
                                  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
28  сесія  8 скликання 

 
24 січня 2019 року                                                                                                   № 1599 
 
 
Про затвердження технічної документації 
із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж земельної ділянки комунальної власності 
Баранівської об’єднаної територіальної громади 
з метою передачі її у власність для будівництва 
і обслуговування житлового будинку,  
господарських будівель і споруд гр.Василюку П.П. 
 

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

 
ВИРІШИЛА: 
 

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

       2. Передати гр. Василюку Петру Парфеновичу у власність земельну ділянку 
комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної громади, яка розташована по 
XXXXXXXXXX, площею 0,2500 га, в тому числі: під житловою забудовою та господарськими 
спорудами – 0,0709 га; рілля – 0,1081 га; багаторічні насадження – 0,0710 га, для будівництва 
і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, кадастровий номер 
земельної ділянки - XXXXXXXXXX. 

        3. Гр. Василюку П.П.: 
        3.1. Після затвердження технічної документації зареєструвати речове право на 

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

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

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

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



                                  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
28  сесія  8 скликання 

 
24 січня 2019 року                                                                                          № 1600 
 
Про затвердження технічної документації 
із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж  земельної ділянки комунальної власності 
Баранівської об’єднаної територіальної громади 
з метою передачі її у власність для будівництва 
і обслуговування житлового будинку,  
господарських будівель і споруд гр.Мастеренку В.Л. 
 

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

 
ВИРІШИЛА: 
 

        1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки комунальної власності Баранівської об’єднаної 
територіальної громади з метою передачі її у власність гр. Мастеренку Василю Леонідовичу, 
який проживає в XXXXXXXXXX, загальною площею 0,0998 га для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по XXXXXXX. Дана 
земельна ділянка відноситься до категорії земель житлової та громадської забудови. 

        2. Передати гр. Мастеренку Василю Леонідовичу у власність земельну ділянку 
комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної громади, яка розташована по 
XXXXXXXXX, площею 0,0998 га, в тому числі: під житловою забудовою та господарськими 
спорудами – 0,0747 га; рілля – 0,0251 га, для будівництва і обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд, кадастровий номер земельної ділянки – XXXXXXXXX. 

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

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

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

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

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



                                  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
28  сесія  8 скликання 

 
24 січня 2019 року                                                                                                     № 1601 
 
Про затвердження технічної документації 
із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж  земельної ділянки комунальної власності 
Баранівської об’єднаної територіальної громади 
з метою передачі її у власність для будівництва 
і обслуговування житлового будинку,  
господарських будівель і споруд гр.Романчук Т.В. 
  

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

 
ВИРІШИЛА: 
 

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

        2. Передати гр. Романчук Тетяні Василівні у власність земельну ділянку комунальної 
власності Баранівської об’єднаної територіальної громади, яка розташована по 
XXXXXXXXXXX, площею 0,1000 га, в тому числі: під житловою забудовою та 
господарськими спорудами – 0,0366 га; рілля – 0,0474 га; багаторічні насадження – 0,0160 га, 
для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, 
кадастровий номер земельної ділянки – XXXXXXXXXX. 

        3. Гр. Романчук Т.В.: 
        3.1. Після затвердження технічної документації зареєструвати речове право на 

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

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

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

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



                                  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
28  сесія  8 скликання 

 
24 січня 2019 року                                                                     № 1602 
 
 
Про затвердження технічної документації 
із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж  земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
для ведення товарного сільськогосподарського 
виробництва з метою передачі її в спільну  
часткову власність гр.Шалаю С.М., гр.Ткачук С.М. 
 

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

 
ВИРІШИЛА: 
 

        1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) з метою передачі її у спільну 
часткову власність для ведення товарного сільськогосподарського виробництва гр. Шалаю 
Сергію Миколайовичу, який проживає в XXXXXX, та гр.Ткачук Світлані Миколаївні, яка 
проживає в XXXXXXXX, та закріплення її на місцевості межовими знаками. Дана земельна 
ділянка розташована за межами XXXXXXXXXX та відноситься до категорії земель 
сільськогосподарського призначення. 

        2. Передати гр. Шалаю Сергію Миколайовичу та гр.Ткачук Світлані Миколаївні у 
спільну часткову власність, де частка кожного становить ½ від загальної площі, земельну 
ділянку, яка розташована за межами XXXXXXXXXX, площею 3,4682 га, в тому числі: 
пасовища – 3,4682 га, для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, 
кадастровий номер земельної ділянки – XXXXXXXXX. 

        3. Гр. Шалаю С.М. та гр.Ткачук С.М.: 
        3.1. Після затвердження технічної документації зареєструвати речове право на 

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

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

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

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



                                  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
28  сесія  8 скликання 

 
24 січня 2019 року                                                                     № 1603 
 
 
Про затвердження технічної документації 
із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж  земельної ділянки комунальної власності 
Баранівської об’єднаної територіальної громади 
з метою передачі її у власність для будівництва 
і обслуговування житлового будинку,  
господарських будівель і споруд гр.Осіпчуку І.С. 
 

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

 
ВИРІШИЛА: 
 

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

        2. Передати гр. Осіпчуку Ігорю Сергійовичу у власність земельну ділянку 
комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної громади, яка розташована по 
XXXXXXXXX, площею 0,1000 га, в тому числі: під житловою забудовою та господарськими 
спорудами – 0,0552 га; рілля - 0,0279 га; багаторічні насадження – 0,0273 га, для будівництва 
і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, кадастровий номер 
земельної ділянки - XXXXXXXXXX. 

        3. Гр. Осіпчуку І.С.: 
        3.1. Після затвердження технічної документації зареєструвати речове право на 

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

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

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

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

 
Міський голова                                                     А.О.Душко 



                                  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
28  сесія  8 скликання 

 
24 січня 2019 року                                                                    № 1604 
 
Про затвердження технічної документації 
із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж  земельної ділянки комунальної власності 
Баранівської об’єднаної територіальної громади 
з метою передачі її у власність для будівництва 
і обслуговування житлового будинку,  
господарських будівель і споруд гр.Чечет О.В. 
 

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

 
ВИРІШИЛА: 
 

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

       2. Передати гр. Чечет Олені Володимирівні у власність земельну ділянку комунальної 
власності Баранівської об’єднаної територіальної громади, яка розташована по 
XXXXXXXXXX, площею 0,1000 га, в тому числі: під житловою забудовою та господарськими 
спорудами – 0,0278 га; рілля - 0,0426 га; багаторічні насадження – 0,0296 га, для будівництва 
і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, кадастровий номер 
земельної ділянки – XXXXXXXXX. 

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

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

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

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

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



                                  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
28  сесія  8 скликання 

 
24 січня 2019 року                                                                     № 1605 
 
Про затвердження технічної документації 
із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж  земельної ділянки комунальної власності 
Баранівської об’єднаної територіальної громади 
з метою передачі її у власність для будівництва 
і обслуговування житлового будинку,  
господарських будівель і споруд гр.Лисюку С.П. 
 

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

 
ВИРІШИЛА: 
 

        1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки комунальної власності Баранівської об’єднаної 
територіальної громади з метою передачі її у власність гр. Лисюку Сергію Петровичу, який 
проживає в XXXXXXXXX,  загальною площею 0,1296 га для будівництва і обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд по XXXXXXX. Дана земельна ділянка 
відноситься до категорії земель житлової та громадської забудови. 

        2. Передати гр. Лисюку Сергію Петровичу у власність земельну ділянку комунальної 
власності Баранівської об’єднаної територіальної громади, яка розташована по 
вулXXXXXXXX, площею 0,1296 га, в тому числі: під житловою забудовою та господарськими 
спорудами – 0,0311 га; рілля - 0,0757 га; багаторічні насадження – 0,0228 га, для будівництва 
і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, кадастровий номер 
земельної ділянки – XXXXXXXX. 

       3. Гр. Лисюку С.П.: 
       3.1. Після затвердження технічної документації зареєструвати речове право на 

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

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

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

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



                                  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
28  сесія  8 скликання 

 
24 січня 2019 року                                                                     № 1606 
 
 
Про затвердження проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки  
комунальної власності Баранівської об’єднаної  
територіальної громади з метою передачі її у 
власність для ведення особистого селянського 
господарства гр.Коржовському А.В. 

 
        Розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної 

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

 
ВИРІШИЛА: 

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

        2. Передати гр.Коржовському Андрію Віцентійовичу у власність земельну ділянку 
комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної громади, яка розташована в 
районі XXXXXXXXXX, площею 2,0000 га, в тому числі: рілля – 2,0000 га, для ведення 
особистого селянського господарства, кадастровий номер земельної ділянки – XXXXXXXXX. 

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

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

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

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

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

 
 

Міський голова                                                                                           А.О.Душко 
 
 
 
 
 



                                  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
28  сесія  8 скликання 

 
24 січня 2019 року                                                                     № 1607 
 
 
Про затвердження проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки  
комунальної власності Баранівської об’єднаної  
територіальної громади з метою передачі її у 
власність для ведення особистого селянського 
господарства гр.Пархоменко Л.М. 

 
        Розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної 

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

 
ВИРІШИЛА: 

        1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної 
власності Баранівської об’єднаної територіальної громади з метою передачі її у власність 
гр.Пархоменко Людмилі Миколаївні, яка проживає по XXXXXXXXXX, загальною площею 
0,5500 га для ведення особистого селянського господарства по XXXXXXXXXX. Дана 
земельна ділянка відноситься до категорії земель сільськогосподарського призначення. 

        2. Передати гр.Пархоменко Людмилі Миколаївні у власність земельну ділянку 
комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної громади, яка розташована по 
XXXXXXXXXXX, площею 0,5500 га, в тому числі: рілля – 0,5500 га, для ведення особистого 
селянського господарства, кадастровий номер земельної ділянки – XXXXXXXXXX. 

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

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

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

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

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

 
 

Міський голова                                                                               А.О.Душко 
 
 
 
 



                                  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
28  сесія  8 скликання 

 
24 січня 2019 року                                                                     № 1608 
 
Про затвердження проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки  
комунальної власності Баранівської об’єднаної  
територіальної громади з метою передачі її у 
власність для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель 
та споруд (присадибна ділянка) гр.Майорову С.В. 
 

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

 
ВИРІШИЛА: 

       1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної 
власності Баранівської об’єднаної територіальної громади з метою передачі її у власність 
гр.Майорову Сергію Володимировичу, який проживає по XXXXXXXXXXX, загальною 
площею 0,2000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд XXXXXXX. Дана земельна ділянка відноситься до категорії земель житлової 
та громадської забудови. 

       2. Передати гр.Майорову Сергію Володимировичу у власність земельну ділянку 
комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної громади, яка розташована по 
XXXXXXXXXX, площею 0,2000 га, в тому числі: рілля – 0,2000 га, для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, кадастровий номер 
земельної ділянки – XXXXXXXXX. 

       3. Гр.Майорову С.В.: 
       3.1. Після затвердження проектної документації зареєструвати речове право на 

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

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

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

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

 
 

Міський голова                                                                                        А.О.Душко 
 



                                  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
28  сесія  8 скликання 

 
24 січня 2019 року                                                                     № 1609 
 
 
Про затвердження проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки  
комунальної власності Баранівської об’єднаної  
територіальної громади з метою передачі її у 
постійне користування для будівництва та 
обслуговування багатоквартирного житлового 
будинку ОСББ «Надія» 

 
        Розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної 

власності Баранівської об’єднаної територіальної громади з метою передачі її в постійне 
користування для будівництва та обслуговування багатоквартирного житлового будинку, 
керуючись ст.12,38,39,42,92,125,126,1861 Земельного кодексу України, ст.26 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної комісії з питань 
земельних відносин, містобудування, будівництва та охорони навколишнього природного 
середовища, міська рада 

 
ВИРІШИЛА: 

        1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної 
власності Баранівської об’єднаної територіальної громади з метою передачі її в постійне 
користування об,єднанню співвласників багатоквартирного житлового будинку «Надія», 
загальною площею 0,1176 га для будівництва та обслуговування багатоквартирного 
житлового будинку по XXXXXXXX. Дана земельна ділянка відноситься до категорії земель 
житлової та громадської забудови.. 

        2. Передати об,єднанню співвласників багатоквартирного житлового будинку у 
постійне користування земельну ділянку комунальної власності Баранівської об’єднаної 
територіальної громади, яка розташована по XXXXXXXXX, загальною площею 0,1776 га, в 
тому числі: забудовані землі – 0,1776 га, для будівництва та обслуговування 
багатоквартирного житлового будинку, кадастровий номер земельної ділянки – 
XXXXXXXXXX. 

        3. Керівнику ОСББ «Надія» Полюшкевичу О.В.: 
        3.1. Після затвердження проектної документації зареєструвати речове право на 

нерухоме майно відповідно до чинного законодавства. 
        3.2.  Виконувати обов,язки землекористувача відповідно до вимог статті 96 

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

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

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

 
 

Міський голова                                                                                           А.О.Душко 
 
 



                                  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
28  сесія  8 скликання 

 
24 січня 2019 року                                                                    № 1610 
 
 
Про надання дозволу на виготовлення 
робочого проекту землеустрою щодо  
рекультивації порушених земель 
 

        Розглянувши клопотання директора ДП «Шпат» Раковця С.І., копію спеціального 
дозволу на користування надрами, копію акту про надання гірничого відводу, договір оренди 
землі від 01.07.2011 р., керуючись ст.12,166,168 Земельного кодексу України, ст.12,25 Закону 
України «Про землеустрій», Законом України «Про охорону земель», ст.26 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної комісії з питань 
земельних відносин, містобудування, будівництва та охорони навколишнього природного 
середовища, міська рада 

 
ВИРІШИЛА: 

              1. Надати дозвіл дочірньому підприємству «Шпат», юридична адреса якого: 
с.Йосипівка, вул.Щукіна,25, на виготовлення робочого проекту землеустрою щодо 
рекультивації порушених земель на земельній ділянці площею 37,28 га після відпрацювання 
Йосипівського родовища лужних каолінів в с.Йосипівка. 
 
              2. Рекомендувати ДП «Шпат» замовити виготовлення  робочого проекту 
землеустрою щодо рекультивації порушених земель, забезпечити його погодження, 
затвердження та здійснення відповідних заходів у встановленому чинним законодавством 
порядку. 
 

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

 
 

Міський голова                                                                                     А.О.Душко 
 

   

 
 
 
 
 
 
 

   



                                  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
28  сесія  8 скликання 

 
24 січня 2019 року                                                                     № 1611 
 
Про надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки комунальної власності 
Баранівської об’єднаної територіальної 
громади  
 

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

 
ВИРІШИЛА: 

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

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

 
 

Міський голова                                                                               А.О.Душко 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Додаток 
до рішення 28 сесії 8 скликання 
Баранівської міської ради 

                                                                                               від 24.01. 2019 р. № 1611 
 

№ 
з/
п 

Прізвище, ім,я та по-
батькові, адреса 

проживання 

Площа 
земель-

ної 
ділянки, 

га 

Для будівництва 
та обслуговува-
ння житлового 

будинку, 
господарських 

будівель і 
споруд, га 

 Для ведення 
особистого 

селянського 
господарства, 

га 

Місце 
розташування 

земельної 
ділянки 

Примітка 

1 Газієва Анжела 
Іванівна,  

XXX 

0,02  0,02 XXX власність 

2 Майданюк Сергій 
Миколайович, XXX 

0,10 0,10  XXX  
власність 

3 Гітуляр Леся 
Анатоліївна, XXX 

0,47  0,47 XXX власність 

4 Поплавська Ганна 
Йосипівна, XXX 

0,27  0,27 XXX власність 

5 Сус Микола 
Миколайович, XXX 

0,60  0,60 XXX власність 

6 Радчук Галина 
Миколаївна, XXX 

0,10  0,10 XXX власність 

7 Хоменко Зоя 
Назарівна, XXX 

0,90  0,90 XXX власність 

8 Хоменко Сергій 
Володимирович, 

XXX 

0,48  0,48 XXX власність 

9 Лісневський Леон 
Миколайович, XXX 

0,10 0,10  XXX власність 

10 Заєць Ганна 
Ананіївна, XXX 

0,25 0,25  XXX власність 

11 Заєць Ганна 
Ананіївна, XXX 

0,06  0,06 XXX власність 

12 Базько Юрій 
Васильович, XXX 

0,15  0,15 XXX власність 

13 Лукянчук Наталія 
Анатоліївна,  

XXX 

0,71  0,71 XXX власність 

14 Райковська Леся 
Миколаївна, XXX 

0,10  0,10 XXX власність 

15 Савич Богдан 
Вікторович, XXX 

0,25 0,25  XXX власність 

 
 
 
Секретар ради                                                                                                                   О.В.Самчук 
 
 
 
 
 
 
 



                                  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
28  сесія  8 скликання 

 
24 січня 2019 року                                                                     № 1612 
 
Про погодження підготовки лотів 
та проведення земельних торгів з 
продажу прав оренди земельних 
ділянок, які розташовані за межами 
населеного пункту 
 
               Заслухавши інформацію начальника відділу містобудування, архітектури, земельних 
відносин та комунальної власності Шевчук О.Г. про необхідність погодження підготовки лотів 
та проведення земельних торгів з продажу прав оренди земельних ділянок, які розташовані за 
межами населених пунктів, розглянувши повторний лист-звернення Головного управління 
Держгеокадастру у Житомирській області №18-6-0.332-9057/2-18 від 21.12.2018 р., керуючись 
ст.12 Земельного кодексу України, розпорядженням Кабінету Міністрів України від 
31.01.2018 р. №60-р «Питання передачі земельних ділянок сільськогосподарського 
призначення державної власності у комунальну власність об’єднаних територіальних громад», 
ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації 
постійної комісії з питань земельних відносин, містобудування, будівництва та охорони 
навколишнього природного середовища, міська рада 

 
ВИРІШИЛА: 

1. Погодити підготовку лотів та проведення земельних торгів з продажу прав оренди 
земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної власності, які розташовані 
за межами населеного пункту на території Баранівської об’єднаної територіальної громади 
(Суємецький старостинський округ): 

- площею 10,5579 га (кадастровий номер 1820685800:01:000:0242); 
-  площею 75,9671 га (кадастровий номер 1820685800:04:000:1246); 
- площею 7,8400 га (кадастровий квартал 1820685800:01:000). 
 

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

 
 

Міський голова                                                                                  А.О.Душко 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                     



                                  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
28  сесія  8 скликання 

 
24 січня 2019 року                                                                     № 1613 
 
 
Про внесення змін до рішення  
3 сесії 8 скликання від 17.02.2017 р. 
№139 

 
       Заслухавши інформацію начальника відділу містобудування та архітектури, 

земельних відносин та комунального майна Шевчук О.Г. про необхідність внесення змін до 
рішення 3 сесії 8 скликання Баранівської міської ради від 17.02.2017 р. №139, в зв’язку з 
допущенням механічної помилки, керуючись ст.12 Земельного кодексу України, ст.26 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної комісії 
з питань земельних відносин, містобудування, будівництва та охорони навколишнього 
природного середовища, міська рада 

 
ВИРІШИЛА: 

               1. Внести зміни до рішення 3 сесії 8 скликання Баранівської міської ради від  
17.02.2017 р. №139 «Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної 
громади для ведення особистого селянського господарства з подальшою передачею у 
власність гр.Левченку І.М.», а саме, в п. 1 даного рішення слова «орієнтовною площею 0,0500 
га» замінити на слова «орієнтовною площею 0,1500 га». 

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

 
Міський голова                                                                                     А.О.Душко 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



                                  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
28  сесія  8 скликання 

 
24 січня 2019 року                                                                     № 1614 
 
 
Про внесення змін до рішення  
26 сесії 8 скликання від 12.11.2018 р. 
№1476 

 
        Заслухавши інформацію начальника відділу містобудування та архітектури, 

земельних відносин та комунального майна Шевчук О.Г. про необхідність внесення змін до 
рішення 26 сесії 8 скликання Баранівської міської ради від 12.11.2018 р. №1476, в зв’язку з 
допущенням механічної помилки, керуючись ст.12 Земельного кодексу України, ст.26 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної комісії 
з питань земельних відносин, містобудування, будівництва та охорони навколишнього 
природного середовища, міська рада 

 
ВИРІШИЛА: 

               1. Внести зміни до рішення 26 сесії 8 скликання Баранівської міської ради від  
12.11.2018 р. №1476 «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних 
ділянок комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної громади з метою 
передачі їх в оренду для ведення фермерського господарства гр.Салюку А.В.», а саме, в п. 2 
даного рішення слова «для ведення особистого селянського господарства» замінити на слова 
«для ведення фермерського господарства». 

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

 
Міський голова                                                                                   А.О.Душко 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



                                  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
28  сесія  8 скликання 

 
 

24 січня 2019 року                                                                                               № 1615 
 
 
Про припинення права 
користування земельною  
ділянкою  

 
 

        Заслухавши інформацію начальника відділу містобудування, архітектури, земельних 
відносин та комунальної власності Шевчук О.Г. про необхідність припинення права 
користування земельною ділянкою гр.Хоменка В.Е., розглянувши заяву гр.Юзькової О.П., 
керуючись ст.12,141 Земельного Кодексу України, ст.26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної комісії з питань земельних 
відносин, містобудування, будівництва та охорони навколишнього природного середовища, 
міська рада 

 
ВИРІШИЛА: 

               1. Припинити право користування земельною ділянкою гр.Хоменка Володимира 
Едвартовича, який помер, загальною площею 1,3800 га для ведення особистого селянського 
господарства в XXXXXX. Передати земельну ділянку площею 1,3800 га до земель запасу 
сільськогосподарського призначення комунальної власності Баранівської об’єднаної 
територіальної   громади. 

               2. Припинити право користування земельною ділянкою гр.Юзьковій Ользі Павлівні, 
яка проживає в XXXXXXXX, загальною площею 0,0500 га для ведення особистого 
селянського господарства по XXXXXXXX. Передати земельну ділянку площею 0,0500 га до 
земель запасу сільськогосподарського призначення комунальної власності Баранівської 
об’єднаної територіальної   громади. 

               3. Припинити право користування земельною ділянкою гр.Юхимчук Домінікії 
Іванівни, яка померла, загальною площею 0,3600 га для ведення особистого селянського 
господарства по XXXXXXXXX. Передати земельну ділянку площею 0,3600 га до земель 
запасу сільськогосподарського призначення комунальної власності Баранівської об’єднаної 
територіальної   громади. 

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

 
Міський голова                                                                    А.О.Душко  
 
 
 
 
 
 



                                  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
28  сесія  8 скликання 

 
24 січня 2019 року                                                                     № 1616 
 
Про присвоєння поштової 
адреси земельній ділянці 
гр.Скакальської Г.Ю. 
 

        Розглянувши заяву гр.Скакальської Г.Ю. про присвоєння поштової адреси земельній 
ділянці в м.Баранівка, з метою впорядкування нумерації земельних ділянок, керуючись ст.26 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної 
комісії з питань земельних відносин, містобудування, будівництва та охорони навколишнього 
природного середовища, міська рада 

 
ВИРІШИЛА: 
 
               1. Присвоїти поштову адресу: XXXXXXX в м.Баранівці земельній ділянці для 
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, яка 
належить на праві власності гр.Скакальській Галині Юлісівні. Кадастровий номер земельної 
ділянки – XXXXXXXXXXX. 
 
               2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань 
земельних відносин, містобудування, будівництва та охорони навколишнього природного 
середовища. 
 
 
Міський голова                                                                  А.О.Душко 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
28  сесія  8 скликання 

 
24 січня 2019 року                                                                     № 1617 
 
Про присвоєння поштової 
адреси земельній ділянці 
гр.Колесової Л.М. 
 

        Розглянувши заяву гр.Колесової Л.М. про присвоєння поштової адреси земельній 
ділянці в м.Баранівка, з метою впорядкування нумерації земельних ділянок, керуючись ст.26 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної 
комісії з питань земельних відносин, містобудування, будівництва та охорони навколишнього 
природного середовища, міська рада 

 
ВИРІШИЛА: 
 
               1. Присвоїти поштову адресу: XXXXXXX земельній ділянці для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, яка належить на праві 
власності гр.Колесовій Любові Михайлівні. Кадастровий номер земельної ділянки – XXXXX. 
 
               2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань 
земельних відносин, містобудування, будівництва та охорони навколишнього природного 
середовища. 
 
 
Міський голова                                                                                А.О.Душко 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
28  сесія  8 скликання 

 
24 січня 2019 року                                                                                       № 1618 
 
Про присвоєння поштової 
адреси земельним ділянкам 
гр.Суса Я.В. 
 

        Розглянувши заяву гр.Суса Я.В. про присвоєння поштової адреси земельним 
ділянкам в м.Баранівка, з метою впорядкування нумерації земельних ділянок, керуючись ст.26 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної 
комісії з питань земельних відносин, містобудування, будівництва та охорони навколишнього 
природного середовища, міська рада 

 
ВИРІШИЛА: 
 
               1. Присвоїти поштову адресу: XXXXXXX земельній ділянці для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (XXXXXXXX) та 
земельній ділянці для ведення особистого селянського господарства (XXXXXXX), які 
належать на праві власності гр.Сусу Ярославу Вікторовичу. 
 
              2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань 
земельних відносин, містобудування, будівництва та охорони навколишнього природного 
середовища. 
 
 
Міський голова                                                                               А.О.Душко 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 



                                  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
28  сесія  8 скликання 

 
24 січня 2019 року                                                                                             № 1619 
 
Про надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок комунальної власності 
Баранівської об’єднаної територіальної 
громади за межами населених пунктів 
зі зміною цільового призначення з земель 
запасу на землі для ведення особистого  
селянського господарства з подальшою  
передачею у власність громадянам 
 

        Розглянувши заяви громадян про надання дозволу на виготовлення проекту 
землеустрою щодо відведення у власність земельних ділянок, керуючись ст.12,33,118,125,126 
Земельного кодексу України, Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих 
актів України щодо спрощення порядку набуття прав на землю», Законом України «Про 
реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», ст.12,25 Закону України «Про 
землеустрій», ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», розпорядженням 
Кабінету Міністрів України від 31.01.2018 р. №60 «Питання передачі земельних ділянок 
сільськогосподарського призначення державної власності у комунальну власність об’єднаних 
територіальних громад», враховуючи рекомендації постійної комісії з питань земельних 
відносин, містобудування, будівництва та охорони навколишнього природного середовища, 
міська рада 
ВИРІШИЛА: 
               1. Надати дозвіл на виготовлення технічної документації щодо поділу земельної 
ділянки земель запасу сільськогосподарського призначення  за кадастровим номером 
XXXXXX загальною площею 18,1486 га. 

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

            3. Після виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної громади, Баранівській міській 
раді зареєструвати земельні ділянки у відділі Держгеокадастру. Громадянам, зазначеним у 
додатку, протягом року з дати прийняття цього рішення подати проект землеустрою на 
розгляд сесії міської ради щодо прийняття рішення про його затвердження та передачі 
земельної ділянки у власність. При невиконанні цієї умови, дане рішення вважати таким, що 
втратило чинність. 
            4. Внести зміни до рішення 26 сесії 8 скликання Баранівської міської ради від 
12.11.2018 р. №1433, а саме, відмінити пункти 11,13,24,26 додатку до даного рішення. 

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



Додаток до рішення 
                                                                                   28 сесії 8 скликання Баранівської          
                                                                                   міської ради  від 24.01.2019 р. №1619 

 
 
 
 Прізвище,  ім,я  та  

по-батькові 
Адреса проживання Місце 

розташування 
земельної 
ділянки 
 

Площа, 
га 

1 Слюсарчук Світлана 
Антонівна 

  0,5000 

2 Слюсарчук Лариса 
Ростиславівна 

  0,6000 

3 Заєць Валентина 
Володимирівна 

  0,3000 

4 Миколайчук Ігор 
Володимирович 

  0,2100 

5 Гончарук Ольга 
Степанівна 

  0,3000 

6 Ільчук Ігор 
Степанович 

  0,2000 

7 Масюк Руслан 
Петрович 

  2,0000 

8 Туровець Микола 
Миколайович 

  2,0000 

9 Ковальчук Сергій 
Іванович 

  2,0000 

10 Ренчковський Леонід 
Леонідович 

  2,0000 

11 Олексюк Петро 
Павлович 

  2,0000 

 
 
 
 
Секретар ради                                                                                  О.В.Самчук  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
28  сесія  8 скликання 

 
24 січня 2019 року                                                                     № 1620 
 
Про надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки комунальної власності 
Баранівської об’єднаної територіальної 
громади за межами населених пунктів 
зі зміною цільового призначення з земель 
запасу на землі для ведення товарного  
сільськогосподарського виробництва з  
подальшою передачею в оренду  
ТОВ «Маліцький» 
 

       Розглянувши заяву директора ТОВ «Маліцький» Корнійчука М.Г. про надання 
дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення в оренду земельної ділянки 
для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, витяг з реєстру прав власності на 
нерухоме майно від 23.03.2017 р., керуючись ст.12,22,93,125,126 Земельного кодексу України, 
Законом України «Про оренду землі», Законом України «Про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України щодо спрощення порядку набуття прав на землю», Законом 
України «Про реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», ст.12,25 Закону 
України «Про землеустрій», ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
розпорядженням Кабінету Міністрів України від 31.01.2018 р. №60 «Питання передачі 
земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної власності у комунальну 
власність об’єднаних територіальних громад», враховуючи рекомендації постійної комісії з 
питань земельних відносин, містобудування, будівництва та охорони навколишнього 
природного середовища, міська рада 

 
ВИРІШИЛА: 
              

        1. Надати дозвіл на виготовлення технічної документації щодо поділу земельної 
ділянки земель запасу сільськогосподарського призначення (кадастровий номер 
1820680800:01:000:0691) загальною площею 15,8769 га на дві земельних ділянки площею 
15,3269 га та 0,5500 га. 

 
        2. Надати дозвіл товариству з обмеженою відповідальністю «Маліцький», юридична 

адреса якого: с.Климентіївка, вул.Соснина,24, на розробку проекту землеустрою щодо 
відведення в оренду земельної ділянки сільськогосподарського призначення комунальної 
власності Баранівської об’єднаної територіальної громади зі зміною цільового призначення з 
земель запасу (16.00) на землі для  ведення товарного сільськогосподарського виробництва 
(01.01) за межами с.Климентіївка, Баранівського району Житомирської області, орієнтовною 
загальною площею 0,5500 га. 

 
        3. Після виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної громади, Баранівській міській 
раді зареєструвати земельні ділянки у відділі Держгеокадастру. Директору ТОВ «Маліцький» 
Корнійчуку М.Г. подати проект землеустрою на розгляд сесії міської ради щодо прийняття 
рішення про його затвердження та передачі земельних ділянок в оренду 



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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
28  сесія  8 скликання 

 
24 січня 2019 року                                                                     № 1621 
 
 
Про продаж земельної ділянки 
для розміщення та експлуатації 
основних, підсобних і допоміжних 
будівель та споруд підприємств 
переробної, машинобудівної та 
іншої промисловості у власність 
гр.Душку О.А. 
 

        Розглянувши заяву гр.Душка О.А., звіт про експертну грошову оцінку земельної 
ділянки по вул.Першотравенській,17, розроблений суб’єктом оціночної діяльності приватною 
фірмою «ЮрЕкс», висновок оцінювача про експертну грошову оцінку земельної ділянки від 
15 січня 2019 р., керуючись ст.12,127,128 Земельного кодексу України, Законом України «Про 
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення порядку набуття прав 
на землю», Законом України «Про реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх 
обтяжень», ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи 
рекомендації постійної комісії з питань земельних відносин, містобудування, будівництва та 
охорони навколишнього природного середовища, міська рада 

 
ВИРІШИЛА: 
 
               1. Затвердити звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки площею 0,0777 
га, яка передана в оренду гр.Душку О.А. для розміщення та експлуатації основних, підсобних 
і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої 
промисловості на території м.Баранівка, вул.Першотравенська,17.    

        2. Продати гр.Душку Олександру Анатолійовичу земельну ділянку площею 0,0777 га 
у власність по XXXXXXXX в м.Баранівка для розміщення та експлуатації основних, 
підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої 
промисловості (кадастровий номер XXXXXXX) XXXXXXXX (р/р 31511941006713 код 
ЄДРПОУ 04344386 МФО 899998 в ГУ ДКСУ в Житомирській області), з них 4000 грн. – 
авансовий внесок. 

        3. Доручити заступнику міського голови Савчуку В.А. від імені міської ради в 20-
денний термін з дати прийняття цього рішення укласти договір купівлі-продажу земельної 
ділянки за ціною та на умовах, визначених цим рішенням. 

        4. Гр.Душку О.А. провести нотаріальне оформлення договору купівлі-продажу 
земельної ділянки та зареєструвати речове право на нерухоме майно. 

        5. Власнику земельної ділянки виконувати обов’язки землевласника відповідно до 
ст.91 Земельного кодексу України. 
               6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань 
земельних відносин, містобудування, будівництва та охорони навколишнього природного 
середовища. 
 
Міський голова                                                                              А.О.Душко 
 



                                  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
28  сесія  8 скликання 

 
24 січня 2019 року                                                                     № 1622 
 
Про надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки комунальної власності 
Баранівської об’єднаної територіальної 
громади за межами населених пунктів 
зі зміною цільового призначення з земель 
запасу на землі для ведення особистого  
селянського господарства (земельна частка 
(пай) з подальшою передачею у власність 
гр.Муравській Л.М. 
 

        Розглянувши заяву гр.Муравської Л.М. про надання дозволу на виготовлення проекту 
землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки для ведення особистого 
селянського господарства (земельна частка (пай), рішення Баранівського районного суду 
Житомирської області від 20.12.2018 р., керуючись ст.12,33,118,125,126 Земельного кодексу 
України, Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 
спрощення порядку набуття прав на землю», Законом України «Про реєстрацію речових прав 
на нерухоме майно та їх обтяжень», ст.12,25 Закону України «Про землеустрій», ст.26 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», розпорядженням Кабінету Міністрів 
України від 31.01.2018 р. №60 «Питання передачі земельних ділянок сільськогосподарського 
призначення державної власності у комунальну власність об’єднаних територіальних громад», 
враховуючи рекомендації постійної комісії з питань земельних відносин, містобудування, 
будівництва та охорони навколишнього природного середовища, міська рада 

 
ВИРІШИЛА: 
 
               1. Надати дозвіл на виготовлення технічної документації щодо поділу земельної 
ділянки земель запасу сільськогосподарського призначення  за кадастровим номером 
XXXXXXX загальною площею 6,7658 га на дві земельних ділянки.       

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

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

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

Додаток до рішення 



                                                                                   28 сесії 8 скликання Баранівської          
                                                                                   міської ради  від 24.01.2019 р. № 1622 

 
 
 
 Прізвище,  ім,я  та  

по-батькові 
Адреса проживання Місце 

розташування 
земельної 
ділянки 
 

Площа, 
га 

1 Муравська Лариса 
Миколаївна 

  3,7500 

2 Баранівська міська 
рада 

   3,0158 

 
 
 
Секретар ради                                                                                                       О.В.Самчук 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
28  сесія  8 скликання 

 
24 січня 2019 року                                                                                         № 1623 
 
Про надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки комунальної власності 
Баранівської об’єднаної територіальної 
громади за межами населених пунктів 
зі зміною цільового призначення з земель 
запасу на землі для ведення особистого  
селянського господарства з подальшою  
передачею у власність громадянам 
 

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

 
ВИРІШИЛА: 
               1. Надати дозвіл на виготовлення технічної документації щодо поділу земельної 
ділянки земель запасу сільськогосподарського призначення  за кадастровим номером 
XXXXXXX загальною площею 10,9281 га на дві земельних ділянки.       

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

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

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

 
 



Додаток до рішення 
                                                                                   28 сесії 8 скликання Баранівської          
                                                                                   міської ради  від 24.01.2019 р. №1623 

 
 
 
 Прізвище,  ім,я  та  

по-батькові 
Адреса проживання Місце 

розташування 
земельної 
ділянки 
 

Площа, 
га 

1 Паламарчук Тетяна 
Сергіївна 

  2,0000 

2 Баранівська міська 
рада 

   8,9281 

 
 
 
Секретар ради                                                                                                      О.В.Самчук 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
28  сесія  8 скликання 

 
24 січня 2019 року                                                                                         № 1624 
 
 
Про надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок комунальної власності 
Баранівської об’єднаної територіальної 
громади за межами населених пунктів 
зі зміною цільового призначення з земель 
запасу на землі для ведення особистого  
селянського господарства з подальшою  
передачею у власність громадянам 
 

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

 
ВИРІШИЛА: 
               1. Надати дозвіл на виготовлення технічної документації щодо поділу земельної 
ділянки земель запасу сільськогосподарського призначення  за кадастровим номером 
XXXXXXX загальною площею 87,7091 га.        

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

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

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



Додаток до рішення 
                                                                                   28 сесії 8 скликання Баранівської          
                                                                                   міської ради  від 24.01.2019 р. № 1624 

 
 
 Прізвище,  ім,я  та  

по-батькові 
Адреса проживання Місце 

розташування 
земельної 
ділянки 
 

Площа, 
га 

1 Остапчук Олександр 
Валентинович 

  2,0000 

2 Бугай Михайло 
Казимирович 

  2,0000 

3 Юзьков Павло 
Анатолійович 

  2,0000 

4 Волощук Микола 
Миколайович 

  2,0000 

5 Василик Віктор 
Григорович 

  2,0000 

6 Осіпчук Роман 
Вікторович 

  2,0000 

7 Осіпчук Андрій 
Миколайович 

  2,0000 

 
 
 
 
 
 
Секретар ради                                                                                                             О.В.Самчук 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
28  сесія  8 скликання 

 
24 січня 2019 року                                                                                         № 1625 
 
 
Про надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок комунальної власності 
Баранівської об’єднаної територіальної 
громади за межами населених пунктів 
зі зміною цільового призначення з земель 
запасу на землі для ведення особистого  
селянського господарства з подальшою  
передачею у власність громадянам 
 

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

 
ВИРІШИЛА: 
               1. Надати дозвіл на виготовлення технічної документації щодо поділу земельної 
ділянки земель запасу сільськогосподарського призначення  за кадастровим номером XXXXX 
загальною площею 10,7715 га.        

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

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

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



Додаток до рішення 
                                                                                   28 сесії 8 скликання Баранівської          
                                                                                   міської ради  від 24.01.2019 р. № 1625 

 
 
 Прізвище,  ім,я  та  

по-батькові 
Адреса проживання Місце 

розташування 
земельної 
ділянки 
 

Площа, 
га 

1 Брезіцький Віталій 
Станіславович 

  2,0000 

2 Брезіцька Марія 
Олегівна 

  2,0000 

 
 
 
 
 
 
Секретар ради                                                                                                     О.В.Самчук 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
28  сесія  8 скликання 

 
24 січня 2019 року                                                                                         № 1626 
 
Про передачу в оренду земельної 
ділянки комунальної власності 
Баранівської об,єднаної територіальної 
громади для будівництва та  
обслуговування будівель торгівлі  
ФОП Личик Т.П. 

 
        Розглянувши заяву ФОП Личик Т.П. про передачу в оренду земельної ділянки для 

будівництва та обслуговування будівель торгівлі, виписку з Єдиного державного реєстру 
юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, договір купівлі-
продажу нежитлової будівлі магазину від 15.06.2018 р., витяг з Державного реєстру речових 
прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, керуючись ст.12,39,93,120,125,126 
Земельного кодексу України, Законом України «Про реєстрацію речових прав на нерухоме 
майно та їх обтяжень», Законом України «Про оренду землі», ст.26 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної комісії з питань 
земельних відносин, містобудування, будівництва та охорони навколишнього природного 
середовища, міська рада 

 
ВИРІШИЛА: 

        1. Передати фізичній особі-підприємцю Личик Таїсії Петрівні, яка проживає по 
XXXXXXXX, в короткострокову оренду терміном на 5 (п’ять) років земельну ділянку 
комунальної власності Баранівської об,єднаної територіальної громади для будівництва та 
обслуговування будівель торгівлі загальною площею 0,0200 га по XXXXXXXX. Кадастровий 
номер земельної ділянки: XXXXXXXX. 

       2. Встановити розмір орендної плати за оренду земельної ділянки площею 0,0200 га в 
розмірі 12% від нормативної грошової оцінки землі. 

       3. Гр.Личик Т.П.: 
       3.1. Замовити в землевпорядній організації виготовлення договору оренди землі та 

зареєструвати його відповідно до чинного законодавства. 
           3.2. Виконувати обов’язки землекористувача відповідно до вимог статті 96 
Земельного кодексу України. 
           3.3. Забезпечити вільний доступ для прокладання нових, ремонту та експлуатації 
існуючих інженерних мереж і споруд, що знаходяться в межах земельної ділянки. 

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

 
 

Міський голова                                                                                             А.О.Душко 
 

 
 



                                  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
28  сесія  8 скликання 

 
24 січня 2019 року                                                                                           № 1627 
 
Про внесення змін до рішення  
26 сесії 8 скликання від 12.11.2018 р. 
№1433 

 
        Заслухавши інформацію начальника відділу містобудування та архітектури, 

земельних відносин та комунального майна Шевчук О.Г. про необхідність внесення змін до 
рішення 26 сесії 8 скликання Баранівської міської ради від 12.11.2018 р. №1433, в зв’язку з 
допущенням механічної помилки, керуючись ст.12 Земельного кодексу України, ст.26 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної комісії 
з питань земельних відносин, містобудування, будівництва та охорони навколишнього 
природного середовища, міська рада 

 
ВИРІШИЛА: 

               1. Внести зміни до рішення 26 сесії 8 скликання Баранівської міської ради від  
12.11.2018 р. №1433 «Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо 
відведення земельних ділянок комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної 
громади за межами населених пунктів для ведення особистого селянського господарства з 
подальшою передачею у власність громадянам», а саме, в додатку даного рішення пункт 6 
викласти в новій редакції: 
 

 Прізвище, ім,я та 
по-батькові 

Адреса проживання Місце 
розташування 

земельної 
ділянки 

Площа, га 

6 Остапчук Валентин 
Володимирович 

XXXXXX XXXXXX 2,0000 

 
 

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

 
Міський голова                                                                           А.О.Душко 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
28  сесія  8 скликання 

 
24 січня 2019 року                                                                                         № 1628 
 
Про внесення змін до рішення  
17 сесії 8 скликання від 23.01.2018 р. 
№921 

 
        Заслухавши інформацію начальника відділу містобудування та архітектури, 

земельних відносин та комунального майна Шевчук О.Г. про необхідність внесення змін до 
рішення 17 сесії 8 скликання Баранівської міської ради від 23.01.2018 р. №921, в зв’язку з 
допущенням механічної помилки, керуючись ст.12 Земельного кодексу України, ст.26 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної комісії 
з питань земельних відносин, містобудування, будівництва та охорони навколишнього 
природного середовища, міська рада 

 
ВИРІШИЛА: 

               1. Внести зміни до рішення 17 сесії 8 скликання Баранівської міської ради від  
23.01.2018 р. №921 «Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної 
громади для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд з подальшою передачею у власність гр.Хохлюк В.В.», а саме, в п. 1 даного рішення 
слова «гр.Хохлюк Валентині Вікторівні» замінити на слова «гр.Хохлюк Валентині Віталіївні». 

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

 
Міський голова                                                                           А.О.Душко 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
28  сесія  8 скликання 

 
24 січня 2019 року                                                                                         № 1629 
 
Про передачу в оренду земельної 
ділянки комунальної власності 
Баранівської об,єднаної територіальної 
громади для розміщення та експлуатації  
основних, підсобних і допоміжних будівель 
та споруд підприємств переробної, 
машинобудівної та іншої промисловості 
ФОП Салюку А.В. 

 
        Розглянувши заяву ФОП Салюка А.В. про передачу в оренду земельної ділянки для 

розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств 
переробної, машинобудівної та іншої промисловості, договір оренди землі від 08.07.2016 р., 
додаткову уугоду про поновлення дії договору оренди землі від 31.08.2017 р., керуючись 
ст.12,93,120,125,126 Земельного кодексу України, Законом України «Про реєстрацію речових 
прав на нерухоме майно та їх обтяжень», Законом України «Про оренду землі», ст.26 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної комісії 
з питань земельних відносин, містобудування, будівництва та охорони навколишнього 
природного середовища, міська рада 

 
ВИРІШИЛА: 

        1. Передати фізичній особі-підприємцю Салюку Анатолію Васильовичу, який 
проживає по XXXXXXXXX, в короткострокову оренду терміном на 5 (п’ять) років земельну 
ділянку комунальної власності Баранівської об,єднаної територіальної громади для 
розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств 
переробної, машинобудівної та іншої промисловості загальною площею 0,0406 га по 
XXXXXXXX. Кадастровий номер земельної ділянки: XXXXXXX. 

        2. Встановити розмір орендної плати за оренду земельної ділянки площею 0,0406 га 
в розмірі 12% від нормативної грошової оцінки землі. 

        3. Гр.Салюку А.В.: 
        3.1. Замовити в землевпорядній організації виготовлення договору оренди землі та 

зареєструвати його відповідно до чинного законодавства. 
            3.2. Виконувати обов’язки землекористувача відповідно до вимог статті 96 
Земельного кодексу України. 
            3.3. Забезпечити вільний доступ для прокладання нових, ремонту та експлуатації 
існуючих інженерних мереж і споруд, що знаходяться в межах земельної ділянки. 

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

 
 

Міський голова                                                                                                        А.О.Душко 
 



                                  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
28  сесія  8 скликання 

 
24 січня 2019 року                                                                                         № 1630 
 
Про надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки комунальної власності 
Баранівської об’єднаної територіальної 
громади зі зміною цільового призначення 
з земель сільськогосподарського призначення 
для ведення особистого селянського господарства 
на землі житлової та громадської забудови для  
будівництва та обслуговування будівель  
торгівлі (АЗС), право оренди якої передбачене 
для продажу на земельних торгах (аукціоні) 
 

        Заслухавши інформацію начальника відділу містобудування, архітектури земельних 
відносин та комунальної власності Баранівської міської ради Шевчук О.Г. про необхідність 
виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, право оренди якої 
передбачене для продажу на земельних торгах (аукціоні), враховуючи рішення 27 сесії 8 
скликання Баранівської міської ради від 21.12.2018 р. №1511, керуючись 
ст.12,20,33,39,134,135,136 Земельного кодексу України, Законом України «Про внесення змін 
до деяких законодавчих актів України щодо спрощення порядку набуття прав на землю», 
Законом України «Про реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», ст.12,25 
Закону України «Про землеустрій», ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», враховуючи рекомендації постійної комісії з питань земельних відносин, 
містобудування, будівництва та охорони навколишнього природного середовища, міська рада 

 
ВИРІШИЛА: 
              

        1. Баранівській міській раді в собі міського голови Душка А.О. замовити розробку 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки з земель запасу комунальної 
власності Баранівської об’єднаної територіальної громади орієнтовною площею 0,1000 га в 
м.Баранівка, вул.І.Франка,110, право оренди якої передбачене для продажу на земельних 
торгах (аукціоні), зі зміною цільового призначення з земель сільськогосподарського 
призначення для ведення особистого селянського господарства на землі житлової та 
громадської забудови для будівництва та обслуговування будівель торгівлі (АЗС). 

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



                                  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
28  сесія  8 скликання 

 
24 січня 2019 року                                                                                         № 1631 
 
Про затвердження технічної документації 
із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж  земельних ділянок в натурі (на місцевості) 
для ведення особистого селянського господарства 
з метою передачі її у власність гр.Федорчук Н.П. 
 

        Розглянувши технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) з метою передачі їх у власність 
для ведення особистого селянського господарства, керуючись ст.12,33,118,125,126,1861, п.21 
Розділу Х «Перехідних положень» Земельного кодексу України, Законом України «Про 
порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток 
(паїв)», ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи 
рекомендації постійної комісії з питань земельних відносин, містобудування, будівництва та 
охорони навколишнього природного середовища, міська рада 

 
ВИРІШИЛА: 
 

        1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) з метою передачі їх у власність 
для ведення особистого селянського господарства гр. Федорчук Ніні Петрівні, яка проживає в 
XXXXXXXXXX, та закріплення їх на місцевості межовими знаками. Дані земельні ділянки 
розташовані за межами XXXXXXXXX та відносяться до категорії земель 
сільськогосподарського призначення. 

        2. Передати гр. Федорчук Ніні Петрівні у власність земельні ділянки, які розташовані 
за межами XXXXXXX, площею 2,3950 га, в тому числі: земельна ділянка №1 – 1,8916 га 
(рілля), земельна ділянка №2 – 0,5034 га (пасовище), для ведення особистого селянського 
господарства. Кадастровий номер земельної ділянки №1 – XXXXXXX. Кадастровий номер 
земельної ділянки №2 – XXXXXXX. 

        3. Гр. Федорчук Н.П.: 
        3.1. Після затвердження технічної документації зареєструвати речове право на 

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

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

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

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



                                  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
28  сесія  8 скликання 

 
24 січня 2019 року                                                                                         № 1632 
 
Про надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок комунальної власності 
Баранівської об’єднаної територіальної 
громади за межами населених пунктів 
зі зміною цільового призначення з земель 
запасу на землі для ведення особистого  
селянського господарства з подальшою  
передачею у власність громадянам 
 

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

 
ВИРІШИЛА: 
               1. Надати дозвіл на виготовлення технічної документації щодо поділу земельної 
ділянки земель запасу сільськогосподарського призначення  за кадастровим номером 
XXXXXXX загальною площею 14,1003 га.      
   

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

 
        3. Після виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної громади, Баранівській міській 
раді зареєструвати земельні ділянки у відділі Держгеокадастру. Громадянам, зазначеним у 
додатку, протягом року з дати прийняття цього рішення подати проект землеустрою на 
розгляд сесії міської ради щодо прийняття рішення про його затвердження та передачі 
земельної ділянки у власність. При невиконанні цієї умови, дане рішення вважати таким, що 
втратило чинність. 

 
        4. Вважати таким, що втратило чинність, рішення 27 сесії 8 скликання Баранівської 

міської ради від 21.12.2018 р. №1509 «Про надання дозволу на виготовлення проекту 
землеустрою щодо відведення земельних ділянок комунальної власності Баранівської 



об’єднаної територіальної громади за межами населених пунктів для ведення особистого 
селянського господарства з подальшою передачею у власність громадянам». 

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



Додаток до рішення 
                                                                                   28 сесії 8 скликання Баранівської          
                                                                                   міської ради  від 24.01.2019 р. № 1632 

 
 
 Прізвище,  ім,я  та  

по-батькові 
Адреса проживання Місце 

розташування 
земельної 
ділянки 
 

Площа, 
га 

1 Душко Олександр 
Іванович 

  2,0000 

2 Душко Іван Іванович   2,0000 
 
 
 
 
 
 
Секретар ради                                                                                                              О.В.Самчук 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
28  сесія  8 скликання 

 
24 січня 2019 року                                                                                         № 1633 
 
Про затвердження лоту для продажу 
на земельних торгах земельної ділянки 
комунальної власності Баранівської 
об’єднаної територіальної громади 
 

        Заслухавши інформацію начальника відділу містобудування, архітектури, земельних 
відносин та комунального майна Шевчук О.Г. про необхідність прийняття рішення про 
затвердження лоту для продажу на земельних торгах земельної ділянки комунальної власності 
Баранівської об’єднаної територіальної громади, керуючись ст.12,135,136,137 Земельного 
кодексу України, ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи 
рішення 27 сесії 8 скликання Баранівської міської ради від 21.12.2018 р. №1511 «Про 
включення земельних ділянок, які перебувають в комунальній власності Баранівської 
об’єднаної територіальної громади, до переліку вільних від забудови земельних ділянок, 
призначених для продажу на земельному аукціоні в 2019 році» та рекомендації постійної 
комісії з питань земельних відносин, містобудування, будівництва та охорони навколишнього 
природного середовища, міська рада 

 
ВИРІШИЛА: 
 

        1. Виставити на земельні торги земельну ділянку комунальної власності Баранівської 
об’єднаної територіальної громади загальною площею 0,0805 га для розміщення та 
експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, 
машинобудівної та іншої промисловості в м.Баранівка, вул.Першотравенська,2ж. Кадастровий 
номер земельної ділянки – 1820600000:01:004:1520. 

 
        2. Затвердити лот для продажу на земельних торгах земельної ділянки, зазначеної у 

пункті 1 цього рішення. 
 
        3. Затвердити стартову ціну продажу земельної ділянки площею 0,0805 га для 

розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств 
переробної, машинобудівної та іншої промисловості в м.Баранівка по вул.Першотравенській, 
2ж в сумі 23304 грн.75 коп. (Двадцять три тисячі триста чотири гривні 75 копійок). 

 
       4. Встановити значення кроку торгів у розмірі 5% стартової ціни земельної ділянки. 
 
       5. Виконавцю земельних торгів оформити документацію щодо лотів для продажу 

земельних ділянок. 
 
       6. Переможцю земельних торгів відшкодувати витрати, здійснені організатором на 

проведення земельних торгів в сумі 15 100,00 грн. (п'ятнадцять тисяч сто гривень 00 копійок), 
в тому числі: 

- проведення експерної грошової оцінки земельної ділянки – 4 100,00 грн. (чотири тисячі 
сто гривень 00 копійок; 

- виготовлення детального плану території – 5 000,00 грн. (п’ять тисяч гривень 00 
копійок); 



- проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки – 6 000,00 грн. (шість тисяч 
гривень 00 копійок). 

 
        7. Уповноважити міського голову Душка А.О. укласти від імені міської ради договір 

купівлі-продажу земельної ділянки, яка виставляється на земельні торги, із переможцем 
торгів. 

 
        8. Визнати такими, що втратили чинність, рішення 4 сесії 8 скликання Баранівської 

міської ради від 28.03.2017 р. №193 «Про затвердження лоту для продажу на земельних торгах 
земельної ділянки комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної громади» та 
рішення 20 сесії 8 скликання Баранівської міської ради від 11.05.2018 р. №1097 «Про 
затвердження лоту для продажу на земельних торгах земельної ділянки комунальної власності 
Баранівської об’єднаної територіальної громади». 

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

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



                                  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
28  сесія  8 скликання 

 
24 січня 2019 року                                                                                         № 1634 
 
Про надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок комунальної власності 
Баранівської об’єднаної територіальної 
громади за межами населених пунктів 
зі зміною цільового призначення з земель 
запасу на землі для сінокосіння та 
випасання худоби 
 

        Заслухавши інформацію начальника відділу містобудування, архітектури, земельних 
відносин та комунальної власності Шевчук О.Г. про необхідність виготовлення проекту 
землеустрою щодо відведення земельних ділянок за межами с.Стара Гута для сінокосіння та 
випасання худоби, враховуючи протокол громадських слухань від 16.01.2019 р., керуючись 
ст.12,20,34,118,125,126 Земельного кодексу України, Законом України «Про внесення змін до 
деяких законодавчих актів України щодо спрощення порядку набуття прав на землю», 
Законом України «Про реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», ст.12,25 
Закону України «Про землеустрій», ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», розпорядженням Кабінету Міністрів України від 31.01.2018 р. №60 «Питання 
передачі земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної власності у 
комунальну власність об’єднаних територіальних громад», враховуючи рекомендації 
постійної комісії з питань земельних відносин, містобудування, будівництва та охорони 
навколишнього природного середовища, міська рада 

 
ВИРІШИЛА: 
              

        1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельних 
ділянок сільськогосподарського призначення комунальної власності Баранівської об’єднаної 
територіальної громади зі зміною цільового призначення з земель запасу (16.00) на землі для 
сінокосіння та випасання худоби (01.08) за межами с.Стара Гута, Баранівського району, 
Житомирської області загальною площею 56,9695 га, в тому числі:  

- ділянка №1 – 20,2367 га (1820683600:01:000:0282); 
- ділянка №2 – 5,9714 га (1820683600:01:000:0311); 
- ділянка №3 – 6,4872 га (1820683600:01:000:0313); 
- ділянка №4 – 5,0178 га (1820683600:01:000:0312); 
- ділянка №5 – 19,2564 га (1820683600:01:000:0283). 
        2. Після виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок 

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



                                  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
28  сесія  8 скликання 

 
24 січня 2019 року                                                                                          № 1635 
 
Про надання дозволу на  
виготовлення детального  
плану території 
 

       Заслухавши інформацію начальника відділу містобудування, архітектури, земельних 
відносин та комунальної власності Шевчук О.Г. про необхідність виготовлення детального 
плану території, керуючись ст.12 Земельного кодексу України, Законом України «Про 
регулювання містобудівної діяльності», Наказом Міністерства регіонального розвитку, 
будівництва та житлово-комунального господарства України від 16.11.2011 р. №290, ст.26 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної 
комісії з питань земельних відносин, містобудування, будівництва та охорони навколишнього 
природного середовища, міська рада 

 
ВИРІШИЛА: 
              

        1. Баранівській міській раді в особі міського голови Душка А.О. замовити 
виготовлення детального плану території земельної ділянки комунальної власності 
Баранівської об’єднаної територіальної громади в м.Баранівка, вул.Івана Франка,110, 
загальною площею 0,1000 га зі зміною цільового призначення з земель 
сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства на 
землі житлової та громадської забудови для будівництва та обслуговування будівель торгівлі 
(АЗС). 

 
       2. Виконавчому комітету Баранівської міської ради забезпечити підготовку 

замовлення договору на розроблення детального плану, надання вихідних даних, поточний 
контроль за виконанням робіт та надання проекту на затвердження. 

 
       3. Фінансування робіт по виготовленню детального плану провести відповідно до 

чинного законодавства. 
 

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



                                  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
28  сесія  8 скликання 

 
24 січня 2019 року                                                                                         № 1636 
 
Про розгляд заяв громадян щодо надання 
дозволу на виготовлення проектів 
землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки комунальної власності Баранівської 
об’єднаної територіальної громади для 
ведення особистого селянського господарства 
з подальшою передачею у власність  
 

        Розглянувши заяви громадян про надання дозволу на виготовлення проекту 
землеустрою щодо відведення у власність земельних ділянок, заслухавши інформацію 
начальника відділу містобудування, архітектури, земельних відносин та комунальної 
власності Баранівської міської ради Шевчук О.Г. про те, що в даний час на території 
Баранівської ОТГ обмежені землі запасу сільськогосподарського призначення, тому при 
наданні цих земель необхідно надавати перевагу жителям нашого регіону, керуючись ст.12 
Земельного кодексу України, ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
враховуючи рекомендації постійної комісії з питань земельних відносин, містобудування, 
будівництва та охорони навколишнього природного середовища, міська рада 

 
ВИРІШИЛА: 
 
               1. Відмовити в наданні дозволу на розробку проектів землеустрою щодо відведення 
у власність земельної ділянки з земель запасу сільськогосподарського призначення 
комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної громади для ведення 
особистого селянського господарства громадянам, зазначеним у додатку до цього рішення, в 
зв’язку з обмеженою кількістю земель запасу даної категорії.     
  

        2. Рекомендувати громадянам, зазначеним у додатку, звернутися з заявами про 
надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
для ведення особистого селянського господарства до органів місцевого самоврядування за 
місцем реєстрації. 

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



Додаток до рішення 
                                                                                   28 сесії 8 скликання Баранівської          
                                                                                   міської ради  від 24.01.2019 р. № 1636 

 
 
 Прізвище,  ім,я  та  

по-батькові 
Адреса проживання Місце 

розташування 
земельної 
ділянки 
 

Площа, 
га 

1 Черкавський 
Святослав 
Михайлович 

 За межами 
с.Мирославль 

2,0000 

2 Микитюк Петро 
Валентинович 

 За межами 
с.Мирославль 

2,0000 

3 Бурковський Роман 
Анатолійович 

 За межами 
с.Мирославль 

2,0000 

     
 
 
 
Секретар ради                                                                                                         О.В.Самчук 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
28  сесія  8 скликання 

 
24 січня 2019 року                                                                                         № 1637 
 
Про надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок комунальної власності 
Баранівської об’єднаної територіальної 
громади за межами населених пунктів 
зі зміною цільового призначення з земель 
запасу на землі для ведення особистого  
селянського господарства з подальшою  
передачею у власність громадянам 
 

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

 
ВИРІШИЛА: 
 
               1. Надати дозвіл на виготовлення технічної документації щодо поділу земельної 
ділянки земель запасу сільськогосподарського призначення  за кадастровим номером 
XXXXXXXXX загальною площею 28,9283 га.        
 

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

 
            3. Після виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної громади, Баранівській міській 
раді зареєструвати земельні ділянки у відділі Держгеокадастру. Громадянам, зазначеним у 
додатку, протягом року з дати прийняття цього рішення подати проект землеустрою на 
розгляд сесії міської ради щодо прийняття рішення про його затвердження та передачі 
земельної ділянки у власність. При невиконанні цієї умови, дане рішення вважати таким, що 
втратило чинність. 
 
            4. Вважати таким, що втратило чинність рішення 26 сесії 8 скликання Баранівської 
міської ради від 12.11.2018 р. №1475 «Про надання дозволу на виготовлення проекту 
землеустрою щодо відведення земельних ділянок комунальної власності Баранівської 



об,єднаної територіальної громади за межами населених пунктів для ведення особистого 
селянського господарства з подальшою передачею у власність громадянам». 
 

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



Додаток до рішення 
                                                                                   28 сесії 8 скликання Баранівської          
                                                                                  міської ради  від  24.01.2019 р. №1637 

 
 
 Прізвище,  ім,я  та  

по-батькові 
Адреса проживання Місце 

розташування 
земельної 
ділянки 
 

Площа, 
га 

1 Нестерук Олександр 
Петрович 

XXXXXXXX XXXXX 2,0000 

2 Баранівська міська 
рада 

 XXXXX 26,9283 

 
 
 
 
Секретар ради                                                                                                       О.В.Самчук 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
28  сесія  8 скликання 

 
24 січня 2019 року                                                                                         № 1638 
 
Про внесення змін до рішення  
26 сесії 8 скликання від 12.11.2018 р. 
№1433 

 
 

       Заслухавши інформацію начальника відділу містобудування та архітектури, 
земельних відносин та комунального майна Шевчук О.Г. про необхідність внесення змін до 
рішення 26 сесії 8 скликання Баранівської міської ради від 12.11.2018 р. №1433, в зв’язку з 
допущенням механічної помилки, керуючись ст.12 Земельного кодексу України, ст.26 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної комісії 
з питань земельних відносин, містобудування, будівництва та охорони навколишнього 
природного середовища, міська рада 

 
ВИРІШИЛА: 

 

               1. Внести зміни до рішення 26 сесії 8 скликання Баранівської міської ради від  
12.11.2018 р. №1433 «Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо 
відведення земельних ділянок комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної 
громади за межами населених пунктів для ведення особистого селянського господарства з 
подальшою передачею у власність громадянам», а саме, в додатку даного рішення пункт 25 
викласти в новій редакції: 
 

 Прізвище, ім,я та 
по-батькові 

Адреса проживання Місце 
розташування 

земельної 
ділянки 

Площа, га 

25 Плаксюк Любов 
Олександрівна 

XXXX XXXX 2,0000 

 
 

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

 
Міський голова                                                                      А.О.Душко 
 
 
 
 
 
 
 



                                  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
28  сесія  8 скликання 

 
24 січня 2019 року                                                                                         № 1639 
 
Про затвердження звіту про експертну 
грошову оцінку земельної ділянки  
комунальної власності Баранівської 
об’єднаної територіальної громади, 
яка призначена для продажу на земельному 
аукціоні 

 
        Розглянувши звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки, яка призначена 

для продажу на земельному аукціоні, розроблені суб’єктом оціночної діяльності приватною 
фірмою «ЮрЕкс», висновок оцінювача про експертну грошову оцінку земельної ділянки, 
керуючись ст.12,134-136 Земельного кодексу України, ст.26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної комісії з питань земельних 
відносин, містобудування, будівництва та охорони навколишнього природного середовища, 
міська рада 

 
ВИРІШИЛА: 

               1. Затвердити звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки комунальної 
власності Баранівської об’єднаної територіальної громади загальною площею 0,0805 га для 
розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств 
переробної, машинобудівної та іншої промисловості в м.Баранівка, вул.Першотравенська,2ж, 
яка призначена для продажу на земельному аукціоні. Кадастровий номер ділянки – 
1820600000:01:004:1520. 

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

 
Міський голова                                                                               А.О.Душко 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
28  сесія  8 скликання 

 
24 січня 2019 року                                                                                         № 1640 
 
 
Про припинення дії договору 
оренди землі гр.Душка О.А. 
 
 

        Розглянувши заяву гр.Душка О.А. про припинення дії договору оренди землі в зв’язку 
з поєднанням в одній особі власника земельної ділянки та орендаря, договір купівлі-продажу, 
керуючись ст.12 Земельного кодексу України, Законом України «Про оренду землі», ст.26 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної 
комісії з питань земельних відносин, містобудування, будівництва та охорони навколишнього 
природного середовища, міська рада 

 
ВИРІШИЛА: 

          1. Припинити дію договору оренди землі площею 0,0777 га для розміщення та 
експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, 
машинобудівної та іншої промисловості XXXXXXXX, який укладений 09.01.2019 р. між 
Душком Олександром Анатолійовичем та Баранівською міською радою. Кадастровий номер 
земельної ділянки – XXXXXXXXXX. 
 
           2. Гр.Душку О.А. укласти з Баранівською міською радою угоду про припинення дії 
договору оренди землі та зареєструвати її відповідно до чинного законодавства. 
 

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

 
 
Міський голова                                                                                                                 А.О.Душко 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
28  сесія  8 скликання 

 
24 січня 2019 року                                                                                         № 1641 
 
 
Про передачу в оренду земельних 
ділянок комунальної власності  
Баранівської об’єднаної територіальної 
громади за межами населених пунктів 
для ведення товарного сільськогосподарського 
виробництва ПСП «Мир» 
 

        Розглянувши заяву директора ПСП «Мир» гр.Маліцького В.В.  про передачу в оренду 
земельних ділянок для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, витяг з 
реєстру прав власності на нерухоме майно від 19.04.2012 р., свідоцтво про право власності на 
нежитлову будівлю від 01.12.2008 р., свідоцтво про право власності на нежитлову будівлю від 
06.05.2009 р., свідоцтво про право власності на нежитлову будівлю від 01.12.2008 р., 
керуючись ст.12,22,93,125,126 Земельного кодексу України, Законом України «Про оренду 
землі», Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 
спрощення порядку набуття прав на землю», Законом України «Про реєстрацію речових прав 
на нерухоме майно та їх обтяжень», ст.12,25 Закону України «Про землеустрій», ст.26 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», розпорядженням Кабінету Міністрів 
України від 31.01.2018 р. №60 «Питання передачі земельних ділянок сільськогосподарського 
призначення державної власності у комунальну власність об’єднаних територіальних громад», 
враховуючи рекомендації постійної комісії з питань земельних відносин, містобудування, 
будівництва та охорони навколишнього природного середовища, міська рада 

 
ВИРІШИЛА: 
              

        1. Передати приватному сільськогосподарському підприємству «Мир», юридична 
адреса якого: с.Климентіївка, вул.Соснина,24, в короткострокову оренду терміном на 7 років 
земельні ділянки сільськогосподарського призначення комунальної власності Баранівської 
об’єднаної територіальної громади для  ведення товарного сільськогосподарського 
виробництва за межами с.Климентіївка, Баранівського району Житомирської області, 
загальною площею 2,0604 га, в тому числі: ділянка №1 – 1,8354 га (1820680800:01:000:0671), 
ділянка №2 – 0,2250 га (1820680800:01:000:0670). 

 
            2. Встановити розмір орендної плати за оренду землі загальною площею 2,0604 га  в 
розмірі 12 % від нормативної грошової оцінки землі з можливістю щорічного перегляду на 
сесії міської ради. 
 
            3. Директору ПСП «Мир» Маліцькому В.В.: 
            3.1. Замовити виготовлення договору оренди землі та зареєструвати його відповідно 
до чинного законодавства. 
            3.2. Після закінчення терміну оренди продовжити термін дії договору оренди землі 
або повернути земельну ділянку в стані, придатному для подальшого використання за 
цільовим призначенням. 
            3.3. Виконувати обов’язки землекористувача відповідно до вимог статті 96 
Земельного кодексу України. 



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

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


