридичної особи чи фізичній особі, які вчинили порушення 
земельного законодавства. 

4.9. У разі невиконання особою, яка допустила порушення земельного 
законодавства, вимоги у строк, визначений у ній, керівник Уповноваженого 
органу (або особа, яка виконує повноваження керівника) направляє матеріали 
про порушення земельного законодавства до органів державної влади для 
відповідного реагування та притягнення винних осіб до відповідальності . 

V. Заключні положення 

5.1. Зміни і доповнення до цього Положення вносяться рішеннями сесії 
Баранівської міської ради  відповідно до регламенту Ради. 

5.2. Питання, не врегульовані цим Положенням, вирішуються згідно з чинним 
законодавством України. 

  

 

Секретар   ради                                                                     Володимир ЗАРЕМБА    

 

 

 

 

 

 

                                                                           



                                                                          Додаток 2   
                                                                                до рішення  ___ сесії ____ скл. 

Баранівської міської ради 
від ___________2021 р. 

 
 

АКТ 
обстеження стану та дотримання умов використання земельної 

ділянки 
 

"___" ____________ 20____ р.                                                     м. 
Баранівка 

 
Нами, членами комісії з самоврядного контролю за використанням та 
охороною земель Баранівської міської територіальної громади 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
____ 
________________________________________________________________
__ 
________________________________________________________________
__ 
________________________________________________________________
__ 
за участю 
________________________________________________________________
__ 
                          (повні назви посад, прізвища, ім'я та по батькові осіб, що були залучені до перевірки)  

________________________________________________________________
__ 
________________________________________________________________
__ 
________________________________________________________________
__ 
у присутності 
________________________________________________________________
__  

(назва посади, прізвище, ім'я та по батькові представника юридичної особи  чи прізвище, ім'я 
та по батькові фізичної особи, що перевіряється) 

________________________________________________________________
__ 
________________________________________________________________
__ 
відповідно до вимог статті 189 Земельного кодексу України,  статті 20 
Закону України "Про охорону земель", проведено обстеження з земельної 
ділянки з метою визначення її стану та дотримання умов її використання. 
 



Місцезнаходження земельної ділянки, яка 
обстежується__________________ 
________________________________________________________________
__ 
 
У результаті обстеження встановлено:  
________________________________________________________________
__ 
   (зазначити результати обстеження, при виявленні порушення земельного законодавства вказати його 
суть, площу земельної ділянки, категорію земель та склад угідь, фактична площа та стан використання 
земельної ділянки, наявність документів, що посвідчують право на земельну ділянку тощо)  
 

________________________________________________________________
__ 
________________________________________________________________
__ 
Пояснення особи, яка перевірялась: 
________________________________________________________________
__ 
________________________________________________________________
__ 
 
План-схема земельної ділянки  
 
 
Підписи осіб, які склали акт:  
_____________________________________                                                
підпис  
_____________________________________                                                
підпис  
 _____________________________________                                               
підпис  
_____________________________________                                                
підпис  

 
Підписи осіб, які були присутні при перевірці:  

 
_____________________________________                                                
підпис   
_____________________________________                                                
підпис  
_____________________________________                                                
підпис  

 
Підпис представника юридичної чи фізичної особи, які перевірялись:  
_____________________________________                                                
підпис 



 
З актом ознайомлений, копію акта отримав  

 
_____________________________________                                               
 підпис 

                                
Копія акта відправлена поштою (у разі відмови отримання акта)  
________________________________________________________________
__ 

(прізвище та ініціали особи, яка відправила копію акта) 
 

 
"___" ____________ 20___р.                                         
______________________ 
 
 
 
 

                                                                                                                                       (підпис)  



Додаток 3   
до рішення  ___ сесії ____ скл. 
Баранівської міської ради 
від ___________2021 р. 

 
Комісія з самоврядного контролю за використанням 

 та охороною земель Баранівської міської територіальної громади 
 

                      Вимога N ___________  
"___" ____________ 20__ р.                                                        м. 

Баранівка 
 

Видано 
________________________________________________________________
__  

(посада, прізвище, ім'я та по батькові представника юридичної особи чи прізвище, ім'я та по 
батькові фізичної особи) 

 
При здійсненні самоврядного контролю за використанням та 

охороною земель Баранівської міської територіальної громади 
 

ВСТАНОВЛЕНО: 
________________________________________________________________
__ 

(посада, прізвище, ім'я та по батькові представника юридичної особи чи прізвище, ім'я та по 
батькові фізичної особи, місцезнаходження земельної ділянки, адреса, категорія земель) 

          
________________________________________________________________
__ 
________________________________________________________________
__ 
(вказати виявлені порушення, недоліки або інші обставини, які потребують  ужиття необхідних  заходів) 

________________________________________________________________
__ 
________________________________________________________________
__ 
________________________________________________________________
__  
________________________________________________________________
__  
________________________________________________________________
__ 
________________________________________________________________
__ 
________________________________________________________________
__  
________________________________________________________________
__ 



 
Виходячи з викладеного вище та керуючись ст. 189 Земельного 

кодексу України,  
 

Вимагаю:            
________________________________________________________________ 

(вказати заходи, які необхідно здійснити, та термін їх виконання) 

________________________________________________________________
__ 
________________________________________________________________
__ 
________________________________________________________________
__ 
________________________________________________________________
__ 
________________________________________________________________
__ 
  

У разі невиконання цієї вимоги матеріали про порушення земельного 
законодавства будуть передані до відповідних органів державної 
виконавчої влади для притягнення Вас до відповідальності. 

 
 
Про виконання вимоги повідомити до "___" ____________ 20___ 

року за 
адресою:________________________________________________________  

 
 

Голова комісії з самоврядного контролю 
за використанням та охороною земель 
Баранівської міської територіальної громади                        _____________ 

                                                  
 

Припис одержав (відправлений поштою) 
________________________________________________________________
__  

                 (посада, прізвище, ім'я та по батькові особи, яка отримала (відправила) вимогу)  

________________________________________________________________
__ 

 
 
"___" ____________ 20__р.                                         
______________________ 

                                                                                                                                       (підпис)  

  
 
 
                                                                                                             



 
Проєкт 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
24  сесія  8 скликання 

07 грудня  2021 року                                                                     №  
  
Про надання дозволу на виготовлення 
проектів землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки комунальної власності 
Баранівської територіальної громади зі  
зміною цільового призначення з земель  
запасу на землі під громадськими сіножатями 
та громадськими пасовищами 
 
        Розглянувши клопотання старости Смолдирівського старостинського 
округу Гайдайчука М.В. про необхідність виготовлення проектів 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки на території Баранівської 
територіальної громади (Смолдирівський старостинський округ), 
керуючись ст.12,20,34,125,126 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 проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки сільськогосподарського призначення 
комунальної власності Баранівської територіальної громади загальною 
площею 31,1763 га (кадастровий номер: 1820685300:06:001:0043) зі зміною 
цільового призначення з земель запасу (01.17) на землі під громадськими 
сіножатями та громадськими пасовищами (01.19) в межах с.Смолдирів на 
території Баранівської територіальної громади Новоград-Волинського 
району району Житомирської області. 

        2. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки сільськогосподарського призначення 
комунальної власності Баранівської територіальної громади загальною 
площею 8,8938 га (кадастровий номер: 1820685300:04:001:0081) зі зміною 
цільового призначення з земель запасу (01.17) на землі під громадськими 
сіножатями та громадськими пасовищами (01.19) в межах с.Смолка на 



території Баранівської територіальної громади Новоград-Волинського 
району району Житомирської області. 

        3. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки сільськогосподарського призначення 
комунальної власності Баранівської територіальної громади загальною 
площею 8,4244 га (кадастровий номер: 1820685300:05:000:0516) зі зміною 
цільового призначення з земель запасу (01.17) на землі під громадськими 
сіножатями та громадськими пасовищами (01.19) за межами с.Смолка на 
території Баранівської територіальної громади Новоград-Волинського 
району району Житомирської області. 

        4. Після виготовлення проектів землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки комунальної власності Баранівської територіальної 
громади, Баранівській міській раді зареєструвати земельні ділянки у відділі 
Держгеокадастру та подати проекти землеустрою на розгляд сесії міської 
ради для прийняття рішення про їх затвердження. 
               5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 
земельну погоджувальну комісію. 
  
Міський голова                                                                  Олександр МІГЕЙ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Проєкт 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
24  сесія  8 скликання 

07 грудня  2021 року                                                                     №  
  
Про надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки комунальної власності 
Баранівської територіальної громади під  
громадськими сіножатями та громадськими 
пасовищами 
 
        Розглянувши клопотання старости Смолдирівського старостинського 
округу Гайдайчука М.В. про необхідність виготовлення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки на території Баранівської 
територіальної громади (Смолдирівський старостинський округ), 
керуючись ст.12,34,125,126 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 проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки сільськогосподарського призначення 
комунальної власності Баранівської територіальної громади орієнтовною 
площею 25,00 га як землі під громадськими сіножатями та громадськими 
пасовищами (01.19) в межах с.Смолдирів (ур. біля школи) на території 
Баранівської територіальної громади Новоград-Волинського району  
Житомирської області. 

        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 



Проєкт 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
24  сесія  8 скликання 

07 грудня  2021 року                                                                     №  
  
Про надання дозволу на виготовлення 
проектів землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки комунальної власності 
Баранівської територіальної громади зі  
зміною цільового призначення з земель  
запасу на землі під громадськими сіножатями 
та громадськими пасовищами 
 
        Розглянувши заяву мешканців с.Рогачів про необхідність 
виготовлення проектів землеустрою щодо відведення земельної ділянки на 
території Баранівської територіальної громади (Рогачівський 
старостинський округ), керуючись ст.12,20,34,125,126 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 проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки сільськогосподарського призначення 
комунальної власності Баранівської територіальної громади загальною 
площею 18,8420 га (кадастровий номер: 1820684800:06:003:0251) зі зміною 
цільового призначення з земель запасу (01.17) на землі під громадськими 
сіножатями та громадськими пасовищами (01.19) в межах с.Рогачів на 
території Баранівської територіальної громади Новоград-Волинського 
району району Житомирської області. 

           2. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки сільськогосподарського призначення 
комунальної власності Баранівської територіальної громади загальною 
площею 11,4771 га (кадастровий номер: 1820684800:07:000:0547) зі зміною 
цільового призначення з земель запасу (01.17) на землі під громадськими 
сіножатями та громадськими пасовищами (01.19) за межами с.Рогачів на 
території Баранівської територіальної громади Новоград-Волинського 
району району Житомирської області. 



        3. Після виготовлення проектів землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки комунальної власності Баранівської територіальної 
громади, Баранівській міській раді зареєструвати земельні ділянки у відділі 
Держгеокадастру та подати проекти землеустрою на розгляд сесії міської 
ради для прийняття рішення про їх затвердження. 
               7. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 
земельну погоджувальну комісію. 
  
Міський голова                                                                Олександр МІГЕЙ 
 



Проєкт 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
24  сесія  8 скликання 

07 грудня  2021 року                                                                     №  
  
Про надання дозволу на виготовлення 
проектів землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки комунальної власності 
Баранівської територіальної громади під  
громадськими сіножатями та громадськими 
пасовищами 
 
        Розглянувши заяву мешканців с.Рогачів про необхідність 
виготовлення проектів землеустрою щодо відведення земельної ділянки на 
території Баранівської територіальної громади (Рогачівський 
старостинський округ), керуючись ст.12,34,125,126 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 проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки сільськогосподарського призначення 
комунальної власності Баранівської територіальної громади орієнтовною 
площею 7,00 га як землі під громадськими сіножатями та громадськими 
пасовищами (01.19) в межах с.Рогачів на території Баранівської 
територіальної громади Новоград-Волинського району Житомирської 
області. 

        2. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки сільськогосподарського призначення 
комунальної власності Баранівської територіальної громади орієнтовною 
площею 2,00 га як землі під громадськими сіножатями та громадськими 
пасовищами (01.19) за межами с.Рогачів на території Баранівської 
територіальної громади Новоград-Волинського району Житомирської 
області. 

        3. 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. 
             4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 
земельну погоджувальну комісію. 
  
Міський голова                                                                     Олександр МІГЕЙ 



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
24 сесії  8 скликання 

07 грудня  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.Хіміч 
Катерині Олександрівні, яка зареєстрована в ХХХХХХХХХ загальною 
площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку в 
м.Баранівка (район газового господарства), Новоград-Волинського району, 
Житомирської області. Передати земельну ділянку площею 0,1000 га до 
земель запасу житлової та громадської забудови комунальної власності 
Баранівської територіальної   громади.  
  2. Припинити право користування земельною ділянкою 
гр.Федоренко Ніни Іванівни загальною площею 0,8500 га для ведення 
особистого селянського господарства в с.Берестівка, Новоград-
Волинського району, Житомирської області, в зв’язку зі смертю. Передати 
земельну ділянку площею 0,8500 га до земель запасу 
сільськогосподарського призначення комунальної власності Баранівської 
територіальної   громади. 
             3. Припинити право користування земельною ділянкою 
гр.Супрунця Михайла Васильовича загальною площею 0,4600 га для 
ведення особистого селянського господарства в с.Суємці, Новоград-
Волинського району, Житомирської області, в зв’язку зі смертю. Передати 
земельну ділянку площею 0,4600 га до земель запасу 
сільськогосподарського призначення комунальної власності Баранівської 
територіальної   громади. 
             4. Припинити право користування земельною ділянкою 
гр.Ніколайчуку Володимиру Федоровичу, який зареєстрований в 
ХХХХХХХХХ, загальною площею 0,2000 га для ведення особистого 
селянського господарства в с.Берестівка, Новоград-Волинського району, 
Житомирської області. Передати земельну ділянку площею 0,2000 га до 
земель запасу сільськогосподарського призначення комунальної власності 
Баранівської територіальної   громади. 



            5. Припинити право користування земельною ділянкою гр.Юрчук 
Ганни Дмитрівни загальною площею 0,3000 га для ведення особистого 
селянського господарства в с.Берестівка, Новоград-Волинського району, 
Житомирської області, в зв’язку зі смертю. Передати земельну ділянку 
площею 0,3000 га до земель запасу сільськогосподарського призначення 
комунальної власності Баранівської територіальної   громади. 
           6. Припинити право користування земельною ділянкою 
гр.Кучинському Віталію Станіславовичу, який зареєстрований в 
ХХХХХХХ, загальною площею 0,0700 га для ведення особистого 
селянського господарства в м.Баранівка (район колгоспного саду), 
Новоград-Волинського району, Житомирської області. Передати земельну 
ділянку площею 0,0700 га до земель запасу сільськогосподарського 
призначення комунальної власності Баранівської територіальної   громади.  
           7. Припинити право користування земельною ділянкою 
гр.Абрамовій Тетяні Миколаївні, яка зареєстрована в ХХХХХХХ, 
загальною площею 0,0700 га для ведення особистого селянського 
господарства в м.Баранівка (район колгоспного саду), Новоград-
Волинського району, Житомирської області. Передати земельну ділянку 
площею 0,0700 га до земель запасу сільськогосподарського призначення 
комунальної власності Баранівської територіальної   громади.  

  8. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 
земельну погоджувальну комісію. 
 
Міський голова                                                   Олександр МІГЕЙ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                    



Проєкт 

                                   
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
24 сесії  8 скликання 

 
7 грудня 2021 року                                                                                     №  
 
Про присвоєння поштової 
адреси земельній ділянці 
 

        Розглянувши заяву гр.Катращук Л.К. 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  площею 
0,2500 га  для будівництва та обслуговування житлового будинку з 
кадастровим номером ХХХХХХХХХ, яка належить ХХХХХХХХХХ, 
поштову адресу: 1 пров.Центральний,1-А, с.Кашперівка, Новоград-
Волинського району, Житомирської області.  
   
               2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 
земельну погоджувальну комісію. 
 
 
 
Міський голова                                                           Олександр МІГЕЙ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

 РІШЕННЯ  
        24 сесія  8 скликання 

7 грудня 2021 року                                                                                            
Про затвердження технічної документації 
із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж  земельних ділянок комунальної власності 
Баранівської  територіальної громади з метою  
передачі їх у власність гр.Гончарук Г.Г. 
 

  Розглянувши заяву гр.Гончарук Г.Г. та технічну документацію із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок 
комунальної власності Баранівської територіальної громади з метою 
передачі її у власність, керуючись ст.12, 33, 40, 116, 118, 121, 122, 125, 126, 
186 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 земельних ділянок комунальної власності 
Баранівської територіальної громади та передати безоплатно у власність 
гр.Гончарук Ганні Григорівні, яка зареєстрована в ХХХХХХХХ, земельну 
ділянку площею 0,1234 га з кадастровим номером ХХХХХХХХХ для 
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель 
і споруд по ХХХХХХХХХ.  

2. Після затвердження технічної документації 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 
 

  
 
 



Проєкт 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

 РІШЕННЯ  
        24 сесія  8 скликання 

7 грудня 2021 року                                                                                            
 
Про затвердження технічної документації 
із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж  земельних ділянок комунальної власності 
Баранівської  територіальної громади з метою  
передачі їх у власність гр.Радчуку А.І. 
 

  Розглянувши заяву гр.Радчука А.І. та технічну документацію із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок 
комунальної власності Баранівської територіальної громади з метою 
передачі її у власність, керуючись ст.12, 33, 40, 116, 118, 121, 122, 125, 126, 
186 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 земельних ділянок комунальної власності 
Баранівської територіальної громади та передати безоплатно у власність 
гр. Радчуку Анатолію Івановичу, який зареєстрований в ХХХХХХХХ, 
земельну ділянку площею 0,2500 га з кадастровим номером ХХХХХХ для 
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель 
і споруд по ХХХХХХХХ  

2. Після затвердження технічної документації 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 
 



Проєкт 

                                  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
        24 сесія 8 скликання 

7 грудня 2021 року                                                                         
 
Про надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення  
земельної ділянки комунальної власності  
Баранівської територіальної громади з метою 
передачі її у власність гр. Цимбалюку В.В. 
 

        Розглянувши заяву гр.Цимбалюка В.В., керуючись ст.12, 33, 116, 
118, 121, 122, 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 проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки комунальної власності Баранівської 
територіальної громади  з метою передачі її у власність гр.Цимбалюку 
Віктору Володимировичу, який зареєстрований в ХХХХХХХХ, 
орієнтовною площею 0,3000 га для ведення особистого селянського 
господарства із земель запасу сільськогосподарського призначення, 
розташованої в межах ХХХХХХХХХ. 

   2. Після виготовлення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки комунальної власності Баранівської  територіальної 
громади, Баранівській міській раді зареєструвати земельну ділянку у 
відділі Держгеокадастру. Гр.Цимбалюку В.В. 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 
 



                                  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
        24 сесія 8 скликання 

7 грудня 2021 року                                                                        
 
Про надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення  
земельної ділянки комунальної власності  
Баранівської територіальної громади з метою 
передачі її у власність гр. Поліщук Т.А. 
 

        Розглянувши заяву гр.Поліщук Т.А., керуючись ст.12, 33, 116, 118, 
121, 122, 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 проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки комунальної власності Баранівської 
територіальної громади  з метою передачі її у власність гр.Поліщук 
Тетяні Анатоліївні, яка зареєстрована в ХХХХХХХ, орієнтовною 
площею 2,0000 га га зі зміною цільового призначення з земель запасу 
(01.17) на землі для ведення особистого селянського господарства 
(01.03), розташованої за межами ХХХХХХХХ. Кадастровий номер 
ділянки: ХХХХХХХХ. 

   2. Після виготовлення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки комунальної власності Баранівської  територіальної 
громади, Баранівській міській раді зареєструвати земельну ділянку у 
відділі Держгеокадастру. Гр.Поліщук Т.А. 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 



                                  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
        24 сесія 8 скликання 

7 грудня 2021 року                                                                        
Про надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення  
земельної ділянки комунальної власності  
Баранівської територіальної громади з метою 
передачі її у власність гр. Шляхтенку В.В. 
 

        Розглянувши заяву гр.Шляхтенка В.В., керуючись ст.12, 33, 116, 
118, 121, 122, 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 проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки комунальної власності Баранівської 
територіальної громади  з метою передачі її у власність гр.Шляхтенку 
Вячеславу Васильовичу, який зареєстрований в ХХХХХХХХ, 
орієнтовною площею 0,2000 га для ведення особистого селянського 
господарства із земель запасу сільськогосподарського призначення, 
розташованої в межах ХХХХХХХ. 

   2. Після виготовлення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки комунальної власності Баранівської  територіальної 
громади, Баранівській міській раді зареєструвати земельну ділянку у 
відділі Держгеокадастру. Гр.Шляхтенку В.В. 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 
 
 



                                  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯТЕ  
        24 сесія 8 скликання 

7 грудня 2021 року                                                                         
 
Про надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення  
земельної ділянки комунальної власності  
Баранівської територіальної громади з метою 
передачі її у власність гр. Савич О.В. 
 

        Розглянувши заяву гр.Савич О.В., керуючись ст.12, 33, 116, 118, 
121, 122, 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 проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки комунальної власності Баранівської 
територіальної громади  з метою передачі її у власність гр.Савич Оксані 
Віталіївні, яка зареєстрована в ХХХХХХХХХ, Житомирської області, 
орієнтовною площею 2,0000 га для ведення особистого селянського 
господарства із земель запасу сільськогосподарського призначення, 
розташованої в межах ХХХХХХХХХ. 

   2. Після виготовлення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки комунальної власності Баранівської  територіальної 
громади, Баранівській міській раді зареєструвати земельну ділянку у 
відділі Держгеокадастру. Гр.Савич О.В. 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 
 



                                  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯТЕ 
        24 сесія 8 скликання 

7 грудня 2021 року                                                                         
 
Про надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення  
земельної ділянки комунальної власності  
Баранівської територіальної громади з метою 
передачі її у власність гр. Савичу О.О. 
 

        Розглянувши заяву гр.Савич О.О., керуючись ст.12, 33, 116, 118, 
121, 122, 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 проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки комунальної власності Баранівської 
територіальної громади  з метою передачі її у власність гр.Савичу Олегу 
Олександровичу, який зареєстрований в ХХХХХХХХХ, орієнтовною 
площею 2,0000 га для ведення особистого селянського господарства із 
земель запасу сільськогосподарського призначення, розташованої в 
межах ХХХХХХХХХХ. 

   2. Після виготовлення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки комунальної власності Баранівської  територіальної 
громади, Баранівській міській раді зареєструвати земельну ділянку у 
відділі Держгеокадастру. Гр.Савичу О.О. 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 
 



                                  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
        24 сесія 8 скликання 

7 грудня 2021 року                                                                         
 
Про надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення  
земельної ділянки комунальної власності  
Баранівської територіальної громади з метою 
передачі її у власність гр. Степанюк С.Ю. 
 

        Розглянувши заяву гр.Степанюк С.Ю., керуючись ст.12, 33, 116, 
118, 121, 122, 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 проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки комунальної власності Баранівської 
територіальної громади  з метою передачі її у власність гр.Степанюк 
Світлані Юріївні, яка зареєстрована в ХХХХХХХХХХ, орієнтовною 
площею 0,2000 га для ведення особистого селянського господарства із 
земель запасу сільськогосподарського призначення, розташованої в 
межах ХХХХХХХХХ. 

   2. Після виготовлення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки комунальної власності Баранівської  територіальної 
громади, Баранівській міській раді зареєструвати земельну ділянку у 
відділі Держгеокадастру. Гр.Степанюк С.Ю. 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 
 



                                  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
        24 сесія 8 скликання 

7 грудня 2021 року                                                                        
Про надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення  
земельної ділянки комунальної власності  
Баранівської територіальної громади з метою 
передачі її у власність гр. Денисюк В.І. 
 

        Розглянувши заяву гр.Денисюк В.І., керуючись ст.12, 33, 116, 118, 
121, 122, 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 проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки комунальної власності Баранівської 
територіальної громади  з метою передачі її у власність гр.Денисюк Вірі 
Іванівна, яка зареєстрована в ХХХХХХХХХ, орієнтовною площею 
0,0900 га для ведення особистого селянського господарства із земель 
запасу сільськогосподарського призначення, розташованої в межах 
ХХХХХХХХХХ. 

   2. Після виготовлення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки комунальної власності Баранівської  територіальної 
громади, Баранівській міській раді зареєструвати земельну ділянку у 
відділі Держгеокадастру. Гр.Денисюк В.І. 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 
 
 



                                  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
        24 сесія 8 скликання 

7 грудня 2021 року                                                                   
Про надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення  
земельної ділянки комунальної власності  
Баранівської територіальної громади з метою 
передачі її у власність гр. Присіч О.А. 
 

        Розглянувши заяву гр.Присіч О.А., керуючись ст.12, 33, 116, 118, 
121, 122, 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 проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки комунальної власності Баранівської 
територіальної громади  з метою передачі її у власність гр.Присіч Олені 
Анатоліївні, яка зареєстрована в ХХХХХХХХХ, орієнтовною площею 
1,5000 га для ведення особистого селянського господарства із земель 
запасу сільськогосподарського призначення, розташованої в межах 
ХХХХХХХХХ. 

   2. Після виготовлення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки комунальної власності Баранівської  територіальної 
громади, Баранівській міській раді зареєструвати земельну ділянку у 
відділі Держгеокадастру. Гр.Присіч О.А. 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 
 
 



                                  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
        24 сесія 8 скликання 

07 грудня 2021 року                                                                        
Про надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення  
земельних ділянок комунальної власності  
Баранівської територіальної громади з метою 
передачі їх у власність гр. Власюк О.Д. 
 

        Розглянувши заяву гр.Власюк О.Д., керуючись ст.12, 33, 116, 118, 
121, 122, 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 проекту землеустрою щодо 
відведення земельних ділянок комунальної власності Баранівської 
територіальної громади  з метою передачі їх у власність гр.Власюк Ользі 
Дем’янівні, яка зареєстрована в ХХХХХХХХ, орієнтовною площею 1,00 
га, в тому числі: ділянка №1 – 0,50 га, ділянка №2 – 0,35 га, ділянка №3 – 
0,15 га, для ведення особистого селянського господарства із земель 
запасу сільськогосподарського призначення, розташованих в межах 
ХХХХХХХХХ. 

   2. Після виготовлення проекту землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок комунальної власності Баранівської  територіальної 
громади, Баранівській міській раді зареєструвати земельні ділянки у 
відділі Держгеокадастру. Гр.Власюк О.Д. протягом року з дати прийняття 
цього рішення подати проект землеустрою на розгляд сесії міської ради 
щодо прийняття рішення про його затвердження та передачі земельних 
ділянок 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 



                                  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
        24 сесія 8 скликання 

07 грудня 2021 року                                                                         
 
Про надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення  
земельних ділянок комунальної власності  
Баранівської територіальної громади з метою 
передачі їх у власність гр. Марчуку М.Й. 
 

        Розглянувши заяву гр.Марчука М.Й., керуючись ст.12, 33, 116, 
118, 121, 122, 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 проекту землеустрою щодо 
відведення земельних ділянок комунальної власності Баранівської 
територіальної громади  з метою передачі їх у власність гр.Марчуку 
Михайлові Йосиповичу, який зареєстрований в ХХХХХХХХХ, 
орієнтовною площею 1,25 га, в тому числі: ділянка №1 – 0,35 га, ділянка 
№2 – 0,40 га, ділянка №3 – 0,10 га, ділянка №4 – 0,40 га, для ведення 
особистого селянського господарства із земель запасу 
сільськогосподарського призначення, розташованих в межах 
ХХХХХХХХХ. 

   2. Після виготовлення проекту землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок комунальної власності Баранівської  територіальної 
громади, Баранівській міській раді зареєструвати земельні ділянки у 
відділі Держгеокадастру. Гр.Марчуку М.Й. протягом року з дати 
прийняття цього рішення подати проект землеустрою на розгляд сесії 
міської ради щодо прийняття рішення про його затвердження та передачі 
земельних ділянок 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 



                                  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
        24 сесія 8 скликання 

07 грудня 2021 року                                                                        
Про надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення  
земельних ділянок комунальної власності  
Баранівської територіальної громади з метою 
передачі їх у власність гр. Дмитрієвій Н.А. 
 

        Розглянувши заяву гр.Дмитрієвої Н.А., керуючись ст.12, 33, 116, 
118, 121, 122, 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 проекту землеустрою щодо 
відведення земельних ділянок комунальної власності Баранівської 
територіальної громади  з метою передачі їх у власність гр.Дмитрієвій 
Наталії Анатоліївні, яка зареєстрована в ХХХХХХХХХ, орієнтовною 
площею 1,20 га (5 ділянок) для ведення особистого селянського 
господарства із земель запасу сільськогосподарського призначення, 
розташованих за межами ХХХХХХХХХ. 

   2. Після виготовлення проекту землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок комунальної власності Баранівської  територіальної 
громади, Баранівській міській раді зареєструвати земельні ділянки у 
відділі Держгеокадастру. Гр.Дмитрієвій Н.А. протягом року з дати 
прийняття цього рішення подати проект землеустрою на розгляд сесії 
міської ради щодо прийняття рішення про його затвердження та передачі 
земельних ділянок 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 
 



                                  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
        24 сесія 8 скликання 

07 грудня 2021 року                                                                         
 
Про надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення  
земельної ділянки комунальної власності  
Баранівської територіальної громади з метою 
передачі її у власність гр. Сицінській С.О. 
 

        Розглянувши заяву гр.Сицінської С.О., керуючись ст.12, 33, 116, 
118, 121, 122, 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 проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки комунальної власності Баранівської 
територіальної громади  з метою передачі її у власність гр.Сицінській 
Світлані Олексіївні, яка зареєстрована в ХХХХХХХХХ, орієнтовною 
площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку 
та господарських будівель і споруд із земель запасу житлової та 
громадської забудови, розташованої в межах ХХХХХХХХХХ. 

   2. Після виготовлення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки комунальної власності Баранівської  територіальної 
громади, Баранівській міській раді зареєструвати земельну ділянку у 
відділі Держгеокадастру. Гр.Сицінській С.О. 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 



                                  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
        24 сесія 8 скликання 

07 грудня 2021 року                                                                         
 
Про надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення  
земельної ділянки комунальної власності  
Баранівської територіальної громади з метою 
передачі її у власність гр. Халімовському М.А. 
 

        Розглянувши заяву гр.Халімовського М.А., керуючись ст.12, 33, 
116, 118, 121, 122, 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 проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки комунальної власності Баранівської 
територіальної громади  з метою передачі її у власність гр.Халімовському 
Миколі Анатолійовичу, який зареєстрований в ХХХХХХХХХ, площею 
2,00 га зі зміною цільового призначення з земель запасу (01.17) на землі 
для ведення особистого селянського господарства (01.03), розташованої 
за межами ХХХХХХХХ. Кадастровий номер ділянки: ХХХХХХХХХХ. 

   2. Після виготовлення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки комунальної власності Баранівської  територіальної 
громади, Баранівській міській раді зареєструвати земельну ділянку у 
відділі Держгеокадастру. Гр.Халімовському М.А. 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 



                                  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
        24 сесія 8 скликання 

07 грудня 2021 року                                                                        
Про надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення  
земельної ділянки комунальної власності  
Баранівської територіальної громади з метою 
передачі її у власність гр. Дорошенко Л.В. 
 

        Розглянувши заяву гр.Дорошенко Л.В., керуючись ст.12, 33, 116, 
118, 121, 122, 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 проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки комунальної власності Баранівської 
територіальної громади  з метою передачі її у власність гр.Дорошенко 
Лідії Василівні, яка зареєстрована в ХХХХХХХ, площею 0,8899 га зі 
зміною цільового призначення з земель запасу (01.17) на землі для 
ведення особистого селянського господарства (01.03), розташованої за 
межами ХХХХХХХХХ. Кадастровий номер ділянки: ХХХХХХХХХ. 

   2. Після виготовлення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки комунальної власності Баранівської  територіальної 
громади, Баранівській міській раді зареєструвати земельну ділянку у 
відділі Держгеокадастру. Гр.Дорошенко Л.В. 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 
 



                                  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
        24 сесія 8 скликання 

07 грудня 2021 року                                                                        
Про надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення  
земельної ділянки комунальної власності  
Баранівської територіальної громади з метою 
передачі її у власність гр. Письменюку А.М. 
 

        Розглянувши заяву гр.Письменюка А.М., керуючись ст.12, 33, 116, 
118, 121, 122, 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 проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки комунальної власності Баранівської 
територіальної громади  з метою передачі її у власність гр.Письменюку 
Андрію Миколайовичу, який зареєстрований в ХХХХХХХХХХХ, 
площею 0,7543 га зі зміною цільового призначення з земель запасу 
(01.17) на землі для ведення особистого селянського господарства 
(01.03), розташованої за межами ХХХХХХХХХ. Кадастровий номер 
ділянки: ХХХХХХХХХХХ. 

   2. Після виготовлення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки комунальної власності Баранівської  територіальної 
громади, Баранівській міській раді зареєструвати земельну ділянку у 
відділі Держгеокадастру. Гр.Письменюку А.М. 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 



                                  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
        24 сесія 8 скликання 

07 грудня 2021 року                                                                        
Про надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення  
земельної ділянки комунальної власності  
Баранівської територіальної громади з метою 
передачі її у власність гр. Присяжнюк К.В. 
 

        Розглянувши заяву гр.Присяжнюк К.В., керуючись ст.12, 33, 116, 
118, 121, 122, 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 проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки комунальної власності Баранівської 
територіальної громади  з метою передачі її у власність гр.Присяжнюк 
Катерині Валентинівні, яка зареєстрована в ХХХХХХХХХ, орієнтовною 
площею 0,3000 га для ведення особистого селянського господарства із 
земель запасу сільськогосподарського призначення, розташованої в 
межах ХХХХХХХХХ. 

   2. Після виготовлення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки комунальної власності Баранівської  територіальної 
громади, Баранівській міській раді зареєструвати земельну ділянку у 
відділі Держгеокадастру. Гр.Присяжнюк К.В. 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 
 



                                  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
        24 сесія 8 скликання 

07 грудня  2021 року                                                                     №1334  
 
Про надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення  
земельних ділянок комунальної власності  
Баранівської територіальної громади з метою 
передачі їх у власність гр.Цицюрі О.В. 
 

        Розглянувши заяву гр.Цицюри О.В., керуючись ст.12, 33, 116, 118, 
121, 122, 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 проекту землеустрою щодо 
відведення земельних ділянок комунальної власності Баранівської 
територіальної громади  з метою передачі їх у власність гр.Цицюрі Олені 
Володимирівні, яка зареєстрована в ХХХХХХХХХ, орієнтовною площею 
0,38 га, в тому числі: ділянка №1 - 0,05 га (ХХХХХ), ділянка №2 – 0,33 га 
(ХХХХХХХХ),  для ведення особистого селянського господарства із 
земель запасу сільськогосподарського призначення, розташованих в 
межах ХХХХХХХХ. 

   2. Після виготовлення проекту землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок комунальної власності Баранівської  територіальної 
громади, Баранівській міській раді зареєструвати земельні ділянки у 
відділі Держгеокадастру. Гр.Цицюрі О.В. протягом року з дати 
прийняття цього рішення подати проект землеустрою на розгляд сесії 
міської ради щодо прийняття рішення про його затвердження та передачі 
земельних ділянок 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 



                                  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
        24 сесія 8 скликання 

07 грудня 2021 року                                                                         
 
Про надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення  
земельної ділянки комунальної власності  
Баранівської територіальної громади з метою 
передачі її у власність гр. Кондратюк Г.А. 
 

        Розглянувши заяву гр. Кондратюк Г.А., керуючись ст.12, 33, 116, 
118, 121, 122, 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 проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки комунальної власності Баранівської 
територіальної громади  з метою передачі її у власність гр. Кондратюк 
Ганні Адамівні, яка зареєстрована в ХХХХХХ, орієнтовною площею 
0,3000 га для ведення особистого селянського господарства із земель 
запасу сільськогосподарського призначення, розташованої в межах 
ХХХХХХХ. 

   2. Після виготовлення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки комунальної власності Баранівської  територіальної 
громади, Баранівській міській раді зареєструвати земельну ділянку у 
відділі Держгеокадастру. Гр. Кондратюк Г.А. 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 
 



                                  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
        24 сесія 8 скликання 

07 грудня 2021 року                                                                        
Про надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення  
земельної ділянки комунальної власності  
Баранівської територіальної громади з метою 
передачі її у власність гр. Драгану С.Л. 
 

        Розглянувши заяву гр. Драгана С.Л., керуючись ст.12, 33, 116, 118, 
121, 122, 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 проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки комунальної власності Баранівської 
територіальної громади  з метою передачі її у власність гр. Драгану 
Сергію Леонідовичу, який зареєстрований в ХХХХХХХХХ, орієнтовною 
площею 0,9000 га для ведення особистого селянського господарства із 
земель запасу сільськогосподарського призначення, розташованої в 
межах ХХХХХХХ. 

   2. Після виготовлення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки комунальної власності Баранівської  територіальної 
громади, Баранівській міській раді зареєструвати земельну ділянку у 
відділі Держгеокадастру. Гр. Драгану С.Л. 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 
 



 
                                  

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
РІШЕННЯ  

        24 сесія 8 скликання 
07 грудня  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  
територіальної громади з метою передачі її  
у власність  
  

   Розглянувши заяви громадян, керуючись 
ст.12,33,116,118,121,122,125,126  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 6,1841 га (кадастровий 
номер: ХХХХХХХХХ). 
         2. Надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки сільськогосподарського призначення 
комунальної власності Баранівської територіальної громади зі зміною 
цільового призначення з земель запасу (01.17) на землі для ведення 
особистого селянського господарства (01.03) за межами ХХХХХХХХ, з 
подальшою передачею у власність: 
        2.1. Морі Віталію Леонідовичу, який зареєстрований по 
ХХХХХХХХ, орієнтовною площею 2,0000 га. 
       2.2. Хільченку Ігорю Олександровичу, який зареєстрований по 
ХХХХХХХ, орієнтовною площею 2,0000 га. 

 3. Після виготовлення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки комунальної власності Баранівської територіальної 
громади, Баранівській міській раді зареєструвати земельну ділянку 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. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 
земельну погоджувальну комісію. 
 
 
 
 
  
Міський голова                                                                    Олександр МІГЕЙ 
 

 



 

 
                                  

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
РІШЕННЯ  

        24 сесія 8 скликання 
07 грудня  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  
територіальної громади з метою передачі її  
у власність  
  

   Розглянувши заяви громадян, керуючись 
ст.12,33,116,118,121,122,125,126  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 6,2739 га (кадастровий 
номер: 1820680400:06:000:0477). 
         2. Надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки сільськогосподарського призначення 
комунальної власності Баранівської територіальної громади зі зміною 
цільового призначення з земель запасу (01.17) на землі для ведення 
особистого селянського господарства (01.03) за межами ХХХХХХ, з 
подальшою передачею у власність: 
       2.1. Федорчук Наталії Антонівні, яка зареєстрована по ХХХХХХХХ, 
орієнтовною площею 1,0000 га. 
       2.2. Мартинюку Олександрові Миколайовичу, який зареєстрований 
по ХХХХХХХХ, орієнтовною площею 1,0000 га. 

 3. Після виготовлення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки комунальної власності Баранівської територіальної 
громади, Баранівській міській раді зареєструвати земельну ділянку 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. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 
земельну погоджувальну комісію. 
 
 
 
 
  

Міський голова                                                                 Олександр МІГЕЙ 
 
 



Проєкт 

 
                                  

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
РІШЕННЯ  

        24 сесія 8 скликання 
07 грудня  2021 року                                                                        
  
Про надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення  
земельної  ділянки комунальної власності  
Баранівської територіальної громади з  
метою передачі її у власність гр.Леонець В.Ю. 
  

   Розглянувши заяву гр.Леонець В.Ю, керуючись 
ст.12,33,116,118,121,122,125,126  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 виготовлення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки сільськогосподарського призначення 
комунальної власності Баранівської територіальної громади зі зміною 
цільового призначення з земель запасу (01.17) на землі для ведення 
особистого селянського господарства (01.03) за межами с.Гриньки, 
Баранівського району Житомирської області, з подальшою передачею у 
власність гр. Леонець Валентині Юріївні, яка зареєстрована по 
ХХХХХХХХХ, орієнтовною площею 1,0158, кадастровий номер 
ХХХХХХХХХХ. 

       
         2. Після виготовлення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки комунальної власності Баранівської територіальної 
громади, Баранівській міській раді зареєструвати земельну ділянку у 
відділі Держгеокадастру. Гр.Леонець В.Ю 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 

 



 

 
                                  

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
РІШЕННЯ  

        24 сесія 8 скликання 
07 грудня  2021 року                                                                        
  
Про припинення дії договору 
оренди землі  
  

   Розглянувши клопотання директора ТОВ «Сайєнс Інновейшн 
Продакшн» Кузьменка Г. про припинення дії договору оренди землі за 
взаємною згодою сторін, керуючись ст.12,93 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.26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної земельної 
погоджувальної комісії, міська рада 

 
ВИРІШИЛА: 

 
         1. Припинити дію договору оренди земельної ділянки, який 
укладений 31 серпня 2018 року Баранівською міською радою з ТОВ 
«Сайєнс Інновейшн Продакшн», на земельну ділянку площею 2,00 га з 
кадастровим номером 1820600000:01:003:0724 для розміщення, 
будівництва, експлуатації та обслуговування будівель та споруд 
енергогенеруючих підприємств, установ і організацій, яка розташована в 
м.Баранівка, за взаємною згодою сторін. 
         2. Представнику ТОВ «Сайєнс Інновейшн Продакшн» укласти угоду 
про припинення дії договору оренди землі та зареєструвати її відповідно 
до чинного законодавства. 

             3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 
земельну погоджувальну комісію. 
 
 
 
 
 Міський голова                                                                   Олександр МІГЕЙ 

 



 

                                  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
        24 сесія 8 скликання 

7 грудня 2021 року                                                                        
 
Про надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення  
земельної ділянки комунальної власності  
Баранівської територіальної громади з метою 
передачі її у власність гр. Зайцю В.В. 
 

        Розглянувши заяву гр.Зайця В.В., керуючись ст.12, 33, 116, 118, 
121, 122, 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 проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки комунальної власності Баранівської 
територіальної громади  з метою передачі її у власність гр.Зайцю Валерію 
Вікторовичу, який зареєстрований в ХХХХХХХХХ, орієнтовною 
площею 0,4000 га для ведення особистого селянського господарства із 
земель запасу сільськогосподарського призначення, розташованої в 
межах ХХХХХХХХХ. 

   2. Після виготовлення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки комунальної власності Баранівської  територіальної 
громади, Баранівській міській раді зареєструвати земельну ділянку у 
відділі Держгеокадастру. Гр.Зайцю В.В. 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 
 



                                  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
        24 сесія 8 скликання 

07 грудня 2021 року                                                                        
Про надання дозволу на виготовлення 
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 «БСП-1» 

        Розглянувши клопотання директора ТОВ «БСП-1» Дзюбенка А. 
про надання дозволу на виготовлення технічної документації 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.12,32,125,126,186, 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 товариству з обмеженою відповідальністю «БСП-
1» в особі директора Дзюбенка А. на розробку технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в 
натурі (на місцевості) з метою передачі їх в оренду за рахунок 
невитребуваних земельних часток (паїв) згідно з додатком до рішення для 
ведення товарного сільськогосподарського виробництва загальною 
площею 5,4669 га  та закріплення їх на місцевості межовими знаками. 
Земельні ділянки розташовані за межами с.Зеремля на землях 
реформованого КСП «Полісся» та відносяться до категорії земель 
сільськогосподарського призначення. 
 2. ТОВ «БСП-1» протягом шести місяців після прийняття даного 
рішення подати технічну документацію на розгляд сесії для її 
затвердження . 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 
 

Додаток  1   
до рішення 24 сесії 8 
скликання Баранівської  
міської ради   
від 07.12.2021 р. № 1342 
 

№ з/п № ділянки Площа, га 

1 244 3,9167 

2 587 0,7457 

3 588 0,7945 

 
 

 
Секретар ради                                                           Володимир ЗАРЕМБА 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
24 сесія  8 скликання 

7 грудня 2021 року                                                                             
 
Про затвердження технічної документації 
із землеустрою встановлення (відновлення) 
меж земельної ділянки комунальної власності  
Баранівської територіальної громади з метою  
передачі її у спільну часткову власність  
гр.Наумович Г.В., гр.Наумовичу І.О., 
гр. Наумовичу В.О. 
 

Розглянувши заяву гр.Наумович Г.В, гр.Наумовича І.О, гр.Наумовича 
В.О. та технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки комунальної власності Баранівської  
територіальної громади з метою передачі її у спільну часткову власність, 
керуючись ст.12, 33, 116, 118, 121, 122, 125, 126, 186 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  територіальної громади та передати безоплатно у спільну 
часткову власність земельну ділянку гр. Наумович Галині Василівні - 
24/100 ідеальної частини, гр.Наумовичу Іллі Олеговичу - 25/200 ідеальної 
частини, гр. Наумовичу Віталію Олеговичу - 25/200 ідеальної частини, 
площею 0,1116 га для будівництва і обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд, що розташована в межах ХХХХХХХ. 
Кадастровий номер ділянки: ХХХХХХХ. 

2. Після затвердження технічної документації  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 
 



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
24 сесія  8 скликання 

7 грудня 2021 року                                                                               
 
Про затвердження технічної документації 
із землеустрою встановлення (відновлення) 
меж земельної ділянки комунальної власності  
Баранівської територіальної громади з метою  
передачі її у спільну часткову власність  
гр.Луцаку М.І., гр.Сологуб Т.І. 
 
 

Розглянувши заяву гр.Луцака М.І, гр.Сологуб Т.І. та технічну 
документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки комунальної власності Баранівської  територіальної 
громади з метою передачі її у спільну часткову власність, керуючись ст.12, 
33, 116, 118, 121, 122, 125, 126, 186 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  територіальної громади та передати безоплатно у спільну 
часткову власність земельну ділянку гр. Луцаку Миколі Івановичу - 1/2 
ідеальної частини, гр.Сологуб Тетяні Іванівні - 1/2 ідеальної частини, 
площею 0,2500 га для будівництва і обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд, що розташована в межах ХХХХХХХХХ. 
Кадастровий номер ділянки: ХХХХХХХХ. 

2. Після затвердження технічної документації  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 
 



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
24 сесія  8 скликання 

07 грудня 2021 року                                                                               
 
Про затвердження проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки  
комунальної власності Баранівської  
територіальної громади з метою передачі  
її в оренду гр.Гаврильченко М.К. 
 

Розглянувши заяву гр.Гаврильченко М.К. та проект землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки комунальної власності Баранівської 
територіальної громади з метою передачі її в оренду, керуючись ст.12, 33, 
116, 118, 121, 122, 125, 126, 186 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  територіальної громади та передати в 
оренду терміном на 7 років земельну ділянку гр. Гаврильченко Марії 
Казимирівні, яка зареєстрована в ХХХХХХХХХ, площею 0,1500 га для 
ведення товарного сільськогосподарського виробництва, що розташована 
за межами ХХХХХХХХХ. Кадастровий номер ділянки: ХХХХХХХХ. 
Встановити орендну ставку в розмірі 12% від нормативно грошової оцінки. 

2. Після затвердження проектної документації  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          
 
 
 



 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
24 сесія  8 скликання 

7 грудня 2021 року                                                                               
 
Про затвердження технічної документації 
із землеустрою встановлення (відновлення) 
меж земельної ділянки комунальної власності  
Баранівської територіальної громади з метою  
передачі її у власність гр.Нечипорук Н.Ф. 
 

Розглянувши заяву гр.Нечипорук Н.Ф. та технічну документацію із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки 
комунальної власності Баранівської  територіальної громади з метою 
передачі її у власність, керуючись ст.12, 33, 116, 118, 121, 122, 125, 126, 
186 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  територіальної громади та передати безоплатно у власність 
земельну ділянку гр. Нечипорук Надії Федорівні, яка зареєстрована в 
ХХХХХХХХХХ, площею 0,1308 га для будівництва і обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд, що розташована в 
межах ХХХХХХХХХ. Кадастровий номер ділянки: ХХХХХХХХХ. 

2. Після затвердження технічної документації  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 
 



 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
24 сесія  8 скликання 

7 грудня 2021 року                                                                               
 
Про затвердження технічної документації 
із землеустрою встановлення (відновлення) 
меж земельної ділянки комунальної власності  
Баранівської територіальної громади з метою  
передачі її у власність гр.Захарчуку В.А. 
 

Розглянувши заяву гр.Захарчука В.А. та технічну документацію із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки 
комунальної власності Баранівської  територіальної громади з метою 
передачі її у власність, керуючись ст.12, 33, 116, 118, 121, 122, 125, 126, 
186 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  територіальної громади та передати безоплатно у власність 
земельну ділянку гр. Захарчуку Володимиру Анатолійовичу, який 
зареєстрований в ХХХХХХХХ, площею 0,1000 га для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, що 
розташована в межах ХХХХХХХХХХ. Кадастровий номер ділянки: 
ХХХХХХХХХ. 

2. Після затвердження технічної документації  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 
 
 



 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
24 сесія  8 скликання 

7 грудня 2021 року                                                                               
Про затвердження технічної документації 
із землеустрою встановлення (відновлення) 
меж земельної ділянки комунальної власності  
Баранівської територіальної громади з метою  
передачі її у власність гр.Куцан У.Л. 
 

Розглянувши заяву гр.Куцан У.Л. та технічну документацію із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки 
комунальної власності Баранівської  територіальної громади з метою 
передачі її у власність, керуючись ст.12, 33, 116, 118, 121, 122, 125, 126, 
186 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  територіальної громади та передати безоплатно у власність 
земельну ділянку гр. Куцан Уляні Лаврентіївні, яка зареєстрована в 
ХХХХХХХ, площею 0,2500 га для будівництва і обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд, що розташована в 
межах ХХХХХХХХ. Кадастровий номер ділянки: ХХХХХХХХХ. 

2. Після затвердження технічної документації  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 
 
 
 
 



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
24 сесія  8 скликання 

7 грудня 2021 року                                                                               
 
Про затвердження технічної документації 
із землеустрою встановлення (відновлення) 
меж земельної ділянки комунальної власності  
Баранівської територіальної громади з метою  
передачі її у власність гр.Тищику О.М. 
 

Розглянувши заяву гр.Тищика О.М. та технічну документацію із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки 
комунальної власності Баранівської  територіальної громади з метою 
передачі її у власність, керуючись ст.12, 33, 116, 118, 121, 122, 125, 126, 
186 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  територіальної громади та передати безоплатно у власність 
земельну ділянку гр. Тищику Олександру Миколайовичу, який 
зареєстрований в ХХХХХХХХ, площею 0,1968 га для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, що 
розташована в межах сХХХХХХХХХ. Кадастровий номер ділянки: 
ХХХХХХХХ. 

2. Після затвердження технічної документації  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 
 
 
 



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
24 сесія  8 скликання 

7 грудня 2021 року                                                                                
 
Про затвердження технічної документації 
із землеустрою встановлення (відновлення) 
меж земельної ділянки комунальної власності  
Баранівської територіальної громади з метою  
передачі її у власність гр.Сніховській Л.В. 
 

Розглянувши заяву гр.Сніховської Л.В. та технічну документацію із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки 
комунальної власності Баранівської  територіальної громади з метою 
передачі її у власність, керуючись ст.12, 33, 116, 118, 121, 122, 125, 126, 
186 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  територіальної громади та передати безоплатно у власність 
земельну ділянку гр. Сніховській Людмилі Василівні, яка зареєстрована в 
ХХХХХХХХ, площею 0,0750 га для будівництва і обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд, що розташована в 
межах ХХХХХХХХ. Кадастровий номер ділянки: ХХХХХХХХХХХ. 

2. Після затвердження технічної документації  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 
 
 
 



                                   
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
        24 сесія 8 скликання 

07 грудня 2021 року                                                                     
 
Про надання дозволу на виготовлення 
технічної  документації із землеустрою  
щодо встановлення (відновлення) меж  
земельної ділянки комунальної власності  
Баранівської територіальної громади з  
метою передачі її в оренду гр.Войтовичу В.М. 
 

        Розглянувши заяву гр.Войтовича В.М., витяг з державного реєстру 
речових прав на нерухоме майно від 14.09.2021 р., керуючись ст.12, 40, 93, 
121, 122, 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 виготовлення технічної  документації із 
землеустрою  
щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки комунальної 
власності Баранівської територіальної громади з метою передачі її в 
оренду гр.Войтовичу Віктору Михайловичу, який зареєстрований в 
ХХХХХХХХ, орієнтовною площею 0,0325 га для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд із 
земель запасу житлової та громадської забудови, розташованої в межах 
ХХХХХХХХХ. 
            2. Гр.Войтовичу В.М. протягом року з дати прийняття цього 
рішення подати на розгляд сесії міської ради технічну документацію для її 
затвердження та передачі земельної ділянки в оренду. 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 
 



                                  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
24 сесії  8 скликання 

7 грудня 2021 року                                                                                          
 
Про внесення змін до рішень  
сесій Баранівської міської ради 
 
        Розглянувши заяви 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 19 сесії 8 скликання Баранівської міської 
ради від 08.10.2021 р. №981 «Про надання дозволу на виготовлення 
технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки та 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної 
власності Баранівської  територіальної громади», а саме, в п.2 слова 
«Шевчук Віталіні Олександрівні орієнтовною площею 0,5000 га» замінити 
на слова «Шевчук Віталіні Олександрівні орієнтовною площею 0,6500 га». 
   2. Внести зміни до рішення 16 сесії 8 скликання Баранівської міської 
ради від 11.08.2021 р. №656 «Про надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної 
власності Баранівської  територіальної громади гр.Танській С.П.», а саме, в 
п.1  слова «Танській Сабіні Павлівні орієнтовною площею 0,5000 га» 
замінити на слова «Танській Сабіні Павлівні орієнтовною площею 1,0000 
га, в т.ч., у двох ділянках». 
   3. Внести зміни до рішення 15 сесії 8 скликання Баранівської міської 
ради від 09.07.2021 р. №476 «Про надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної 
власності Баранівської  територіальної громади гр.Михалюк В.М.», а саме, 
в п.1   слова «Михалюк Валентині Михайлівні орієнтовною площею 0,3500 
га» замінити на  слова «Михалюк Валентині Михайлівні орієнтовною 
площею 0,4200 га, в т.ч., у двох ділянках». 
       4. Внести зміни до рішення 20 сесії 8 скликання Баранівської міської 
ради від 18.10.2021 р. №1067 «Про затвердження проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки комунальної власності Баранівської 
об’єднаної територіальної громади з метою передачі її у власність 
гр.Менській М.О.», а саме, в п.1  слова та цифри «кадастровий номер 
ХХХХХХХ» замінити на слова та цифри «кадастровий номер 
ХХХХХХХХХХХ». 



     5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 
земельну погоджувальну комісію. 
 
Міський голова                                              Олександр МІГЕЙ 
 

                                                                                 
 
 
 



 

                                  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
        24 сесія 8 скликання 

7 грудня 2021 року                                                                         
 
Про розгляд заяв громадян щодо надання  
дозволу на виготовлення проекту землеустрою  
щодо відведення земельної ділянки комунальної  
власності Баранівської 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  територіальної громади: 

1.1. Лавренчуку Богдану Юрійовичу, який зареєстрований в 
ХХХХХХХХ, орієнтовною площею 2,0000 га для ведення особистого 
селянського господарства із земель запасу сільськогосподарського 
призначення, розташованих за межами с.Рогачів, в зв’язку з тим, що 
вільних земельних ділянок немає. 

1.2. Касянчук Лесі Ористівні, яка зареєстрована в ХХХХХХХХ, 
орієнтовною площею 2,0000 га для ведення особистого селянського 
господарства із земель запасу сільськогосподарського призначення, 
розташованої за межами с.Іванівка, в зв’язку з тим, що вільних земельних 
ділянок немає.  

1.3. Касянчуку Юрію Сергійовичу, який зареєстрована в 
ХХХХХХХ, орієнтовною площею 2,0000 га для ведення особистого 
селянського господарства із земель запасу сільськогосподарського 
призначення, розташованої за межами с.Іванівка, в зв’язку з тим, що 
вільних земельних ділянок немає. 

1.4. Присяжнюку Владиславу Миколайовичу, який зареєстрований 
в ХХХХХХХХХ, орієнтовною площею 2,0000 га для ведення особистого 
селянського господарства із земель запасу сільськогосподарського 



призначення, розташованої за межами м.Баранівка, так як земельна 
ділянка являється невитребуваною земельною часткою (паєм).  

1.5. Паламарчуку Андрію Олександровичу, який зареєстрований в 
ХХХХХХХ, орієнтовною площею 2,0000 га для ведення особистого 
селянського господарства із земель запасу сільськогосподарського 
призначення, розташованої за межами с.Суємці, так як вільної земельної 
ділянки немає. 

1.6. Василюк Нелі Михайлівні, яка зареєстрована в ХХХХХХ, 
орієнтовною площею 2,0000 га для ведення особистого селянського 
господарства із земель запасу сільськогосподарського призначення, 
розташованої за межами с.Іванівка, відповідно до рішення 39 сесії 8 
скликання Баранівської міської ради від 24.12.2019 р. №2670. 

1.7. Василюку Анатолію Миколайовичу, який зареєстрований в 
ХХХХХХХХ, орієнтовною площею 2,0000 га для ведення особистого 
селянського господарства із земель запасу сільськогосподарського 
призначення, розташованої за межами с.Іванівка, відповідно до рішення 
39 сесії 8 скликання Баранівської міської ради від 24.12.2019 р. №2670. 

1.8. Шемет Валентині Василівні, яка зареєстрована в ХХХХХХХХ, 
орієнтовною площею 2,0000 га для ведення особистого селянського 
господарства із земель запасу сільськогосподарського призначення, 
розташованої за межами с.Кашперівка (кадастровий номер: 
1820683000:01:000:0619), так як використане право на безоплатну 
приватизацію земельної ділянки за даним цільовим призначенням. 

 
            2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 
земельну погоджувальну комісію. 
 
 
 
Міський голова                                                      Олександр МІГЕЙ 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                                  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
        24 сесія 8 скликання 

07 грудня 2021 року                                                                        
Про надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення  
земельної ділянки комунальної власності  
Баранівської територіальної громади з  
метою передачі її у власність гр.Богданенку В.М 
  

        Розглянувши заяву гр.Богданенка В.М., керуючись ст.12, 33, 116, 
118, 121, 122, 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 проекту землеустрою щодо 
відведення у власність земельної ділянки комунальної власності 
Баранівської територіальної громади  гр.Богданенку Вадиму 
Миколайовичу, який зареєстрований в ХХХХХХХХХ, орієнтовною 
площею 0,5000 га для ведення особистого селянського господарства із 
земель запасу сільськогосподарського призначення, розташованої в 
межах ХХХХХХХХХХ. 

2. Після виготовлення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки комунальної власності Баранівської  територіальної 
громади, Баранівській міській раді зареєструвати земельну ділянку у 
відділі Держгеокадастру. Гр.Богданенку В.М. 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 
 



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

 РІШЕННЯ  
        24 сесія  8 скликання 

07 грудня 2021 року                                                                                        
Про затвердження технічної документації 
із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж  земельної ділянки комунальної власності 
Баранівської  територіальної громади з метою  
передачі її у власність гр.Муравському Я.О. 
 

  Розглянувши заяву гр.Муравського Я.О. та технічну документацію із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки 
комунальної власності Баранівської територіальної громади з метою 
передачі її у власність, керуючись ст.12, 40, 116, 118, 121, 122, 125, 126, 
186 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 територіальної громади та передати безоплатно у власність 
гр. Муравському Ярославу Олександровичу, який зареєстрований в 
ХХХХХХХХ, земельну ділянку площею 0,1000 га з кадастровим номером 
ХХХХХХХХ для будівництва і обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по ХХХХХХХХХХХ. 

2. Після затвердження технічної документації 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 
  

 
   

 



 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

 РІШЕННЯ  
        24 сесія  8 скликання 

07 грудня 2021 року                                                                                            
 
Про затвердження технічної документації 
із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж  земельної ділянки комунальної власності 
Баранівської  територіальної громади з метою  
передачі її у власність гр.Мищику О.Ф. 
 

  Розглянувши заяву гр.Мищика О.Ф. та технічну документацію із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки 
комунальної власності Баранівської територіальної громади з метою 
передачі її у власність, керуючись ст.12, 40, 116, 118, 121, 122, 125, 126, 
186 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 територіальної громади та передати безоплатно у власність 
гр. Мищику Олександру Федоровичу, який зареєстрований в ХХХХХХХ, 
земельну ділянку площею 0,0997 га з кадастровим номером ХХХХХХХХХ 
для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд по ХХХХХХХХХХ. 

2. Після затвердження технічної документації 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 
 



 

                                  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
        24 сесія 8 скликання 

7 грудня 2021 року                                                                        
 
Про надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення  
земельних ділянок комунальної власності  
Баранівської територіальної громади з метою 
передачі їх у власність гр. Мариніну І.В. 
 

        Розглянувши заяву гр.Мариніна І.В., керуючись ст.12, 33, 116, 118, 
121, 122, 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 проекту землеустрою щодо 
відведення земельних ділянок комунальної власності Баранівської 
територіальної громади  з метою передачі їх у власність гр.Мариніну 
Ігорю Васильовичу, який зареєстрований в ХХХХХХХХХ, орієнтовною 
площею 0,5900 га, в тому числі: ділянка №1 –0,1700 га, ділянка №2 – 
0,2500 га, ділянка №3 – 0,1700 га, для ведення особистого селянського 
господарства із земель запасу сільськогосподарського призначення, 
розташованої в межах ХХХХХХ. 

   2. Після виготовлення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки комунальної власності Баранівської територіальної 
громади, Баранівській міській раді зареєструвати земельну ділянку у 
відділі Держгеокадастру. Гр.Мариніну І.В. 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 
 



                                  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
        24 сесія 8 скликання 

7 грудня 2021 року                                                                         
 
Про надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення  
земельних ділянок комунальної власності  
Баранівської територіальної громади з метою 
передачі їх у власність гр. Ейсмонту О.В. 
 

        Розглянувши заяву гр.Ейсмонта О.В., керуючись ст.12, 33, 116, 
118, 121, 122, 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 проекту землеустрою щодо 
відведення земельних ділянок комунальної власності Баранівської 
територіальної громади  з метою передачі їх у власність гр.Ейсмонту 
Олександру Володимировичу, який зареєстрований в ХХХХХХХХ, 
орієнтовною площею 1,6000 га, в тому числі: ділянка №1 – 0,4500 га в 
с.Володимирівка), ділянка №2 – 0,3600 га (ХХХХХХ), ділянка №3 – 
0,2200 га ( ХХХХХ) для ведення особистого селянського господарства із 
земель запасу сільськогосподарського призначення. 

   2. Після виготовлення проекту землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок комунальної власності Баранівської  територіальної 
громади, Баранівській міській раді зареєструвати земельні ділянки у 
відділі Держгеокадастру. Гр.Ейсмонту О.В. протягом року з дати 
прийняття цього рішення подати проект землеустрою на розгляд сесії 
міської ради щодо прийняття рішення про його затвердження та передачі 
земельних ділянок 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 



                                  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
        24 сесія 8 скликання 

7 грудня 2021 року                                                                        
 
Про надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення  
земельної ділянки комунальної власності  
Баранівської територіальної громади з метою 
передачі її у власність гр.Вовк Л.О. 
 

        Розглянувши заяву гр.Вовк Л.О., керуючись ст.12, 33, 116, 118, 
121, 122, 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 проекту землеустрою щодо 
відведення земельних ділянок комунальної власності Баранівської 
територіальної громади  з метою передачі її у власність гр.Вовк Людмилі 
Олександрівні, яка зареєстрована в ХХХХХХХХХ, орієнтовною площею 
0,7000 га (2 ділянки) для ведення особистого селянського господарства із 
земель запасу сільськогосподарського призначення, розташованої в 
межах ХХХХХХХХ. 

   2. Після виготовлення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки комунальної власності Баранівської  територіальної 
громади, Баранівській міській раді зареєструвати земельну ділянку у 
відділі Держгеокадастру. Гр.Вовк Л.О. 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 
 
 
 



                                  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
        24 сесія 8 скликання 

7 грудня 2021 року                                                                   
Про надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення  
земельних ділянок комунальної власності  
Баранівської територіальної громади з метою 
передачі їх у власність гр. Сицінській С.О. 
 

        Розглянувши заяву гр.Сицінської С.О., керуючись ст.12, 33, 116, 
118, 121, 122, 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 проекту землеустрою щодо 
відведення земельних ділянок комунальної власності Баранівської 
територіальної громади  з метою передачі їх у власність гр.Сицінській 
Світлані Олексіївні, яка зареєстрована в ХХХХХХХХХ, орієнтовною 
площею 0,5500 га, в тому числі: ділянка №1 –0,2000 га, ділянка №2 – 
0,3500 га, для ведення особистого селянського господарства із земель 
запасу сільськогосподарського призначення, розташованої в межах 
ХХХХХХХХХХХ. 

   2. Після виготовлення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки комунальної власності Баранівської  територіальної 
громади, Баранівській міській раді зареєструвати земельну ділянку у 
відділі Держгеокадастру. Гр.Сицінській С.О. 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 



                                  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
        24 сесія 8 скликання 

7 грудня 2021 року                                                                   
Про надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення  
земельних ділянок комунальної власності  
Баранівської територіальної громади з метою 
передачі їх у власність гр. Геричу В.М. 
 

        Розглянувши заяву гр.Герича В.М., керуючись ст.12, 33, 116, 118, 
121, 122, 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 проекту землеустрою щодо 
відведення земельних ділянок комунальної власності Баранівської 
територіальної громади  з метою передачі їх у власність гр.Геричу 
Володимиру Михайловичу, який зареєстрований в ХХХХХХХХХХХ, 
орієнтовною площею 1,1500 га, в тому числі: ділянка №1 –0,5000 га, 
ділянка №2 – 0,5000 га, ділянка №3 – 0,1500 га,для ведення особистого 
селянського господарства із земель запасу сільськогосподарського 
призначення, розташованої в межах ХХХХХХХХ. 

   2. Після виготовлення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки комунальної власності Баранівської  територіальної 
громади, Баранівській міській раді зареєструвати земельну ділянку у 
відділі Держгеокадастру. Гр.Геричу В.М. 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 



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
24 сесія  8 скликання 

7 грудня 2021 року                                                                               
 
Про затвердження проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки  
комунальної власності Баранівської  
територіальної громади з метою передачі  
її у власність гр.Скочиляс О.В. 
 

Розглянувши заяву гр.Скочиляс О.В. та проект землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки комунальної власності Баранівської  
територіальної громади з метою передачі її у власність, керуючись ст.12, 
33, 116, 118, 121, 122, 125, 126, 186 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  територіальної громади та передати 
безоплатно у власність земельну ділянку гр. Скочиляс Олені 
Володимирівні, яка зареєстрована в ХХХХХХХХ, площею 2,0000 га для 
ведення особистого селянського господарства, що розташована за межами 
ХХХХХХ. Кадастровий номер ділянки: ХХХХХХХХХ. 

2. Після затвердження проектної документації  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 
 
 
 



 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
24 сесія  8 скликання 

7 грудня 2021 року                                                                               
 
Про затвердження проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки  
комунальної власності Баранівської  
територіальної громади з метою передачі  
її у власність гр.Райковському В.Є. 
 

Розглянувши заяву гр.Райковського В.Є. та проект землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки комунальної власності Баранівської  
територіальної громади з метою передачі її у власність, керуючись ст.12, 
33, 116, 118, 121, 122, 125, 126, 186 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  територіальної громади та передати 
безоплатно у власність земельну ділянку гр. Райковському Вадиму 
Євгеновичу, який зареєстрований в ХХХХХХХХ, площею 1,6634 га для 
ведення особистого селянського господарства, що розташована в межах 
ХХХХХХХХ. Кадастровий номер ділянки: ХХХХХХХХ. 

2. Після затвердження проектної документації  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 
 



 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
24 сесія  8 скликання 

7 грудня 2021 року                                                                               
 
Про затвердження проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки  
комунальної власності Баранівської  
територіальної громади з метою передачі  
її у власність гр.Поліщуку В.М. 
 

Розглянувши заяву гр.Поліщука В.М. та проект землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки комунальної власності Баранівської  
територіальної громади з метою передачі її у власність, керуючись ст.12, 
33, 116, 118, 121, 122, 125, 126, 186 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  територіальної громади та передати 
безоплатно у власність земельну ділянку гр. Поліщуку Віталію 
Миколайовичу, який зареєстрований в ХХХХХХХХХ, площею 2,0000 га 
для ведення особистого селянського господарства, що розташована за 
межами ХХХХХХХХХХХ. Кадастровий номер ділянки: ХХХХХХХХ. 

2. Після затвердження проектної документації  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 
 
 
 
 



 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
24 сесія  8 скликання 

7 грудня 2021 року                                                                               
 
Про затвердження проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки  
комунальної власності Баранівської  
територіальної громади з метою передачі  
її у власність гр.Обухівській О.Р. 
 

Розглянувши заяву гр.Обухівської О.Р. та проект землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки комунальної власності Баранівської  
територіальної громади з метою передачі її у власність, керуючись ст.12, 
33, 116, 118, 121, 122, 125, 126, 186 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  територіальної громади та передати 
безоплатно у власність земельну ділянку гр. Обухівській Олександрі 
Русланівні, яка зареєстрована в ХХХХХХХХХ, площею 2,0000 га для 
ведення особистого селянського господарства, що розташована за межами 
ХХХХХХХХХ. Кадастровий номер ділянки: ХХХХХХХХХ. 

2. Після затвердження проектної документації  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 
 
 
 
 
 
 



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
24 сесія  8 скликання 

7 грудня 2021 року                                                                               
 
Про затвердження проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки  
комунальної власності Баранівської  
територіальної громади з метою передачі  
її у власність гр.Савичу В.В. 
 

Розглянувши заяву гр.Савича В.В. та проект землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки комунальної власності Баранівської  
територіальної громади з метою передачі її у власність, керуючись ст.12, 
33, 116, 118, 121, 122, 125, 126, 186 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  територіальної громади та передати 
безоплатно у власність земельну ділянку гр. Савичу Віктору 
Володимировичу, який зареєстрований в ХХХХХХХХХХ, площею 0,1660 
га для ведення особистого селянського господарства, що розташована в 
ХХХХХХХХХХ. Кадастровий номер ділянки: ХХХХХХХХ. 

2. Після затвердження проектної документації  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 
 
 
 

 



 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
24 сесія  8 скликання 

7 грудня 2021 року                                                                              
 
Про затвердження проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки  
комунальної власності Баранівської  
територіальної громади з метою передачі  
її у власність гр.Бондарчуку О.Й. 
 

Розглянувши заяву гр.Бондарчука О.Й. та проект землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки комунальної власності Баранівської  
територіальної громади з метою передачі її у власність, керуючись ст.12, 
33, 116, 118, 121, 122, 125, 126, 186 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  територіальної громади та передати 
безоплатно у власність земельну ділянку гр. Бондарчуку Олександру 
Йосиповичу, який зареєстрований в ХХХХХХХХХ, площею 0,3085 га для 
ведення особистого селянського господарства, що розташована в межах 
ХХХХХХХХХ. Кадастровий номер ділянки: ХХХХХХХХХХ. 

2. Після затвердження проектної документації  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 
 
 
 
 
 



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
24 сесія  8 скликання 

7 грудня 2021 року                                                                              
Про затвердження проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки  
комунальної власності Баранівської  
територіальної громади з метою передачі  
її у власність гр.Христюк І.Ю. 
 

Розглянувши заяву гр.Христюк І.Ю. та проект землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки комунальної власності Баранівської  
територіальної громади з метою передачі її у власність, керуючись ст.12, 
33, 116, 118, 121, 122, 125, 126, 186 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  територіальної громади та передати 
безоплатно у власність земельну ділянку гр. Христюк Інні Юріївні, яка 
зареєстрована в ХХХХХХХХ, площею 0,5818 га для ведення особистого 
селянського господарства, що розташована за межами ХХХХХХХХ. 
Кадастровий номер ділянки: ХХХХХХХХХХ. 

2. Після затвердження проектної документації  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 
 
 
 



 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
24 сесія  8 скликання 

7 грудня 2021 року                                                                              
 
Про затвердження проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки  
комунальної власності Баранівської  
територіальної громади з метою передачі  
її у власність гр.Хімічу Ф.В. 
 

Розглянувши заяву гр.Хіміча Ф.В. та проект землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки комунальної власності Баранівської  
територіальної громади з метою передачі її у власність, керуючись ст.12, 
33, 116, 118, 121, 122, 125, 126, 186 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 територіальної громади та передати 
безоплатно у власність земельну ділянку гр. Хімічу Федору Валерійовичу, 
який зареєстрований в ХХХХХХХХХ, площею 1,8450 га для ведення 
особистого селянського господарства, що розташована за межами 
ХХХХХХХ. Кадастровий номер ділянки: ХХХХХХХХ. 

2. Після затвердження проектної документації  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 
 
 

 



 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
24 сесія  8 скликання 

7 грудня 2021 року                                                                               
 
Про затвердження проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки  
комунальної власності Баранівської  
територіальної громади з метою передачі  
її у власність гр.Скочилясу В.О. 
 

Розглянувши заяву гр.Скочиляса В.О. та проект землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки комунальної власності Баранівської  
територіальної громади з метою передачі її у власність, керуючись ст.12, 
33, 116, 118, 121, 122, 125, 126, 186 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  територіальної громади та передати 
безоплатно у власність земельну ділянку гр. Скочилясу Віктору 
Олександровичу, який зареєстрований в ХХХХХХХХХ, площею 2,0000 га 
для ведення особистого селянського господарства, що розташована за 
межами ХХХХХХХХХ. Кадастровий номер ділянки: ХХХХХХХХХХ. 

2. Після затвердження проектної документації  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 



 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
24 сесія  8 скликання 

7 грудня 2021 року                                                                                
 
Про затвердження проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки  
комунальної власності Баранівської  
територіальної громади з метою передачі  
її у власність гр.Логвінову В.Д. 
 

Розглянувши заяву гр.Логвіна В.Д. та проект землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки комунальної власності Баранівської  
територіальної громади з метою передачі її у власність, керуючись ст.12, 
33, 116, 118, 121, 122, 125, 126, 186 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  територіальної громади та передати 
безоплатно у власність земельну ділянку гр. Логвінову Валерію 
Дмитровичу, який зареєстрований в ХХХХХХХХХ, площею 0,3105 га для 
ведення особистого селянського господарства, що розташована в межах 
ХХХХХХХХ. Кадастровий номер ділянки: ХХХХХХХХХ. 

2. Після затвердження проектної документації  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 
 
 
 
 
 
 



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
24 сесія  8 скликання 

7 грудня 2021 року                                                                               
 
Про затвердження проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки  
комунальної власності Баранівської  
територіальної громади з метою передачі  
її у власність гр.Талько М.В. 
 

Розглянувши заяву гр.Талько М.В. та проект землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки комунальної власності Баранівської  
територіальної громади з метою передачі її у власність, керуючись ст.12, 
33, 116, 118, 121, 122, 125, 126, 186 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  територіальної громади та передати 
безоплатно у власність земельну ділянку гр. Талько Марії Василівні, яка 
зареєстрована в ХХХХХХХ, площею 2,0000 га для ведення особистого 
селянського господарства, що розташована за межами ХХХХХХ. 
Кадастровий номер ділянки: ХХХХХХХ. 

2. Після затвердження проектної документації  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 
 
 
 
 
 
 



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
24 сесія  8 скликання 

7 грудня 2021 року                                                                                
 
Про затвердження проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки  
комунальної власності Баранівської  
територіальної громади з метою передачі  
її у власність гр.Шапочніковій Л.В. 
 

Розглянувши заяву гр.Шапочнікової Л.В. та проект землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки комунальної власності Баранівської  
територіальної громади з метою передачі її у власність, керуючись ст.12, 
33, 116, 118, 121, 122, 125, 126, 186 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  територіальної громади та передати 
безоплатно у власність земельну ділянку гр. Шапочніковій Ларисі 
Віталіївні, яка зареєстрована в ХХХХХХХХХ, площею 2,0000 га для 
ведення особистого селянського господарства, що розташована за межами 
ХХХХХХХ. Кадастровий номер ділянки: ХХХХХХХХХ. 

2. Після затвердження проектної документації  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 
 
 
 
 

 
 



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
24 сесія  8 скликання 

7 грудня 2021 року                                                                               
 
Про затвердження проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки  
комунальної власності Баранівської  
територіальної громади з метою передачі  
її у власність гр.Цимбалюк Ю.Ю. 
 

Розглянувши заяву гр.Цимбалюк Ю.Ю. та проект землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки комунальної власності Баранівської  
територіальної громади з метою передачі її у власність, керуючись ст.12, 
33, 116, 118, 121, 122, 125, 126, 186 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  територіальної громади та передати 
безоплатно у власність земельну ділянку гр. Цимбалюк Юлії Юріївні, яка 
зареєстрована в ХХХХХХХХ, площею 2,0000 га для ведення особистого 
селянського господарства, що розташована за межами ХХХХХХХХХ. 
Кадастровий номер ділянки: ХХХХХХХХХ. 

2. Після затвердження проектної документації  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 
                                                                                                                      
    

 
    



 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
24 сесія  8 скликання 

7 грудня 2021 року                                                                               
 
Про затвердження проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки  
комунальної власності Баранівської  
територіальної громади з метою передачі  
її у власність гр.Цимбалюку Г.О. 
 

Розглянувши заяву гр.Цимбалюка Г.О. та проект землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки комунальної власності Баранівської  
територіальної громади з метою передачі її у власність, керуючись ст.12, 
33, 116, 118, 121, 122, 125, 126, 186 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  територіальної громади та передати 
безоплатно у власність земельну ділянку гр. Цимбалюку Геннадію 
Олександровичу, який зареєстрований в ХХХХХХХХ, площею 2,0000 га 
для ведення особистого селянського господарства, що розташована за 
межами ХХХХХХХХ. Кадастровий номер ділянки: ХХХХХХХХХ. 

2. Після затвердження проектної документації  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 
 
 
 

 
 



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
24 сесія  8 скликання 

7 грудня 2021 року                                                                              №1376  
 
Про затвердження проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки  
комунальної власності Баранівської  
територіальної громади з метою передачі  
її у власність гр.Юрчуку П.І. 
 

Розглянувши заяву гр.Юрчука П.І. та проект землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки комунальної власності Баранівської  
територіальної громади з метою передачі її у власність, керуючись ст.12, 
33, 116, 118, 121, 122, 125, 126, 186 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  територіальної громади та передати 
безоплатно у власність земельну ділянку гр. Юрчуку Петру Івановичу, 
який зареєстрований в ХХХХХХХ, площею 2,0000 га для ведення 
особистого селянського господарства, що розташована за межами 
ХХХХХХХХ. Кадастровий номер ділянки: ХХХХХХХХ. 

2. Після затвердження проектної документації  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 
 
 
 
    



 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
24 сесія  8 скликання 

7 грудня 2021 року                                                                              
 
Про затвердження проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки  
комунальної власності Баранівської  
територіальної громади з метою передачі  
її у власність гр.Воробей Д.П. 
 

Розглянувши заяву гр.Воробей Д.П. та проект землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки комунальної власності Баранівської  
територіальної громади з метою передачі її у власність, керуючись ст.12, 
33, 116, 118, 121, 122, 125, 126, 186 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  територіальної громади та передати 
безоплатно у власність земельну ділянку гр. Воробей Діані Петрівні, яка 
зареєстрована в ХХХХХХХ, площею 2,0000 га для ведення особистого 
селянського господарства, що розташована за межами ХХХХХХХ. 
Кадастровий номер ділянки: ХХХХХХХХХ. 

2. Після затвердження проектної документації  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 
 
 
 
 
 
    



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
24 сесія  8 скликання 

7 грудня 2021 року                                                                               
 
Про затвердження проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки  
комунальної власності Баранівської  
територіальної громади з метою передачі  
її у власність гр.Радчуку А.І. 
 

Розглянувши заяву гр.Радчука А.І. та проект землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки комунальної власності Баранівської  
територіальної громади з метою передачі її у власність, керуючись ст.12, 
33, 116, 118, 121, 122, 125, 126, 186 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  територіальної громади та передати 
безоплатно у власність земельну ділянку гр. Радчуку Анатолію Івановичу, 
який зареєстрований в ХХХХХХХХ, площею 0,8800 га для ведення 
особистого селянського господарства, що розташована в межах 
ХХХХХХХХ. Кадастровий номер ділянки: ХХХХХХХХ. 

2. Після затвердження проектної документації  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 
 
 
 
 
 
 



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
24 сесія  8 скликання 

7 грудня 2021 року                                                                               
 
Про затвердження проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки  
комунальної власності Баранівської  
територіальної громади з метою передачі  
її у власність гр.Сніховському О.С. 
 

Розглянувши заяву гр.Сніховського О.С. та проект землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки комунальної власності Баранівської  
територіальної громади з метою передачі її у власність, керуючись ст.12, 
33, 116, 118, 121, 122, 125, 126, 186 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  територіальної громади та передати 
безоплатно у власність земельну ділянку гр. Сніховському Олександру 
Станіславовичу, який звареєстрований в ХХХХХХХ, площею 0,1000 га 
для ведення особистого селянського господарства, що розташована в 
межах ХХХХХХХХХХ. Кадастровий номер ділянки: ХХХХХХХ. 

2. Після затвердження проектної документації  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 
    
 

 
 

 



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
24 сесія  8 скликання 

07 грудня 2021 року                                                                               
 
Про затвердження проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки  
комунальної власності Баранівської  
територіальної громади з метою передачі  
її у власність гр.Касянчуку В.В. 
 

Розглянувши заяву гр.Касянчука В.В. та проект землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки комунальної власності Баранівської 
територіальної громади з метою передачі її у власність, керуючись ст.12, 
33, 116, 118, 121, 122, 125, 126, 186 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  територіальної громади та передати 
безоплатно у власність земельну ділянку гр. Касянчуку Василю 
Васильовичу, який проживає в ХХХХХХХХХ, площею 0,5165 га для 
ведення особистого селянського господарства, що розташована в 
ХХХХХХХХ. Кадастровий номер ділянки: ХХХХХХХХХ.  

2. Після затвердження проектної документації  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          
 
 



 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
24 сесія  8 скликання 

07 грудня 2021 року                                                                               
Про затвердження проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки  
комунальної власності Баранівської  
територіальної громади з метою передачі  
її у власність гр.Любарець В.Я. 
 

Розглянувши заяву гр.Любарець В.Я. та проект землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки комунальної власності Баранівської 
територіальної громади з метою передачі її у власність, керуючись ст.12, 
33, 116, 118, 121, 122, 125, 126, 186 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  територіальної громади та передати 
безоплатно у власність земельну ділянку гр. Любарець Валентині Яківні, 
яка зареєстрована в ХХХХХХХХХ, площею 1,5000 га для ведення 
особистого селянського господарства, що розташована в межах 
ХХХХХХХХ. Кадастровий номер ділянки: ХХХХХХХХХ.  

2. Після затвердження проектної документації  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          
 

 
 



 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
24 сесія  8 скликання 

07 грудня 2021 року                                                                                
 
Про затвердження проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки  
комунальної власності Баранівської  
територіальної громади з метою передачі  
її у власність гр.Хімічу В.Ф. 
 

Розглянувши заяву гр.Хіміча В.Ф. та проект землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки комунальної власності Баранівської 
територіальної громади з метою передачі її у власність, керуючись ст.12, 
33, 116, 118, 121, 122, 125, 126, 186 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  територіальної громади та передати 
безоплатно у власність земельну ділянку гр. Хімічу Валерію Федоровичу, 
який зареєстрований в ХХХХХХХХ, площею 1,5000 га для ведення 
особистого селянського господарства, що розташована в межах ХХХХХХ. 
Кадастровий номер ділянки: ХХХХХХХХ.  

2. Після затвердження проектної документації  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          
 
 
 
 



 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
24 сесія  8 скликання 

07 грудня 2021 року                                                                                
 
Про затвердження проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки  
комунальної власності Баранівської  
територіальної громади з метою передачі  
її у власність гр.Касянчук Л.В. 
 

Розглянувши заяву гр.Касянчук Л.В. та проект землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки комунальної власності Баранівської 
територіальної громади з метою передачі її у власність, керуючись ст.12, 
33, 116, 118, 121, 122, 125, 126, 186 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  територіальної громади та передати 
безоплатно у власність земельну ділянку гр. Касянчук Любові Василівні, 
яка зареєстрована в ХХХХХХХ, площею 0,3241 га для ведення особистого 
селянського господарства, що розташована в межах ХХХХХХХХ. 
Кадастровий номер ділянки: ХХХХХХХХ.  

2. Після затвердження проектної документації  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          
 
 
 
 
 

 
 

 



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
24 сесія  8 скликання 

07 грудня 2021 року                                                                               
 
Про затвердження проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки  
комунальної власності Баранівської  
територіальної громади з метою передачі  
її у власність гр.Лісневській Л.Ф. 
 

Розглянувши заяву гр.Лісневської Л.Ф. та проект землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки комунальної власності Баранівської 
територіальної громади з метою передачі її у власність, керуючись ст.12, 
33, 116, 118, 121, 122, 125, 126, 186 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  територіальної громади та передати 
безоплатно у власність земельну ділянку гр. Лісневській Людмилі 
Феліксівні, яка зареєстрована в ХХХХХХХХ, площею 0,6595 га для 
ведення особистого селянського господарства, що розташована в межах 
ХХХХХХ. Кадастровий номер ділянки: ХХХХХХХХХ.  

2. Після затвердження проектної документації  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  
 
 
 
 
 



 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
24 сесія  8 скликання 

07 грудня 2021 року                                                                                
 
Про затвердження проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки  
комунальної власності Баранівської  
територіальної громади з метою передачі  
її у власність гр.Карпович І.С. 
 

Розглянувши заяву гр.Карпович І.С. та проект землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки комунальної власності Баранівської 
територіальної громади з метою передачі її у власність, керуючись ст.12, 
33, 116, 118, 121, 122, 125, 126, 186 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  територіальної громади та передати 
безоплатно у власність земельну ділянку гр. Карпович Інні Сергіївні, яка 
зареєстрована в ХХХХХХХХ, площею 0,5534 га для ведення особистого 
селянського господарства, що розташована в межах ХХХХХХ. 
Кадастровий номер ділянки: ХХХХХХХ.  

2. Після затвердження проектної документації  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  
 
 
 
         
 
 
 



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
24 сесія  8 скликання 

07 грудня 2021 року                                                                               
 
Про затвердження проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки  
комунальної власності Баранівської  
територіальної громади з метою передачі  
її у власність гр.Ейсмонту Н.С. 
 

Розглянувши заяву гр.Ейсмонта Н.С. та проект землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки комунальної власності Баранівської 
територіальної громади з метою передачі її у власність, керуючись ст.12, 
33, 116, 118, 121, 122, 125, 126, 186 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 територіальної громади та передати 
безоплатно у власність земельну ділянку гр. Ейсмонту Назару 
Сергійовичу, який зареєстрований в ХХХХХХХХ, площею 2,0000 га для 
ведення особистого селянського господарства, що розташована за межами 
ХХХХХХХ. Кадастровий номер ділянки: ХХХХХХХХХ.  

2. Після затвердження проектної документації  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 
 
                                                                                                              
 


