
                                                                            
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
30  сесія  8 скликання 

 
10 травня 2019 року                                                                                                   № 1810 
 
 
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.Герасимчук 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. Герасимчук Тетяні Вікторівні, яка 
проживає в ХХХХХХХХХ,  загальною площею 0,2500 га для будівництва і обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд по ХХХХХХХ. Дана земельна ділянка 
відноситься до категорії земель житлової та громадської забудови. 

       2. Передати гр. Герасимчук Тетяні Вікторівні у власність земельну ділянку 
комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної громади, яка розташована по 
ХХХХХХХХХ, площею 0,2500 га, в тому числі: під житловою забудовою та господарськими 
спорудами – 0,0450 га; рілля – 0,1726 га; багаторічні насадження – 0,0324 га, для будівництва 
і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, кадастровий номер 
земельної ділянки - ХХХХХХХХ. 

        3. Гр. Герасимчук 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  
30  сесія  8 скликання 

 
10 травня 2019 року                                                                                                   № 1811 
 
 
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.Олійник Н.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. Олійник Нонні Леонідівні, яка 
проживає в ХХХХХХХХ,  загальною площею 0,1000 га для будівництва і обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд по ХХХХХХХХ. Дана земельна ділянка 
відноситься до категорії земель житлової та громадської забудови. 

       2. Передати гр. Олійник Нонні Леонідівні у власність земельну ділянку комунальної 
власності Баранівської об’єднаної територіальної громади, яка розташована по ХХХХХХХХ, 
площею 0,1000 га, в тому числі: під житловою забудовою та господарськими спорудами – 
0,0310 га; рілля – 0,0690 га, для будівництва і обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд, кадастровий номер земельної ділянки - ХХХХХХХХ. 

        3. Гр. Олійник Н.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  
30  сесія  8 скликання 

 
10 травня 2019 року                                                                                                   № 1812 
 
 
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.Танському Д.Є. 
 

        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. Танському Дем’яну Євгеновичу, 
який проживає в ХХХХХХХ,  загальною площею 0,2500 га для будівництва і обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд по            ХХХХХХХ. Дана земельна 
ділянка відноситься до категорії земель житлової та громадської забудови. 

       2. Передати гр. Танському Дем’яну Євгеновичу у власність земельну ділянку 
комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної громади, яка розташована 
ХХХХХХХ, площею 0,2500 га, в тому числі: під житловою забудовою та господарськими 
спорудами – 0,0808 га; рілля – 0,1692 га; для будівництва і обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд, кадастровий номер земельної ділянки - ХХХХХХХ. 

        3. Гр. Танському Д.Є.: 
        3.1. Після затвердження технічної документації зареєструвати речове право на 

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

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

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

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



                                  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
30  сесія  8 скликання 

 
10 травня 2019 року                                                                                                   № 1813 
 
 
Про передачу  земельної ділянки  
комунальної власності Баранівської  
об’єднаної територіальної громади у 
 власність для будівництва і  
 обслуговування житлового будинку,  
господарських будівель і споруд  
гр.Войтовичу В.А. 
 

        Розглянувши заяву гр.Войтовича В.А, 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. Передати гр. Войтовичу Володимиру Анатолійовичу у власність земельну ділянку 
комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної громади, яка розташована по  
ХХХХХХХХ, площею 0,2500 га для будівництва і обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд, кадастровий номер земельної ділянки - ХХХХХХХХ. 
               2.  Гр.Войтовичу В.А.: 
               2.1. Виконувати обов,язки землевласника відповідно до вимог статті 91 Земельного 
кодексу України. 

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

        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  
30  сесія  8 скликання 

 
10 травня 2019 року                                                                                                   № 1814 
 
 
Про надання дозволу на виготовлення 
технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) 
меж  земельної ділянки комунальної власності 
Баранівської об’єднаної територіальної громади 
з метою передачі її у власність для будівництва 
і обслуговування житлового будинку,  
господарських будівель і споруд гр.Процун Л.Є. 
 

        Розглянувши заяву гр.Процун Л.Є. щодо надання дозволу на виготовлення 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, 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. Надати дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки комунальної власності Баранівської 
об’єднаної територіальної громади з метою передачі її у власність гр. Процун Лілії Євстахівні, 
яка проживає в ХХХХХХХХ,  загальною площею 0,2500 га для будівництва і обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд по ХХХХХХХХХ. Дана земельна 
ділянка відноситься до категорії земель житлової та громадської забудови. 

             2. Після виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки комунальної власності Баранівської об’єднаної 
територіальної громади, Баранівській міській раді зареєструвати земельну ділянку у відділі 
Держгеокадастру. Гр. Процун Л.Є. подати технічну документацію із землеустрою на розгляд 
сесії міської ради щодо прийняття рішення про її затвердження та передачі земельної 
ділянки у власність.  

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

 
 
Міський голова                                                      А.О.Душко 
 
 
 
 
 
                                                                                                                       



                                  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
30  сесія  8 скликання 

 
10 травня 2019 року                                                                                                   № 1815 
 
 
Про затвердження технічної документації 
із землеустрою щодо поділу земельної  
ділянки комунальної власності 
Баранівської об’єднаної територіальної 
громади 
 
 

        Розглянувши технічну документацію із землеустрою щодо поділу земельної ділянки 
комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної громади, керуючись 
ст.1,125,126,1861 Земельного кодексу України, 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. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо поділу земельної ділянки 
комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної громади  загальною площею 
2,6961 га на дві земельних ділянки, в т.ч. ділянка №1 площею 2,0000 га, кадастровий номер 
1820680800:04:000:0271, ділянка №2 площею 0,6961 га, кадастровий номер 
1820680800:04:000:0272. Дана земельна ділянка відноситься до категорії земель 
сільськогосподарського призначення.  
 

         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  
30  сесія  8 скликання 

 
10 травня 2019 року                                                                     № 1816 
 
 
Про затвердження проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки  
комунальної власності Баранівської об’єднаної  
територіальної громади з метою передачі її у 
власність для індивідуального садівництва 
гр.Левченку І.М. 

 
        Розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної 

власності Баранівської об’єднаної територіальної громади з метою передачі її у власність для 
індивідуального садівництва, керуючись ст.12,35,118,125,126,1861 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.Левченку Івану Миколайовичу, який проживає по ХХХХХХХ, загальною площею 0,1200 
га для індивідуального садівництва по ХХХХХХХХХ. Дана земельна ділянка відноситься до 
категорії земель сільськогосподарського призначення. 

        2. Передати гр.Левченку Івану Миколайовичу у власність земельну ділянку 
комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної громади, яка розташована по 
ХХХХХХХХХ, площею 0,1200 га, в тому числі: рілля – 0,1200 га, для індивідуального 
садівництва, кадастровий номер земельної ділянки – ХХХХХХХ. 

        3. Гр.Левченку І.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  
30  сесія  8 скликання 

 
10 травня  2019 року                                                                     № 1817 
 
 
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.Левченку І.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.Левченку Івану Миколайовичу, який проживає по ХХХХХХХХХ, загальною площею 
0,1500 га для ведення особистого селянського господарства по ХХХХХХХХ. Дана земельна 
ділянка відноситься до категорії земель сільськогосподарського призначення. 

        2. Передати гр.Левченку Івану Миколайовичу у власність земельну ділянку 
комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної громади, яка розташована по 
ХХХХХХХХХ, площею 0,1500 га, в тому числі: рілля – 0,1500 га, для ведення особистого 
селянського господарства, кадастровий номер земельної ділянки – ХХХХХХХХ. 

        3. Гр.Левченку І.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  
30  сесія  8 скликання 

 
10 травня  2019 року                                                                     № 1818 
 
 
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.Цукоровій Л.А. 

 
        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.Цукоровій Людмилі Антонівні, яка проживає в ХХХХХХХХХ, загальною площею 0,9720 
га для ведення особистого селянського господарства по ХХХХХХХХ. Дана земельна ділянка 
відноситься до категорії земель сільськогосподарського призначення. 

        2. Передати гр.Цукоровій Людмилі Антонівні у власність земельну ділянку 
комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної громади, яка розташована по 
ХХХХХХХХ, площею 0,9720 га, в тому числі: рілля – 0,9720 га, для ведення особистого 
селянського господарства, кадастровий номер земельної ділянки – ХХХХХХХХХ. 

        3. Гр.Цукоровій Л.А.: 
        3.1. Після затвердження проектної документації зареєструвати речове право на 

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

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

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

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

 
 

Міський голова                                                                                           А.О.Душко 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                 



                                  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
30  сесія  8 скликання 

 
10 травня  2019 року                                                                     № 1819 
 
 
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.Строєвій 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.Строєвій Анастасії Василівні, яка проживає по ХХХХХХХХХ, загальною площею 2,0000 
га для ведення особистого селянського господарства в районі ХХХХХХХ. Дана земельна 
ділянка відноситься до категорії земель сільськогосподарського призначення. 

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

        3. Гр.Строєвій 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  
30  сесія  8 скликання 

 
10 травня  2019 року                                                                     № 1820 
 
Про затвердження проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки  
комунальної власності Баранівської об’єднаної  
територіальної громади з метою передачі її у 
власність для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель 
та споруд  гр.Хохлюку О.М. 
 

       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.Хохлюку Олександру Миколайовичу, який проживає по ХХХХХХХХХ, загальною 
площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд по ХХХХХХХХХХХ. Дана земельна ділянка відноситься до категорії земель 
житлової та громадської забудови. 

       2. Передати гр.Хохлюку Олександру Миколайовичу у власність земельну ділянку 
комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної громади, яка розташована по 
ХХХХХХХХХХХХ, площею 0,1000 га, в тому числі: рілля – 0,1000 га, для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, кадастровий номер 
земельної ділянки – ХХХХХХХХХХХ. 

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

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

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

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

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

 
Міський голова                                                                                        А.О.Душко 
 
 
 
 
 



                                  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
30  сесія  8 скликання 

 
10 травня  2019 року                                                                     № 1821 
 
Про затвердження проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки  
комунальної власності Баранівської об’єднаної  
територіальної громади з метою передачі її у 
власність для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель 
та споруд  гр.Бовсунівському А.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.Бовсунівському Андрію Васильовичу, який проживає по ХХХХХХХ, загальною площею 
0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд по ХХХХХХХХХХХ. Дана земельна ділянка відноситься до категорії земель житлової 
та громадської забудови. 

       2. Передати гр.Бовсунівському Андрію Васильовичу у власність земельну ділянку 
комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної громади, яка розташована по 
ХХХХХХХХХХХ, площею 0,1000 га, в тому числі: рілля – 0,1000 га, для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, кадастровий номер 
земельної ділянки – ХХХХХХХХХХ. 

       3. Гр.Бовсунівському 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  
30  сесія  8 скликання 

 
10 травня  2019 року                                                                     № 1822 
 
Про затвердження проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки  
комунальної власності Баранівської об’єднаної  
територіальної громади з метою передачі її у 
власність для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель 
та споруд  гр.Осташевському О.С. 
 

       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.Осташевському Олегу Сергійовичу, який проживає по ХХХХХХХХХХ, загальною площею 
0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд по ХХХХХХХХХХХ. Дана земельна ділянка відноситься до категорії земель житлової 
та громадської забудови. 

       2. Передати гр.Осташевському Олегу Сергійовичу у власність земельну ділянку 
комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної громади, яка розташована по 
ХХХХХХХХХХХХХХ, площею 0,1000 га, в тому числі: рілля – 0,1000 га, для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, кадастровий номер 
земельної ділянки – ХХХХХХХХХХХХ. 

       3. Гр.Осташевському О.С.: 
       3.1. Після затвердження проектної документації зареєструвати речове право на 

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

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

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

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

 
Міський голова                                                                                        А.О.Душко 
 

 
 
 

   
                                                                                                                       



                                  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
30  сесія  8 скликання 

 
10 травня 2019 року                                                                     № 1823 
 
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 30 сесії 8 скликання 
Баранівської міської ради 

                                                                                               від 10.05. 2019 р. № 1823 
 

№ 
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 Семенова Ніла 
Григорівна,  

ХХХХХ  

0,15  0,15 ХХХХ власність 

2 Голь Віктор 
Фрідріхович, 
ХХХХХХХХ 

0,06 0,06  ХХХХ  
власність 

3 Гарбузюк Олена 
Леонідівна, 
ХХХХХХ 

0,27  0,27 ХХХХ власність 

4 Ковальчук Яніна 
Анатоліївна, 
ХХХХХХХХ 

1,5  1,5 ХХХХ власність 

5 Заліщук Сергій 
Іванович, ХХХХХХ 

0,60  0,60 ХХХХ власність 

6 Сус Надія 
Валеріївна, 

ХХХХХХХХХ 

0,15  0,15 ХХХХ власність 

7 Олійник Олександр 
Іванович, 

ХХХХХХХ 

0,20  0,20 ХХХХ власність 

8 Ключковська 
Тетяна Вікторівна, 

ХХХХХХХХХ 

0,03  0,03 ХХХХ власність 

9 Білобровчук Леся 
Анатоліївна, 

ХХХХХХ 

0,50  0,50 ХХХХ власність 

10 Круть Інна 
Миколаївна, 
ХХХХХХХ 

0,34 0,10 0,24 ХХХХ власність 

11 Бруцька Валентина 
Володимирівна,       

ХХХХХХХХ 

0,10  0,10 ХХХХ власність 

12 Залужна Ольга 
Григорівна, 
ХХХХХХХ 

0,25 0,25  ХХХХ оренда 

13 Залужний Микола 
Устинович, 
ХХХХХХ 

0,13  0,13 ХХХХ власність 

14 Муравська Наталія 
Арсентіївна,   

ХХХХХХХХХ 

0,17  0,17 ХХХХ власність 

15 Муравська Ольга 
Василівна,  

ХХХХХХХХХ 

0,30  0,30 ХХХХ власність 

16 Райковський 
Валентин 

0,40  0,40 ХХХХ власність 



Францович, 
ХХХХХХ 

17 Лісневський 
Микола 

Леонтійович 

2,0000  2,0000 ХХХХ власність 

18 Авраменко 
Світлана Василівна, 

ХХХХХХХХ 

2,0000  2,0000 ХХХХ власність 

19 Пашковська Олена 
Олександрівна, 

ХХХХХХХ 

0,05 0,05  ХХХХ оренда 

20 Савенко Ігор 
Володимирович, 

ХХХХХХХ 

0,10 0,10  ХХХХ власність 

21 НікітчинаАлла 
Олександрівна, 

ХХХХХХХ 

0,10  0,10 ХХХХ власність 

22 Юзьков Василь 
Вікторович, 

ХХХХХХХХХ 

2,0000  2,0000 ХХХХ власність 

23 Шащук Зоя 
Володимирівна, 

ХХХХХХХХ 

0,10  0,10 ХХХХ власність 

24 Нестерук Вадим 
Петрович, 

ХХХХХХХ 

0,12  0,12 ХХХХ власність 

25 Ляпко Ігор 
Миколайович, 

ХХХХХХХ  

0,25 0,25  ХХХХ власність 

26 Завадська Жанна 
Сергіївна, 

ХХХХХХХ 

2,0000  2,0000 ХХХХ власність 

27 Савич Тетяна 
Володимирівна, 

ХХХХХ 

0,45  0,45 ХХХХ власність 

28 Мищик Володимир 
Андрійович, 
 ХХХХХХХ 

0,12  0,12 ХХХХ власність 

29 Матвійчук Алла 
Василівна, 
ХХХХХХ 

0,40  0,40 ХХХХ власність 

30 Мищик Володимир 
Васильович, 
ХХХХХХХ 

0,27  0,27 ХХХХ власність 

 
 
 
 
 
 
Секретар ради                                                                                         О.В.Самчук 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                    

                                  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
30  сесія  8 скликання 

 
10 травня 2019 року                                                                                           № 1824 
 
Про внесення змін до рішення  
23 сесії 8 скликання від 16.08.2018 р. 
№1279 

 
        Заслухавши інформацію начальника відділу містобудування та архітектури, 

земельних відносин та комунального майна Шевчук О.Г. про необхідність внесення змін до 
рішення 23 сесії 8 скликання Баранівської міської ради від 16.08.2018 р. №1279, в зв’язку з 
проведенням геодезичних робіт та уточненням площі земельної ділянки, керуючись ст.12 
Земельного кодексу України, ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
враховуючи рекомендації постійної комісії з питань земельних відносин, містобудування, 
будівництва та охорони навколишнього природного середовища, міська рада 

 
ВИРІШИЛА: 

               1. Внести зміни до рішення 23 сесії 8 скликання Баранівської міської ради від  
16.08.2018 р. №1279 «Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної 
громади», а саме, в додатку даного рішення пункт 5 викласти в новій редакції: 
 

№ 
з/п 

Прізвище, ім,я та 
по-батькові, адреса 

проживання 

Площа 
земельної 

ділянки, га 

Для 
будівництва 

та 
обслуговуван- 
ня житлового 

будинку, 
господарських 

будівель і 
споруд, га 

Для ведення 
особистого 

селянського 
господарства, 

га 

Місце 
розташування 

земельної 
ділянки 

5 Пашкевич Микола 
Степанович, 

ХХХХХ 

0,1500  0,1500 ХХХХХХХХ 

 
 

               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  
30  сесія  8 скликання 

 
10 травня 2019 року                                                                     № 1825 
 
 
Про внесення змін до рішення  
28 сесії 8 скликання від 24.01.2019 р. 
№1604 

 
        Заслухавши інформацію начальника відділу містобудування та архітектури, 

земельних відносин та комунального майна Шевчук О.Г. про необхідність внесення змін до 
рішення 28 сесії 8 скликання Баранівської міської ради від 24.01.2019 р. №1604, 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 28 сесії 8 скликання Баранівської міської ради від  
24.01.2019 р. №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 та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд гр.Чечет О.В.», а саме, 
в п.1 та  п. 2 даного рішення слова «ХХХХХХХ» замінити на слова «ХХХХХХХХ». 

 
               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  
30  сесія  8 скликання 

 
10 травня 2019 року                                                                                           № 1826 
 
Про внесення змін до рішення  
20 сесії 8 скликання від 11.05.2018 р. 
№1100 

 
        Заслухавши інформацію начальника відділу містобудування та архітектури, 

земельних відносин та комунального майна Шевчук О.Г. про необхідність внесення змін до 
рішення 23 сесії 8 скликання Баранівської міської ради від 11.05.2018 р. №1100, в зв’язку з 
проведенням геодезичних робіт та уточненням площі земельної ділянки, керуючись ст.12 
Земельного кодексу України, ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
враховуючи рекомендації постійної комісії з питань земельних відносин, містобудування, 
будівництва та охорони навколишнього природного середовища, міська рада 

 
ВИРІШИЛА: 

               1. Внести зміни до рішення 20 сесії 8 скликання Баранівської міської ради від  
11.05.2018 р. №1100 «Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної 
громади», а саме, в додатку даного рішення пункт 5 викласти в новій редакції: 
 

№ 
з/п 

Прізвище, ім,я та 
по-батькові, 

адреса 
проживання 

Площа 
земельної 
ділянки, 

га 

Для 
будівництва 

та 
обслуговуван- 
ня житлового 

будинку, 
господарських 

будівель і 
споруд, га 

Для ведення 
особистого 

селянського 
господарства, 

га 

Місце 
розташування 

земельної 
ділянки 

5 Нікітчин Анатолій 
Феодосійович, 

ХХХХХ 

0,5000  0,5000 ХХХХ 

 
 

               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  
30  сесія  8 скликання 

 
10 травня 2019 року                                                                     № 1827 
 
Про присвоєння поштової 
адреси земельній ділянці 
гр.Костецької А.С. 
 

        Розглянувши заяву гр.Костецької А.С. про присвоєння поштової адреси земельній 
ділянці в смт.Полянка, 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: ХХХХХХ, земельній ділянці для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, яка належить на праві 
власності гр.Костецькій Аллі Сергіївні. 
 
               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  
30  сесія  8 скликання 

 
10 травня 2019 року                                                                                             № 1828 
 
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 
1820680400:02:000:1618 загальною площею 71,9980 га. 

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

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

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



Додаток до рішення 
                                                                                   30 сесії 8 скликання Баранівської          
                                                                                   міської ради  від 10.05.2019 р. №1828 

 
 
 
 Прізвище,  ім,я  та  

по-батькові 
Адреса проживання Місце 

розташування 
земельної 
ділянки 
 

Площа, 
га 

1 Мирончук Оксана 
Іванівна 

 За межами 
с.Зрубок 

2,0000 

2 Орихівська 
Валентина Дмитрівна 

 За межами 
с.Зрубок 

2,0000 

3 Вороніна Ольга 
Василівна 

 За межами 
с.Зрубок 

2,0000 

4 Древняк Олександр 
Петрович 

 За межами 
с.Зрубок 

2,0000 

5 Древняк Світлана 
Володимирівна 

 За межами 
с.Зрубок 

2,0000 

6 Василюк Анастасія 
Василівна 

 За межами 
с.Зрубок 

2,0000 

7 Парфенюк Людмила 
Сергіївна 

 За межами 
с.Зрубок 

2,0000 

8 Семенюк Ігор 
Олегович 

 За межами 
с.Зрубок 

2,0000 

9 Кравець Наталія 
Вікторівна 

 За межами 
с.Зрубок 

2,0000 

10 Байцер Сергій 
Павлович 

 За межами 
с.Зрубок 

2,0000 

11 Байцер Ольга 
Гнатівна 

 За межами 
с.Зрубок 

2,0000 

12 Заліщук Оксана 
Анатоліївна 

 За межами 
с.Зрубок 

2,0000 

13 Ворощук Тетяна 
Володимирівна 

 За межами 
с.Зрубок 

2,0000 

14 Остапчук Сергій 
Іванович 

 За межами 
с.Зрубок 

2,0000 

15 Нікітчина Ольга 
Юріївна 

 За межами 
с.Зрубок 

2,0000 

16 Безпалюк Сергій 
Володимирович 

 За межами 
с.Зрубок 

2,0000 

17 Сікан Оксана 
Андріївна 

 За межами 
с.Зрубок 

2,0000 

18 Лисюк Дарина 
Русланівна 

 За межами 
с.Зрубок 

2,0000 

19 Сивопляс Галина 
Сергіївна 

 За межами 
с.Зрубок 

2,0000 

20 Шандрук Валентина 
Павлівна 

 За межами 
с.Зрубок 

2,0000 

21 Лисюк Юрій 
Олександрович 

 За межами 
с.Зрубок 

2,0000 

22 Онопрійчук Галина 
Федорівна  

 За межами 
с.Зрубок 

2,0000 

23 Сигнаївська Наталія 
Миколаївна 

 За межами 
с.Зрубок 

2,0000 



24 Семенюк Ніна 
Володимирівна 

 За межами 
с.Зрубок 

2,0000 

25 Супрунова 
Валентина 
Миколаївна 

 За межами 
с.Зрубок 

2,0000 

26 Столярчук Катерина 
Сергіївна 

 За межами 
с.Зрубок 

2,0000 

27 Колч Леонід 
Броніславович 

 За межами 
с.Зрубок 

2,0000 

28 Василюк Лариса 
Петрівна 

 За межами 
с.Зрубок 

2,0000 

29 Казанцев Олександр 
Володимирович 

 За межами 
с.Зрубок 

2,0000 

30 Войтович Сергій 
Іванович 

 За межами 
с.Зрубок 

2,0000 

31 Ковальський Олег 
Володимирович 

 За межами 
с.Зрубок 

2,0000 

32 Ковальська Катерина 
Олександрівна 

 За межами 
с.Зрубок 

2,0000 

33 Ковальська Ольга 
Олегівна 

 За межами 
с.Зрубок 

2,0000 

34 Ковальська 
Валентина Дмитрівна 

 За межами 
с.Зрубок 

2,0000 

35 Ковальська Феодосія 
Степанівна 

 За межами 
с.Зрубок 

2,0000 

 
 
 
 
Секретар ради                                                                                                    О.В.Самчук  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                            

                                  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
30  сесія  8 скликання 

 
10 травня  2019 року                                                                     № 1829 
 
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 
 
 

        Розглянувши заяви громадян про надання дозволу на виготовлення проекту 
землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки для ведення особистого 
селянського господарства, 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 
1820683600:07:000:0191 загальною площею 15,0521 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 с.Марківка, Баранівського 
району, Житомирської області, з подальшою  передачею у власність громадянам згідно з 
додатком. 

            3. Після виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної громади, Баранівській міській 
раді зареєструвати земельні ділянки у відділі Держгеокадастру. Громадянам 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 
                                                                                   30 сесії 8 скликання Баранівської          
                                                                                   міської ради  від 10.05.2019 р. № 1829 

 
 
 
 Прізвище,  ім,я  та  

по-батькові 
Адреса проживання Місце 

розташування 
земельної 
ділянки 
 

Площа, 
га 

1 Панчук Василь 
Тимофійович 

 За межами 
с.Марківка 

2,0000 

2 Яблонська Інна 
Станіславівна 

 За межами 
с.Марківка 

2,0000 

3 Баранова Наталія 
Миколаївна 

 За межами 
с.Марківка 

2,0000 

 
 
 
Секретар ради                                                                                                       О.В.Самчук 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                 



                                  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
30  сесія  8 скликання 

 
10 травня  2019 року                                                                     № 1830 
 
 
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.Семенець О.І. 

 
        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.Семенець Ользі Іванівні, яка проживає ХХХХХХХХХ, загальною площею 2,0000 га для 
ведення особистого селянського господарства за межами ХХХХХХХХХ. Дана земельна 
ділянка відноситься до категорії земель сільськогосподарського призначення. 

        2. Передати гр.Семенець Ользі Іванівні у власність земельну ділянку комунальної 
власності Баранівської об’єднаної територіальної громади, яка розташована за межами 
с.Кашперівка, Баранівського району,  Житомирської області, площею 2,0000 га, для ведення 
особистого селянського господарства, кадастровий номер земельної ділянки – ХХХХХХХХ. 

        3. Гр.Семенець О.І.: 
        3.1. Після затвердження проектної документації зареєструвати речове право на 

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

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

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

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

 
 

Міський голова                                                                               А.О.Душко 
 

 
 
 
 
 
                                                                                                            



                                  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
30  сесія  8 скликання 

 
10 травня 2019 року                                                                     № 1831 
 
Про надання дозволу на виготовлення 
технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
для ведення товарного сільськогосподарського  
виробництва з метою передачі її у власність  
гр.Федорчук В.А. 
 

        Розглянувши заяву гр.Федорчук В.А. про надання дозволу на виготовлення технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки з метою 
передачі її у власність (земельна частка (пай), сертифікат на право на земельну частку (пай) 
серія ЖТ №0338897, свідоцтво про право на спадщину за заповітом від 18.09.2018 р., 
керуючись ст.12,32,118,125,126,1861, п.21 Розділу Х «Перехідних положень» Земельного 
кодексу України, Законом України «Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних 
ділянок власникам земельних часток (паїв), Законом України «Про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України щодо спрощення порядку набуття прав на землю», Законом 
України «Про реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», ст.12,25 Закону 
України «Про землеустрій», ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
враховуючи рекомендації постійної комісії з питань земельних відносин, містобудування, 
будівництва та охорони навколишнього природного середовища, міська рада 

 
ВИРІШИЛА: 
   

        1. Надати дозвіл гр.Федорчук Валентині Андріївні, яка проживає в ХХХХХХХХХ, на 
розробку технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) з метою передачі її у власність для ведення 
товарного сільськогосподарського виробництва загальною площею 3,8789 га, в тому числі: 
ділянка №1(392) – 3,1254 га (рілля), ділянка №2(692) – 0,7535 га (сіножать), та закріплення на 
місцевості межовими знаками. Земельна ділянка розташована ХХХХХХХХХХ та відноситься 
до категорії земель сільськогосподарського призначення. 

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

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



                                           
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
30  сесія  8 скликання 

 
10 травня 2019 року                                                                     № 1832 
 
Про надання дозволу на виготовлення 
технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
для ведення товарного сільськогосподарського  
виробництва з метою передачі її у спільну 
часткову  власність гр.Чернишуку О.В., 
гр.Самошко Н.М. 
 

        Розглянувши заяви гр.Чернишука О.В. та гр.Самошко Н.М., про надання дозволу на 
виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки з метою передачі її у спільну часткову власність (земельна частка (пай), 
сертифікат на право на земельну частку (пай) серія ЖТ №0245049, свідоцтво про право на 
спадщину за заповітом від 13.03.2019 р., керуючись ст.12,32,118,125,126,1861, п.21 Розділу Х 
«Перехідних положень» Земельного кодексу України, Законом України «Про порядок 
виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв), 
Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення 
порядку набуття прав на землю», Законом України «Про реєстрацію речових прав на нерухоме 
майно та їх обтяжень», ст.12,25 Закону України «Про землеустрій», ст.26 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної комісії з питань 
земельних відносин, містобудування, будівництва та охорони навколишнього природного 
середовища, міська рада 

 
ВИРІШИЛА: 
   

        1. Надати дозвіл гр.Чернишуку Олександру Васильовичу, який проживає в 
ХХХХХХХХ та гр.Самошко Надії Миколаївні, яка проживає в ХХХХХХХХ на розробку 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості) з метою передачі її у спільну часткову власність для ведення 
товарного сільськогосподарського виробництва загальною площею 2,8033 га, в тому числі: 
ділянка №1(286) – 2,3504 га (рілля), ділянка №2(930) – 0,4529 га (пасовища), та закріплення на 
місцевості межовими знаками. Земельна ділянка розташована за межами ХХХХХХХХХХХ та 
відноситься до категорії земель сільськогосподарського призначення. 

            2. Після виготовлення технічної документації із землеустрою гр.Чернишуку О.В. та 
гр.Самошко Н.М. зареєструвати земельну ділянку у відділі Держгеокадастру та подати 
технічну документацію на розгляд сесії міської ради щодо прийняття рішення про її 
затвердження та передачі земельної ділянки у спільну часткову власність.  

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



                                  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
30  сесія  8 скликання 

 
10 травня 2019 року                                                                     № 1833 
 
Про надання дозволу на виготовлення 
технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
для ведення товарного сільськогосподарського  
виробництва з метою передачі її у спільну 
часткову власність гр.Никитенко А.С., 
гр.Никитенку С.А. 
 

        Розглянувши заяви гр.Никитенко А.С. та гр.Никитенка С.А. про надання дозволу на 
виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки з метою передачі її у спільну часткову власність (земельна частка (пай), 
сертифікат на право на земельну частку (пай) серія ЖТ №0147968, свідоцтво про право на 
спадщину за заповітом від 22.03.2019 р., керуючись ст.12,32,118,125,126,1861, п.21 Розділу Х 
«Перехідних положень» Земельного кодексу України, Законом України «Про порядок 
виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв), 
Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення 
порядку набуття прав на землю», Законом України «Про реєстрацію речових прав на нерухоме 
майно та їх обтяжень», ст.12,25 Закону України «Про землеустрій», ст.26 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної комісії з питань 
земельних відносин, містобудування, будівництва та охорони навколишнього природного 
середовища, міська рада 

 
ВИРІШИЛА: 
   

        1. Надати дозвіл гр.Никитенко Аллі Степанівні, яка проживає в ХХХХХХХХХ та 
ХХХХХХХХХ на розробку технічної документації 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 загальною 
площею 3,4376 га, в тому числі: ділянка №1(28) – 2,8013 га (рілля), ділянка №2(527) – 0,6363 
га (пасовища), та закріплення на місцевості межовими знаками. Земельна ділянка розташована 
за межами ХХХХХХХХХ та відноситься до категорії земель сільськогосподарського 
призначення. 

            2. Після виготовлення технічної документації із землеустрою, гр.Никитенко А.С., 
гр.Никитенку С.А. зареєструвати земельні ділянки у відділі Держгеокадастру та подати 
технічну документацію на розгляд сесії міської ради щодо прийняття рішення про її 
затвердження та передачі земельної ділянки у власність.  

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



                                  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
30  сесія  8 скликання 

 
10 травня  2019 року                                                                     № 1834 
 
Про надання дозволу на виготовлення 
технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
для ведення товарного сільськогосподарського  
виробництва з метою передачі її у спільну 
часткову  власність гр.Никитенко А.С., 
гр.Никитенку С.А. 
 

        Розглянувши заяви гр.Никитенко А.С. та гр.Никитенка С.А. про надання дозволу на 
виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки з метою передачі її у спільну часткову власність (земельна частка (пай), 
сертифікат на право на земельну частку (пай) серія ЖТ №0147968, свідоцтво про право на 
спадщину за заповітом від 22.03.2019 р., керуючись ст.12,32,118,125,126,1861, п.21 Розділу Х 
«Перехідних положень» Земельного кодексу України, Законом України «Про порядок 
виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв), 
Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення 
порядку набуття прав на землю», Законом України «Про реєстрацію речових прав на нерухоме 
майно та їх обтяжень», ст.12,25 Закону України «Про землеустрій», ст.26 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної комісії з питань 
земельних відносин, містобудування, будівництва та охорони навколишнього природного 
середовища, міська рада 

 
ВИРІШИЛА: 
   

        1. Надати дозвіл гр.Никитенко Аллі Степанівні, яка проживає в ХХХХХХХХ та 
гр.Никитенку Сергію Анатолійовичу, який проживає в ХХХХХХХХХ на розробку технічної 
документації 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 загальною площею 3,6440 га, в тому числі: ділянка 
№1(19) – 3,1342 га (рілля), ділянка №2(528) – 0,5098 га (пасовища), та закріплення на 
місцевості межовими знаками. Земельна ділянка розташована за межами ХХХХХХХХХ та 
відноситься до категорії земель сільськогосподарського призначення. 

            2. Після виготовлення технічної документації із землеустрою, гр.Никитенко А.С., 
гр.Никитенку С.А. зареєструвати земельні ділянки у відділі Держгеокадастру та подати 
технічну документацію на розгляд сесії міської ради щодо прийняття рішення про її 
затвердження та передачі земельної ділянки у власність.  

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



                                  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
30  сесія  8 скликання 

 
10 травня  2019 року                                                                                         № 1835 
 
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 
                                                                                   30 сесії 8 скликання Баранівської          
                                                                                   міської ради  від 10.05.2019 р. № 1835 

 
 
 Прізвище,  ім,я  та  

по-батькові 
Адреса проживання Місце 

розташування 
земельної 
ділянки 
 

Площа, 
га 

1 Шульга Сергій 
Миколайович 

ХХХХХХХХ ХХХХХХХ 2,0000 

     
 
 
Секретар ради                                                                                                         О.В.Самчук 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                      



                                  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
30  сесія  8 скликання 

 
10 травня 2019 року                                                                     № 1836 
 
Про затвердження технічної документації 
із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж  земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
для ведення товарного сільськогосподарського 
виробництва з метою передачі її у власність 
гр.Слюсарчуку С.О. 
 

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

 
ВИРІШИЛА: 
 

        1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) з метою передачі її у власність 
для ведення товарного сільськогосподарського виробництва гр. Слюсарчуку Сергію 
Олександровичу, який проживає в ХХХХХХХ, загальною площею 4,1090 га та закріплення її 
на місцевості межовими знаками. Дана земельна ділянка розташована за межами ХХХХХХХ 
та відноситься до категорії земель сільськогосподарського призначення. 

        2. Передати гр. Слюсарчуку Сергію Олександровичу у власність земельну ділянку, 
яка розташована за межами ХХХХХХХХХ, площею 4,1090 га, в тому числі: рілля – 3,9575 га 
кадастровий номер ХХХХХХ, багаторічні насадження – 0,1515 га кадастровий номер – 
ХХХХХХХ для ведення товарного сільськогосподарського виробництва.. 

        3. Гр. Слюсарчуку С.О.: 
        3.1. Після затвердження технічної документації зареєструвати речове право на 

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

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

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

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



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ 
30  сесія  8 скликання 

 
10 травня 2019 року                                                                     № 1837 
 
Про затвердження технічної документації 
із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж  земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
для ведення товарного сільськогосподарського 
виробництва з метою передачі її у власність 
гр.Тищик Г.В. 
 

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

 
ВИРІШИЛА: 
 

        1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) з метою передачі її у власність 
для ведення товарного сільськогосподарського виробництва гр. Тищик Галині Василівні, яка 
проживає по ХХХХХХХ, загальною площею 3,3800 га та закріплення її на місцевості 
межовими знаками. Дана земельна ділянка розташована за межами с.Гриньки (на землях 
реформованого ПСП «Маяк») та відноситься до категорії земель сільськогосподарського 
призначення. 

        2. Передати гр. Тищик Галині Василівні у власність земельну ділянку, яка 
розташована за межами ХХХХХХХХ, площею 3,3800 га, в тому числі: рілля – 1,9300 га 
(кадастровий номер ХХХХХХ), пасовища – 0,4300 га (кадастровий номер – ХХХХХХХ), 
сіножаті – 1,0200 га (кадастровий номер - ХХХХХХХ), для ведення товарного 
сільськогосподарського виробництва.. 

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

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

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

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

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



                                  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
30  сесія  8 скликання 

 
10 травня 2019 року                                                                     № 1838 
 
Про затвердження технічної документації 
із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж  земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
для ведення товарного сільськогосподарського 
виробництва з метою передачі її у власність 
гр.Вишнівському А.С. 
 

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

 
ВИРІШИЛА: 
 

        1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) з метою передачі її у власність 
для ведення товарного сільськогосподарського виробництва гр. Вишнівському Анатолію 
Степановичу, який проживає в ХХХХХХХХХХ, загальною площею 1,4706 га та закріплення 
її на місцевості межовими знаками. Дана земельна ділянка розташована ХХХХХХХХ та 
відноситься до категорії земель сільськогосподарського призначення. 

        2. Передати гр. Вишнівському Анатолію Степановичу у власність земельну ділянку, 
яка розташована за межами ХХХХХХХХХХХ, площею 1,4706 га, в тому числі: рілля – 1,0604 
га кадастровий номер ХХХХХХ, сіножаті – 0,4066 га кадастровий номер - ХХХХХХХХ, для 
ведення товарного сільськогосподарського виробництва.. 

        3. Гр. Вишнівському А.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 
30  сесія  8 скликання 

 
10 травня 2019 року                                                                     № 1839 
 
Про надання дозволу на виготовлення 
технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
для ведення товарного сільськогосподарського  
виробництва з метою передачі її у  власність  
гр.Войціцькій С.М. 
 

        Розглянувши заяву гр.Войціцької С.М. про надання дозволу на виготовлення 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 
ділянки з метою передачі її у власність (земельна частка (пай), сертифікат на право на земельну 
частку (пай) серія ЖТ №0148922, свідоцтво про право на спадщину за заповітом від 06.03.2019 
р., керуючись ст.12,32,118,125,126,1861, п.21 Розділу Х «Перехідних положень» Земельного 
кодексу України, Законом України «Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних 
ділянок власникам земельних часток (паїв), Законом України «Про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України щодо спрощення порядку набуття прав на землю», Законом 
України «Про реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», ст.12,25 Закону 
України «Про землеустрій», ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
враховуючи рекомендації постійної комісії з питань земельних відносин, містобудування, 
будівництва та охорони навколишнього природного середовища, міська рада 

 
ВИРІШИЛА: 
   

        1. Надати дозвіл гр.Войціцькій Станіславі Марцинівні, яка проживає в ХХХХХХХХ  
на розробку технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) з метою передачі її у власність для ведення 
товарного сільськогосподарського виробництва загальною площею 1,1885 га, в тому числі: 
ділянка №1(144) – 0,9893 га (рілля), ділянка №2(144) – 0,1992 га (пасовища), та закріплення на 
місцевості межовими знаками. Земельна ділянка розташована за межами ХХХХХХХХХ та 
відноситься до категорії земель сільськогосподарського призначення. 

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

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



                                  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
30  сесія  8 скликання 

 
10 травня 2019 року                                                                                                   № 1840 
 
 
Про надання дозволу на виготовлення 
 технічної документації із землеустрою  
щодо встановлення (відновлення) 
меж  земельної ділянки комунальної власності 
Баранівської об’єднаної територіальної громади 
з метою передачі її у спільну сумісну власність  
для будівництва і обслуговування житлового будинку,  
господарських будівель і споруд гр.Решетніку С.В., 
гр.Юношевій О.В. 
 

        Розглянувши заяви гр.Решетніка С.В. та гр.Юношевої О.В. про надання дозволу на 
виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної громади з 
метою передачі її у спільну сумісну 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. Надати дозвіл на виготовлення  технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки комунальної власності Баранівської 
об’єднаної територіальної громади з метою передачі її у спільну сумісну власність гр. 
Решетніку Сергію Вікторовичу, який проживає в ХХХХХХХХХ, та гр.Юношевій Ользі 
Валентинівні, яка проживає по ХХХХХХХХХ,  орієнтовною площею 0,05 га для будівництва 
і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по ХХХХХХХХХХХ. 
Дана земельна ділянка відноситься до категорії земель житлової та громадської забудови. 

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

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



                                  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
30  сесія  8 скликання 

 
10 травня  2019 року                                                                     № 1841 
 
 
Про внесення змін до рішення  
5 сесії 7 скликання від 14.04.2016 р. 
№193 

 
       Розглянувши клопотання  КП «Житомирводпроект» та заслухавши інформацію 

начальника відділу містобудування та архітектури, земельних відносин та комунального 
майна Шевчук О.Г. про необхідність внесення змін до рішення 5 сесії 7 скликання 
Баранівської міської ради від 14.04.2016 р. №193, 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 5 сесії 7 скликання Баранівської міської ради від  
14.04.2016 р. №193 «Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної 
громади для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель і споруд 
підприємствами, що пов’язані з користуванням надрами з подальшою передачею в постійне 
користування КП «Баранівка міськводоканал», а саме, в першому пункті рішення після слів 
«орієнтовною загальною площею 0,40 га» дописати «зі зміною цільового призначення з земель 
сільськогосподарського призначення на землі промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, 
оборони та іншого призначення.» 

 
               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  
30  сесія  8 скликання 

 
10 травня 2019 року                                                                     № 1842 
 
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 
 
 

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

 
ВИРІШИЛА: 
   

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

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

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



 
Додаток до рішення 

                                                                                   30 сесії 8 скликання Баранівської          
                                                                                   міської ради  від 10.05.2019 р. № 1842 

 
 
 
 Прізвище,  ім,я  та  

по-батькові 
Адреса проживання Місце 

розташування 
земельної ділянки 
 

Площа, 
га 

1 Лукашишин 
Олександр 
Васильович 

  2,0000 

2 Кузьмінчук 
Валентин 
Юрійович 

  2,0000 

3 Савенко Ігор 
Володимирович 

  2,0000 

4 Ісаєв Андрій 
Васильович 

  2,0000 

5 Млинарчук Сергій 
Олександрович 

  2,0000 

6 Кичкирук 
Володимир 
Григорович 

  2,0000 

7 Панчук Іван 
Миколайович 

  2,0000 

8 Літвинович Богдан 
Вікторович 

  2,0000 

 
 
 
Секретар ради                                                                                                       О.В.Самчук 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
30  сесія  8 скликання 

 
10 травня 2019 року                                                                     № 1843 
 
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 
 
 

        Розглянувши заяви громадян про надання дозволу на виготовлення проекту 
землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки для ведення особистого 
селянського господарства, 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 
1820685300:05:000:0500 загальною площею 4,1176 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 с.Смолка, Баранівського 
району, Житомирської області, з подальшою  передачею у власність громадянам згідно з 
додатком. 

            3. Після виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної громади, Баранівській міській 
раді зареєструвати земельні ділянки у відділі Держгеокадастру. Громадянам, зазначеним в 
додатку, 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 
                                                                                   30 сесії 8 скликання Баранівської          
                                                                                   міської ради  від 10.05.2019 р. № 1843 

 
 
 
 Прізвище,  ім,я  та  

по-батькові 
Адреса проживання Місце 

розташування 
земельної 
ділянки 
 

Площа, 
га 

1 Гродзінський Віталій 
Людвігович 

ХХХХХХХ ХХХХХХХ 2,0000 

 
 
 
Секретар ради                                                                                                       О.В.Самчук 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                      



                                  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
30  сесія  8 скликання 

 
10 травня 2019 року                                                                     № 1844 
 
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 
 
 

        Розглянувши заяви громадян про надання дозволу на виготовлення проекту 
землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки для ведення особистого 
селянського господарства, 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 
1820684800:07:000:0570 загальною площею 22,7765 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 с.Рогачів, Баранівського 
району, Житомирської області, з подальшою  передачею у власність громадянам згідно з 
додатком. 

            3. Після виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної громади, Баранівській міській 
раді зареєструвати земельні ділянки у відділі Держгеокадастру.  Громадянам, зазначеним в 
додатку, 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 

                                                                                   30 сесії 8 скликання Баранівської          
                                                                                   міської ради  від 10.05.2019 р. № 1844 

 
 
 
 Прізвище,  ім,я  та  

по-батькові 
Адреса проживання Місце 

розташування 
земельної 
ділянки 
 

Площа, 
га 

1 Бойчук Надія 
Миколаївна 

ХХХХХХ ХХХХХ 2,0000 

 
 
 
Секретар ради                                                                                                       О.В.Самчук 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                



                                  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
30  сесія  8 скликання 

 
10 травня 2019 року                                                                     № 1845 
 
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 
 
 

        Розглянувши заяви громадян про надання дозволу на виготовлення проекту 
землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки для ведення особистого 
селянського господарства, 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 
1820685800:04:000:1248 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 с.Суємці, Баранівського 
району, Житомирської області, з подальшою  передачею у власність громадянам згідно з 
додатком. 

            3. Після виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної громади, Баранівській міській 
раді зареєструвати земельні ділянки у відділі Держгеокадастру. Громадянам, зазначеним в 
додатку, 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 
                                                                                   30 сесії 8 скликання Баранівської          
                                                                                   міської ради  від 10.05.2019 р. № 1845 

 
 
 
 Прізвище,  ім,я  та  

по-батькові 
Адреса проживання Місце 

розташування 
земельної 
ділянки 
 

Площа, 
га 

1 Савич Віталій 
Олександрович 

  2,0000 

2 Паламарчук 
Олександр 
Олександрович 

  2,0000 

 
 
 
Секретар ради                                                                                                       О.В.Самчук 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                  
 



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

 РІШЕННЯ  
30 сесія 8 скликання 

 
10 травня  2019 року                                                                                                №1846 
 
Про розгляд питання щодо 
затвердження проекту землеустрою 
та надання земельної ділянки у власність 
для ведення особистого селянського  
господарства, яка розташована за  
межами населеного пункту м.Баранівка 

 
  Розглянувши лист-звернення Головного управління Держгеокадастру у Житомирській 

області №18-6-0.334-1427/2-19 від 01.03.2019 р., про затвердження проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства  з подальшою 
передачею у власність, та враховуючи рекомендації постійної комісії з питань земельних 
відносин, містобудування, будівництва та охорони навколишнього природного середовища, 
міська рада 

 
ВИРІШИЛА: 

          1. Погодити затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства за 
межами населеного пункту м.Баранівка гр.Шевчуку Ігору Васильовичу, який проживає по 
1пр.Поліському,39  в м.Баранівка Житомирської області. 
          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 
30  сесія  8 скликання 

 
10 травня 2019 року                                                                     № 1847 
 
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 
 
 

        Розглянувши заяви громадян про надання дозволу на виготовлення проекту 
землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки для ведення особистого 
селянського господарства, 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 
1820680800:04:000:0270 загальною площею 7,6854 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 с.Вірля, Баранівського 
району, Житомирської області, з подальшою  передачею у власність громадянам згідно з 
додатком. 

            3. Після виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної громади, Баранівській міській 
раді зареєструвати земельні ділянки у відділі Держгеокадастру. Громадянам, зазначеним в 
додатку, 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 
                                                                                   30 сесії 8 скликання Баранівської          
                                                                                   міської ради  від 10.05.2019 р. № 1847 

 
 
 
 Прізвище,  ім,я  та  

по-батькові 
Адреса проживання Місце 

розташування 
земельної 
ділянки 
 

Площа, 
га 

1 Цимбалюк Юрій 
Володимирович 

ХХХХХХ  ХХХХХХХ 2,0000 

 
 
 
Секретар ради                                                                                                       О.В.Самчук 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ 
30  сесія  8 скликання 

 
 

10 травня  2019 року                                                                                                 № 1848 
 
 
Про припинення права 
користування земельною  
ділянкою  

 
 

        Розглянувши заяву гр.Процун Л.Є., 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.Куліша Остапа 
Андрійовича, в зв’язку зі смертю , загальною площею 0,5000 га для ведення особистого 
селянського господарства в с.Табори, Баранівського району, Житомирської області. Передати 
земельну ділянку площею 0,5000 га до земель запасу сільськогосподарського призначення 
комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної   громади. 

                

               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  
30  сесія  8 скликання 

 
10 травня 2019 року                                                                     № 1849 
 
Про надання дозволу на виготовлення 
технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж 
земельних ділянок в натурі (на місцевості) 
для ведення товарного сільськогосподарського  
виробництва з метою передачі їх в оренду  
 
 

        Розглянувши клопотання голови СФГ «Сахнюкове» Ткачука М.А., про надання 
дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельноих ділянок з метою передачі їх в оренду за рахунок 
невитребуваних земельних часток (паїв), відповідно до Закону №2498-VIII «Про внесення змін 
до деяких законодавчих актів України щодо вирішення питань колективної власності на 
землю» керуючись ст.12,32,118,125,126,1861, п.21 Розділу Х «Перехідних положень» 
Земельного кодексу України, Законом України «Про порядок виділення в натурі (на 
місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв), Законом України «Про 
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення порядку набуття прав 
на землю», Законом України «Про реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх 
обтяжень», ст.12,25 Закону України «Про землеустрій», ст.26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної комісії з питань земельних 
відносин, містобудування, будівництва та охорони навколишнього природного середовища, 
міська рада 

 
ВИРІШИЛА: 
   

        1. Надати дозвіл голові СФГ «Сахнюкове» Ткачуку Миколі Ананійовичу на розробку 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних 
ділянок в натурі (на місцевості) з метою передачі їх в оренду за рахунок невитребуваних 
земельних часток (паїв), для ведення товарного сільськогосподарського виробництва 
загальною площею 6,0087 га, в тому числі: земельна ділянка №1(218) – 1,785 га 
(пасовища),№2(220) – 2,1452 га (пасовища), №3(223) – 2,0785 га (пасовища) та закріплення на 
місцевості межовими знаками. Земельна ділянка розташована за межами ХХХХХХХ та 
відноситься до категорії земель сільськогосподарського призначення. 

            2. Після виготовлення технічної документації із землеустрою, Ткачуку М.А. 
зареєструвати земельні ділянки у відділі Держгеокадастру та подати технічну документацію 
на розгляд сесії міської ради щодо прийняття рішення про її затвердження та передачі 
земельні ділянки в оренду.  

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



                                  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
30  сесія  8 скликання 

 
10 травня 2019 року                                                                     № 1850 
 
Про надання дозволу на виготовлення 
технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж 
земельних ділянок в натурі (на місцевості) 
для ведення товарного сільськогосподарського  
виробництва з метою передачі їх в оренду  
 
 

        Розглянувши клопотання ПП «Галекс-Агро» в особі генерального директора Ющенка 
О.М, про надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельних ділянок з метою передачі їх в оренду за рахунок 
невитребуваної земельної частки (паю), відповідно до Закону №2498-VIII «Про внесення змін 
до деяких законодавчих актів України щодо вирішення питань колективної власності на 
землю» керуючись ст.12,32,118,125,126,1861, п.21 Розділу Х «Перехідних положень» 
Земельного кодексу України, Законом України «Про порядок виділення в натурі (на 
місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв), Законом України «Про 
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення порядку набуття прав 
на землю», Законом України «Про реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх 
обтяжень», ст.12,25 Закону України «Про землеустрій», ст.26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної комісії з питань земельних 
відносин, містобудування, будівництва та охорони навколишнього природного середовища, 
міська рада 

 
ВИРІШИЛА: 
         1. Надати дозвіл ПП «Галекс-Агро» в особі генерального директора       Ющенка 
О.М на розробку технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 
земельних ділянок в натурі (на місцевості) з метою передачі їх в оренду за рахунок 
невитребуваних земельних часток (паїв), для ведення товарного сільськогосподарського 
виробництва загальною площею 13,0611 га, в тому числі: земельна ділянка №1(148) – 3,2665 
га (рілля), земельна ділянка №2 (11) - 5,0090 га (рілля), земельна ділянка №3 (180) - 1,6833 га 
(рілля), земельна ділянка №4 (180/1) – 3,1023 га (рілля), та закріплення на місцевості 
межовими знаками. Земельні ділянки розташовані за межами с.Рогачів на землях 
реформованого КСП ім..Івана Франка та відносяться до категорії земель 
сільськогосподарського призначення. 

            2. Після виготовлення технічної документації із землеустрою, генеральному 
директору Ющенку О.М. зареєструвати земельні ділянки у відділі Держгеокадастру та 
подати технічну документацію на розгляд сесії міської ради щодо прийняття рішення про їх 
затвердження та передачі земельних ділянок в оренду.  

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



                                  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
30  сесія  8 скликання 

 
10 травня 2019 року                                                                     № 1851 
 
Про продовження дії договорів 
оренди невитребуваних земельних 
 часток (паїв)  
  
 
 

        Розглянувши клопотання СТОВ «МиРославель-Агро» в особі директора                  
Дудкина О.Ю, про продовження дії договорів оренди земельних ділянок невитребуваних 
земельних часток (паїв), відповідно до Закону №2498-VIII «Про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України щодо вирішення питань колективної власності на землю» 
керуючись ст.12,32,118,125,126,1861, п.21 Розділу Х «Перехідних положень» Земельного 
кодексу України, Законом України «Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних 
ділянок власникам земельних часток (паїв), Законом України «Про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України щодо спрощення порядку набуття прав на землю», Законом 
України «Про реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», ст.12,25 Закону 
України «Про землеустрій», ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
враховуючи рекомендації постійної комісії з питань земельних відносин, містобудування, 
будівництва та охорони навколишнього природного середовища, міська рада 

 
ВИРІШИЛА: 
 
              1. Продовжити дію договорів оренди терміном на 7 років (до моменту набуття права 
власності на об’єкт оренди) СТОВ «МиРославель-Агро» в особі директора Дудкина О.Ю 
загальною площею 198,9248 га. Земельні ділянки розташовані за межами с.Берестівка, 
с.Мирославль на землях реформованого КСП ім.Ю.Гагаріна та КСП «Світанок», відносяться 
до категорії земель сільськогосподарського призначення. 

        2.  Встановити розмір орендної плати за оренду земельних ділянок 8 % від 
нормативної грошової оцінки землі. 

        3. Директору СТОВ «МиРославель-Агро» Дудкину О.Ю.: 
        3.1. замовити виготовлення договорів оренди землі в землевпорядній організації та 

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 
 
 
 
 
 
 

 



Додаток до рішення 
                                                                                   30 сесії 8 скликання Баранівської          
                                                                                   міської ради  від 10.05.2019 р. № 1851 

 
 
 
№ 
 
п/п 

№ 
договору 

Кадастровий номер Площа, га 

1 5 1820680400:02:000:0041 3,0372 
2 6 1820680400:02:000:0042 2,9778 
3 7 1820680400:02:000:0043 2,9498 
4 8 1820680400:02:000:0044 3,3748 
5 9 1820680400:02:000:0045 3,3243 
6 10 1820680400:02:000:0046 2,9828 
7 11 1820680400:02:000:0047 3,0251 
8 12 1820680400:02:000:0048 3,0003 
9 13 1820680400:02:000:0049 2,9675 
10 14 1820680400:02:000:0050 3,0633 
11 15 1820680400:02:000:0051 3,0942 
12 16 1820680400:02:000:0052 3,0621 
13 17 1820680400:02:000:0053 3,0892 
14 18 1820680400:02:000:0054 3,1005 
15 24 1820680400:02:000:0804 2,5027 
16 23 1820680400:02:000:0813 2,2851 
17 58 1820680400:02:000:0499 1,8916 
18 59 1820680400:02:000:0498 1,8876 
19 60 1820680400:02:000:0497 1,8916 
20 61 1820680400:02:000:0492 1,8933 
21 62 1820680400:02:000:0475 1,8458 
22 63 1820680400:02:000:0494 1,8915 
23 67 1820680400:02:000:0489 1,8948 
24 68 1820680400:02:000:0488 1,8963 
25 69 1820680400:02:000:0487 1,8956 
26 70 1820680400:02:000:0485 1,8939 
27 71 1820680400:02:000:0480 1,8523 
28 72 1820680400:02:000:0068 3,1167 
29 73 1820680400:02:000:0061 3,0144 
30 74 1820680400:02:000:0060 2,922 
31 75 1820680400:02:000:0066 3,0827 
32 76 1820680400:02:000:0065 2,9986 
33 77 1820680400:02:000:0064 3,0749 
34 78 1820680400:02:000:0063 3,1633 
35 79 1820680400:02:000:0062 3,1842 
36 80 1820680400:02:000:0037 3,0408 
37 82 1820680400:02:000:0039 3,4794 
38 83 1820680400:02:000:0029 2,7925 
39 84 1820680400:02:000:0030 3,2536 
40 85 1820680400:02:000:0027 0,736 
41 87 1820680400:02:000:0028 2,903 
42 89 1820680400:02:000:0034 3,1766 
43 90 1820680400:02:000:0033 3,2249 
44 91 1820680400:02:000:0040 3,1413 
45 95 1820680400:02:000:0032 1,4589 
46 96 1820680400:02:000:0036 3,7811 
47 97 1820680400:02:000:0067 2,9793 
48 98 1820680400:02:000:0057 2,8299 



49 99 1820680400:02:000:0056 2,8438 
50 100 1820680400:02:000:0070 2,8189 
51 101 1820680400:02:000:0069 2,7631 
52 102 1820680400:02:000:0038 2,957 
53 103 1820680400:02:000:0071 3,1254 
54 104 1820680400:02:000:0072 2,802 
55 105 1820680400:02:000:0073 3,0555 
56 106 1820680400:02:000:0074 2,8299 
57 107 1820680400:02:000:0075 2,9834 
58 108 1820680400:02:000:0055 2,8789 
59 109 1820680400:02:000:0058 2,8796 
60 110 1820680400:02:000:0059 3,0468 
61 92 1820680400:02:000:0492 1,8933 
62 51 1820680400:02:000:0474 1,8964 
63 53 1820680400:02:000:0493 1,897 
64 49 1820680400:02:000:0473 1,8993 
65 50 1820680400:02:000:0472 1,8964 
66 45 1820680400:02:000:0482 1,892 
67 46 1820680400:02:000:0471 1,8979 
68 48 1820680400:02:000:0476 1,8977 
69 42 1820680400:02:000:0484 1,8937 
70 43 1820680400:02:000:0483 1,8949 
71 44 1820680400:02:000:0481 1,8932 
72 39 1820680400:02:000:0495 1,8682 
73 40 1820680400:02:000:0491 1,8973 
74 41 1820680400:02:000:0486 1,892 
75 38 1820680400:02:000:0496 1,8901 
76 35 1820680400:02:000:0478 1,8972 
77 36 1820680400:02:000:0479 1,8526 
78 47 1820680400:02:000:0477 1,8972 

 
 

 
 

 Секретар ради                                                                                     О.В.Самчук 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ 
30  сесія  8 скликання 

 
10 травня 2019 року                                                                     № 1852 
 
Про надання дозволу на виготовлення 
технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
для ведення товарного сільськогосподарського  
виробництва з метою передачі її у  власність  
гр.Очередько Г.К. 
 

        Розглянувши заяву гр.Очередько Г.К., про надання дозволу на виготовлення 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 
ділянки з метою передачі її у власність (земельна частка (пай), сертифікат на право на земельну 
частку (пай) серія ЖТ №0146938, свідоцтво про право на спадщину за заповітом від 28.10.2003 
р., керуючись ст.12,32,118,125,126,1861, п.21 Розділу Х «Перехідних положень» Земельного 
кодексу України, Законом України «Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних 
ділянок власникам земельних часток (паїв), Законом України «Про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України щодо спрощення порядку набуття прав на землю», Законом 
України «Про реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», ст.12,25 Закону 
України «Про землеустрій», ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
враховуючи рекомендації постійної комісії з питань земельних відносин, містобудування, 
будівництва та охорони навколишнього природного середовища, міська рада 

 
ВИРІШИЛА: 
   

        1. Надати дозвіл гр.Очередько Ганні Кондратівні, яка проживає в ХХХХХХХХХХХ  
на розробку технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) з метою передачі її у власність для ведення 
товарного сільськогосподарського виробництва загальною площею 4,9699 га, в тому числі: 
ділянка №1(163) – 4,8844 га (рілля), ділянка №2(163) – 0,0855 га (садок), та закріплення на 
місцевості межовими знаками. Земельна ділянка розташована за межами ХХХХХХХХ та 
відноситься до категорії земель сільськогосподарського призначення. 

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

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



                                  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
30  сесія  8 скликання 

 
10 травня 2019 року                                                                     № 1853 
 
Про надання дозволу на виготовлення 
технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
для ведення товарного сільськогосподарського  
виробництва з метою передачі її у  власність  
гр.Приймак О.С. 
 

        Розглянувши заяву гр.Приймак О.С. про надання дозволу на виготовлення технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки з метою 
передачі її у власність (земельна частка (пай), сертифікат на право на земельну частку (пай) 
серія ЖТ №0246939, свідоцтво про право на спадщину за заповітом від 11.04.2019 р., 
керуючись ст.12,32,118,125,126,1861, п.21 Розділу Х «Перехідних положень» Земельного 
кодексу України, Законом України «Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних 
ділянок власникам земельних часток (паїв), Законом України «Про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України щодо спрощення порядку набуття прав на землю», Законом 
України «Про реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», ст.12,25 Закону 
України «Про землеустрій», ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
враховуючи рекомендації постійної комісії з питань земельних відносин, містобудування, 
будівництва та охорони навколишнього природного середовища, міська рада 

 
ВИРІШИЛА: 
   

        1. Надати дозвіл гр.Приймак Олені Степанівні, яка проживає в ХХХХХХХХХ  на 
розробку технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) з метою передачі її у власність для ведення 
товарного сільськогосподарського виробництва загальною площею 2,5582 га, в тому числі: 
ділянка №1(15) – 1,8939 га (рілля), ділянка №2(539) – 0,6643 га (пасовища), та закріплення на 
місцевості межовими знаками. Земельні ділянки розташовані за межами ХХХХХХХ та 
відносяться до категорії земель сільськогосподарського призначення. 

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

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



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ 
30  сесія  8 скликання 

 
10 травня 2019 року                                                                     № 1854 
 
Про затвердження технічної документації 
із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж  земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
для ведення товарного сільськогосподарського 
виробництва з метою передачі її у власність 
гр.Миську П.І. 
 

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

 
ВИРІШИЛА: 
 

        1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) з метою передачі її у власність 
для ведення товарного сільськогосподарського виробництва гр. Миську Петру Івановичу, який 
проживає по ХХХХХХХХ, загальною площею 2,8746 га та закріплення її на місцевості 
межовими знаками. Дана земельна ділянка розташована за межами ХХХХХХХХХ та 
відноситься до категорії земель сільськогосподарського призначення. 

        2. Передати гр. Миську Петру Івановичу у власність земельну ділянку, яка 
розташована за межами ХХХХХХХХХ, площею 2,8746 га, в тому числі: рілля – 2,5434 га 
кадастровий номер ХХХХХХХХХ, пасовища – 0,3312 га кадастровий номер – ХХХХХХХХХ, 
для ведення товарного сільськогосподарського виробництва.. 

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

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

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

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

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



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ 
30  сесія  8 скликання 

 
10 травня 2019 року                                                                     № 1855 
 
Про затвердження технічної документації 
із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж  земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
для ведення товарного сільськогосподарського 
виробництва з метою передачі її у власність 
гр.Нероді В.М. 
 

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

 
ВИРІШИЛА: 
 

        1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) з метою передачі її у власність 
для ведення товарного сільськогосподарського виробництва гр. Нероді Валентині Миколаївні, 
яка проживає по ХХХХХХХХХХ  загальною площею 1,9063 га та закріплення її на місцевості 
межовими знаками. Дана земельна ділянка розташована за межами ХХХХХХХХХ та 
відноситься до категорії земель сільськогосподарського призначення. 

        2. Передати гр. Нероді Валентині Миколаївні у власність земельну ділянку, яка 
розташована за межами с.Суємці, Баранівського району,  Житомирської області, площею 
1,9063 га, в тому числі: рілля – 1,5829 га кадастровий номер ХХХХХХХХ, пасовища – 0,3234 
га кадастровий номер – ХХХХХХХХХХ, для ведення товарного сільськогосподарського 
виробництва.. 

        3. Гр. Нероді В.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 
30  сесія  8 скликання 

 
10 травня 2019 року                                                                     № 1856 
 
Про затвердження технічної документації 
із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж  земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
для ведення товарного сільськогосподарського 
виробництва з метою передачі її у власність 
гр.Корбуту В.В. 
 

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

 
ВИРІШИЛА: 
 

        1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) з метою передачі її у власність 
для ведення товарного сільськогосподарського виробництва гр. Корбуту Віктору 
Володимировичу, який проживає в ХХХХХХХХХХ  загальною площею 1,8991 га та 
закріплення її на місцевості межовими знаками. Дана земельна ділянка розташована за межами 
ХХХХХХХХ та відноситься до категорії земель сільськогосподарського призначення. 

        2. Передати гр. Корбуту Віктору Володимировичу у власність земельну ділянку, яка 
розташована за межами ХХХХХХХХХХ, площею 1,8991 га, в тому числі: рілля – 1,5819 га 
кадастровий номер ХХХХХХХХ, пасовища – 0,3172 га кадастровий номер – ХХХХХХХХХ, 
для ведення товарного сільськогосподарського виробництва.. 

        3. Гр. Корбуту В.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 
30  сесія  8 скликання 

 
10 травня 2019 року                                                                     № 1857 
 
Про затвердження технічної документації 
із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж  земельних ділянок в натурі (на місцевості) 
для ведення товарного сільськогосподарського 
виробництва з метою передачі їх у власність 
гр.Миську І.І. 
 

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

 
ВИРІШИЛА: 
 

        1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) з метою передачі їх у власність 
для ведення товарного сільськогосподарського виробництва гр. Миську Івану Івановичу, який 
проживає в ХХХХХХХХХХ  загальною площею 2,8528 га та закріплення їх на місцевості 
межовими знаками. Дані земельні ділянки розташовані за межами ХХХХХХХХ та відносяться 
до категорії земель сільськогосподарського призначення. 

        2. Передати гр. Миську Івану Івановичу у власність земельні ділянки, які розташовані 
за межами ХХХХХХХХХХ, площею 2,8528 га, в тому числі: рілля – 2,5358 га кадастровий 
номер ХХХХХХХХХХ, пасовища – 0,3170 га кадастровий номер – ХХХХХХХХХХ, для 
ведення товарного сільськогосподарського виробництва. 

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

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

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

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

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



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ 
30  сесія  8 скликання 

 
10 травня 2019 року                                                                     № 1858 
 
Про затвердження технічної документації 
із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж  земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
для ведення товарного сільськогосподарського 
виробництва з метою передачі її у власність 
гр.Олійник М.С. 
 

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

 
ВИРІШИЛА: 
 

        1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) з метою передачі її у власність 
для ведення товарного сільськогосподарського виробництва гр. Олійник Марії Соловіївні, яка 
проживає в ХХХХХХХХХХХХ  загальною площею 2,9079 га та закріплення її на місцевості 
межовими знаками. Дана земельна ділянка розташована за межами ХХХХХХХХХ та 
відноситься до категорії земель сільськогосподарського призначення. 

        2. Передати гр. Олійник Марії Соловіївні у власність земельну ділянку, яка 
розташована за межами ХХХХХХХХХХХ, площею 2,9079 га, в тому числі: рілля – 2,9079 га 
кадастровий номер ХХХХХХХ, для ведення товарного сільськогосподарського виробництва.. 

        3. Гр. Олійник М.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 
30  сесія  8 скликання 

 
10 травня 2019 року                                                                     № 1859 
 
 
Про внесення змін до рішення  
28 сесії 8 скликання від 24.01.2019 р. 
№1611 

 
       Заслухавши інформацію начальника відділу містобудування та архітектури, 

земельних відносин та комунального майна Шевчук О.Г. про необхідність внесення змін до 
рішення 28 сесії 8 скликання Баранівської міської ради від 24.01.2019 р. №1611, 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 28 сесії 8 скликання Баранівської міської ради від  
24.01.2019 р. №1611 «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.Сус Миколі Миколайовичу, а саме, в п.5 додатку до рішення слова «орієнтовною 
площею 0,6000 га» замінити на слова «орієнтовною площею 0,4600 га».  

  2. Внести зміни до рішення 28 сесії 8 скликання Баранівської міської ради від  
24.01.2019 р. №1611 «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.Лукянчук Наталії Анатоліївні, а саме, в п.13 додатку до рішення слова 
«орієнтовною площею 0,71 га» замінити на слова « орієнтовною площею 0,9450 га». 
               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 
30 сесія 8 скликання 

 
10 травня 2019 року                                                                                                    № 1860 
 
Про надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки для індивідуального  
садівництва з подальшою передачею 
у власність гр.Гарбузюк О.Л. 
 

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

ВИРІШИЛА: 

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

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

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

 
 

Міський голова                                                                                                            А.О.Душко 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                              
                                                                                                                                                                                  



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ 
30 сесія 8 скликання 

 
10 травня 2019 року                                                                                                    № 1861 
 
Про надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки для індивідуального  
садівництва з подальшою передачею 
у власність гр.Пасічник К.Г. 
 

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

ВИРІШИЛА: 

             1. Надати дозвіл гр.Пасічник Катерині Григорівні на розробку проекту землеустрою 
щодо відведення у власність земельної ділянки з земель запасу сільськогосподарського 
призначення комунальної власності Баранівської об,єднаної територіальної громади 
загальною площею 0,0500 га для індивідуального садівництва в ХХХХХХХ 

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

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

 
 

Міський голова                                                                                                            А.О.Душко 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ 
30 сесія 8 скликання 

 
10 травня 2019 року                                                                                                    № 1862 
 
Про надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки для індивідуального  
садівництва з подальшою передачею 
у власність гр.Парфенюку С.В. 
 

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

ВИРІШИЛА: 

             1. Надати дозвіл гр.Парфенюку Сергію Володимировичу на розробку проекту 
землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки з земель запасу 
сільськогосподарського призначення комунальної власності Баранівської об,єднаної 
територіальної громади загальною площею 0,0150 га для індивідуального садівництва в 
ХХХХХХХХХ. 
 

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

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

 
 

Міський голова                                                                                                            А.О.Душко 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                



                                  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
30  сесія  8 скликання 

 
травня  2019 року                                                                     № 1863 
 
Про затвердження проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки  
комунальної власності Баранівської об’єднаної  
територіальної громади з метою передачі її у 
власність для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель 
та споруд  гр.Ільчук Г.П. 
 

       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.Ільчук Галині Петрівні, яка проживає по ХХХХХХХХХХ, загальною площею 0,0828 га для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по 
ХХХХХХХХХХ. Дана земельна ділянка відноситься до категорії земель житлової та 
громадської забудови. 

       2. Передати гр.Ільчук Галині Петрівні у власність земельну ділянку комунальної 
власності Баранівської об’єднаної територіальної громади, яка розташована по 
ХХХХХХХХХХХХХ, площею 0,0828 га, в тому числі: рілля – 0,0192 га, сад - 0,0258 га, 
прибудинкова територія - 0,0377 га, для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд, кадастровий номер земельної ділянки – ХХХХХХХХХ. 

       3. Гр.Ільчук Г.П.: 
       3.1. Після затвердження проектної документації зареєструвати речове право на 

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

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

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

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

 
Міський голова                                                                                        А.О.Душко 
 
 
 
 



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ 
30  сесія  8 скликання 

 
10 травня 2019 року                                                                     № 1864 
 
Про надання дозволу на виготовлення 
технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
для ведення товарного сільськогосподарського  
виробництва з метою передачі її у спільну 
часткову  увласність гр.Войтенко В.І. 
гр.Демчук Н.І., гр.Панчук Г.І. 
 

        Розглянувши заяви гр.Войтенко В.І., гр.Демчук Н.І та гр.Панчук Г.І., про надання 
дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки з метою передачі її у спільну часткову власність 
(земельна частка (пай), сертифікат на право на земельну частку (пай) серія ЖТ №0253554, 
свідоцтво про право на спадщину за заповітом від 27.03.2019 р., керуючись 
ст.12,32,118,125,126,1861, п.21 Розділу Х «Перехідних положень» Земельного кодексу 
України, Законом України «Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок 
власникам земельних часток (паїв), Законом України «Про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України щодо спрощення порядку набуття прав на землю», Законом 
України «Про реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», ст.12,25 Закону 
України «Про землеустрій», ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
враховуючи рекомендації постійної комісії з питань земельних відносин, містобудування, 
будівництва та охорони навколишнього природного середовища, міська рада 

 
ВИРІШИЛА: 
   

        1. Надати дозвіл гр.Войтенко Валентині Іванівні, яка проживає в ХХХХХХХХХ, 
гр.Демчук Надії Іванівні, яка проживає в ХХХХХХХХХ, гр.Панчук Галині Іванівні, яка 
проживає в ХХХХХХХХХХХ, на розробку технічної документації 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 
загальною площею 2,7965 га, в тому числі: земельна ділянка №1(311) – 2,7965 га (рілля), та 
закріплення на місцевості межовими знаками. Земельна ділянка розташована за межами 
ХХХХХХХХХХХ та відноситься до категорії земель сільськогосподарського призначення. 

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

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



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ 
30  сесія  8 скликання 

 
10 травня 2019 року                                                                     № 1865 
 
Про надання дозволу на виготовлення 
технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
для ведення товарного сільськогосподарського  
виробництва з метою передачі її у власність  
гр.Рожок Л.І. 
 
 

        Розглянувши заяви гр.Рожок Л.І. про надання дозволу на виготовлення технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки з метою 
передачі її у власність (земельна частка (пай), сертифікат на право на земельну частку (пай) 
серія ЖТ №0246232, керуючись ст.12,32,118,125,126,1861, п.21 Розділу Х «Перехідних 
положень» Земельного кодексу України, Законом України «Про порядок виділення в натурі 
(на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв), Законом України «Про 
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення порядку набуття прав 
на землю», Законом України «Про реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх 
обтяжень», ст.12,25 Закону України «Про землеустрій», ст.26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної комісії з питань земельних 
відносин, містобудування, будівництва та охорони навколишнього природного середовища, 
міська рада 

 
ВИРІШИЛА: 
   

        1. Надати дозвіл гр.Рожок Лідії Іванівні, яка проживає в ХХХХХХХХХХХ  на 
розробку технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) з метою передачі її у власність для ведення 
товарного сільськогосподарського виробництва загальною площею 2,8033 га, в тому числі: 
ділянка №1(28) – 1,8873 га (рілля), ділянка №2(517) – 0,5034 га (пасовища), та закріплення на 
місцевості межовими знаками. Земельна ділянка розташована за межами ХХХХХХХХХХ та 
відноситься до категорії земель сільськогосподарського призначення. 

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

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



                                                                             
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
30  сесія  8 скликання 

 
10 травня 2019 року                                                                                                   № 1866 
 
 
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.Носалю І.Г. 
 

        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. Носалю Ігорю Германовичу, який 
проживає в ХХХХХХХХХХ,  загальною площею 0,1000 га для будівництва і обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд по ХХХХХХХХХХХХ. Дана земельна 
ділянка відноситься до категорії земель житлової та громадської забудови. 

       2. Передати гр. Носалю Ігорю Германовичу у власність земельну ділянку комунальної 
власності Баранівської об’єднаної територіальної громади, яка розташована 
ХХХХХХХХХХХ, площею 0,1000 га, в тому числі: під житловою забудовою та 
господарськими спорудами – 0,0742 га; багаторічні насадження – 0,0258 га, для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, кадастровий номер 
земельної ділянки - ХХХХХХХХХХ. 

        3. Гр. Носалю І.Г.: 
        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  
30  сесія  8 скликання 

 
10 травня 2019 року                                                                                             № 1867 
 
Про прийняття в комунальну 
власність Баранівської об’єднаної  
територіальної громади відумерлої 
спадщини 
 

        Заслухавши інформацію начальника відділу містобудування, архітектури, земельних 
відносин та комунальної власності Шевчук О.Г. про необхідність прийняття в комунальну 
власність Баранівської ОТГ права на нерухоме майно (земельні частки (паї), яке визнане судом 
відумерлою спадщиною, розглянувши рішення Баранівського районного суду Житомирської 
області від 10 квітня 2019 року, справа №273/544/19; рішення Баранівського районного суду 
від 2 квітня 2019 року, справа №273/359/19, керуючись ст.12,83 Земельного кодексу України, 
ст.1277,1285 Цивільного кодексу України, ст.12,25 Закону України «Про землеустрій», 
Законом України «Про Державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», 
Законом України «Про Державний земельний кадастр», 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. Прийняти в комунальну власність Баранівської об’єднаної територіальної громади 
нерухоме майно, яке визнане судом відумерлою спадщиною, а саме, право на земельну частку 
(пай) площею 3,38 умовних кадастрових гектарів на землях реформованого КСП «Прогрес», 
яке належало померлій Архиповій Ірині Петрівні та посвідчене сертифікатом серії ЖТ 
№0149742. 

        2. Прийняти в комунальну власність Баранівської об’єднаної територіальної громади 
нерухоме майно, яке визнане судом відумерлою спадщиною, а саме, право на земельну частку 
(пай) площею 3,38 умовних кадастрових гектарів на землях реформованого КСП «Прогрес», 
яке належало померлій Воробей Лідії Петрівні та посвідчене сертифікатом серії ЖТ 
№0149741. 

        3. Баранівській міській раді в особі міського голови Душка А.О. замовити 
виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельних часток (паїв) для ведення 
товарного сільськогосподарського виробництва. Після виготовлення проекту землеустрою 
щодо відведення земельних ділянок, Баранівській міській раді зареєструвати земельні ділянки 
у відділі Держгеокадастру та подати проект землеустрою на розгляд сесії міської ради щодо 
прийняття рішення про його затвердження та передачі земельних ділянок в комунальну 
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 
 
 
                                                             



                                  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
30  сесія  8 скликання 

 
10 травня 2019 року                                                                                             № 1868 
 
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 
1820682200:01:000:0313 загальною площею 31,3013 га. 

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

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

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

 
Додаток до рішення 



                                                                                   30 сесії 8 скликання Баранівської          
                                                                                   міської ради  від 10.05.2019 р. №1868 

 
 
 
 Прізвище,  ім,я  та  

по-батькові 
Адреса проживання Місце 

розташування 
земельної 
ділянки 
 

Площа, 
га 

1 Осіпчук Сергій 
Миколайович 

ХХХХХХХХХХХ ХХХХХХХХ 2,0000 

 
 
 
 
Секретар ради                                                                                                    О.В.Самчук  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                       

                                  



БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
РІШЕННЯ  

30  сесія  8 скликання 
 

10 травня 2019 року                                                                     № 1869 
 
Про надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки зі зміною  
цільового призначення з земель сільськогосподарського 
призначення на землі житлової та громадської 
забудови для будівництва та обслуговування житлового  
будинку, господарських будівель і споруд  
гр.Сусу С.А. 
 
 

        Розглянувши заяву гр.Суса С.А., керуючись ст.12,20, 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 земельної ділянки 
зі зміною цільового призначення з земель сільськогосподарського призначення для ведення 
особистого селянського господарства на землі житлової та громадської забудови для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по 
ХХХХХХХХХХ, площею 0,0509 га за кадастровим номером ХХХХХХХХХ. Земельна 
ділянка перебуває у власності гр.Суса Сергія Андрійовича. 

               2. Після виготовлення проекту землеустрою гр.Сусу Сергію Андрійовичу 
зареєструвати земельну ділянку у відділі Держгеокадастру та подати його на затвердження 
сесії Баранівської 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 
30  сесія  8 скликання 

 
10 травня 2019 року                                                                     № 1870 
 
Про надання дозволу на виготовлення 
технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
для ведення товарного сільськогосподарського  
виробництва з метою передачі її у  власність  
гр.Кацалову А.А. 
 

        Розглянувши заяву гр.Кацалова А.А. про надання дозволу на виготовлення технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки з метою 
передачі її у власність (земельна частка (пай), сертифікат на право на земельну частку (пай) 
серія ЖТ №0148934, свідоцтво про право на спадщину за заповітом від 28.03.2019 р., 
керуючись ст.12,32,118,125,126,1861, п.21 Розділу Х «Перехідних положень» Земельного 
кодексу України, Законом України «Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних 
ділянок власникам земельних часток (паїв), Законом України «Про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України щодо спрощення порядку набуття прав на землю», Законом 
України «Про реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», ст.12,25 Закону 
України «Про землеустрій», ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
враховуючи рекомендації постійної комісії з питань земельних відносин, містобудування, 
будівництва та охорони навколишнього природного середовища, міська рада 

 
ВИРІШИЛА: 
   

        1. Надати дозвіл гр.Кацалову Аліму Анатолійовичу, який проживає в 
ХХХХХХХХХХ  на розробку технічної документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) з метою передачі її у власність 
для ведення товарного сільськогосподарського виробництва загальною площею 2,8930 га, в 
тому числі: ділянка №1(149) – 1,6947 га (рілля), ділянка №2(149) – 0,1989 га (пасовища), та 
закріплення на місцевості межовими знаками. Земельні ділянки розташовані за межами 
ХХХХХХХХХ та відносяться до категорії земель сільськогосподарського призначення. 

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

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



                                  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
30  сесія  8 скликання 

 
10 травня  2019 року                                                                     № 1871 
 
 
Про внесення змін до рішення  
27 сесії 8 скликання від 21.12.2018 р. 
№1510 

 
       Заслухавши інформацію начальника відділу містобудування та архітектури, 

земельних відносин та комунального майна Шевчук О.Г. про необхідність внесення змін до 
рішення 27 сесії 8 скликання Баранівської міської ради від 21.12.2018 р. №1510, 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 27 сесії 8 скликання Баранівської міської ради від  
21.12.2018 р. №1510 «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.Мельниченку Віктору Михайловичу.», а саме, в п. 1 даного рішення слово 
«Михайловичу» замінити на слово «Миколайовичу». 

 
               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  
30  сесія  8 скликання 

 
10 травня 2019 року                                                                                             № 1872 
 
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 
1820684800:07:000:0568 загальною площею 7,9675 га. 

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

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

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



 
Додаток до рішення 

                                                                                   30 сесії 8 скликання Баранівської          
                                                                                   міської ради  від 10.05.2019 р. №1872 

 
 
 
 Прізвище,  ім,я  та  

по-батькові 
Адреса проживання Місце 

розташування 
земельної 
ділянки 
 

Площа, 
га 

1 Лавренчук Олексій 
Миколайович 

  2,0000 

2 Туровець Микола 
Миколайович 

  2,0000 

3 Ковальчук Сергій 
Іванович  

  2,0000 

 
 
 
Секретар ради                                                                                                    О.В.Самчук  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
30  сесія  8 скликання 

 
10 травня  2019 року                                                                     № 1873 
 
 
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.Юрчуку А.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.Юрчуку Анатолію Миколайовичу, який проживає по ХХХХХХХХ, загальною площею 
2,0000 га для ведення особистого селянського господарства в районі ХХХХХХХХ. Дана 
земельна ділянка відноситься до категорії земель сільськогосподарського призначення. 

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

        3. Гр.Юрчуку А.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  
30  сесія  8 скликання 

 
10 травня  2019 року                                                                     № 1874 
 
 
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.Юрчук Т.Ф. 

 
        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.Юрчук Тамарі Федорівні, яка проживає по ХХХХХХХХХХ, загальною площею 2,0000 га 
для ведення особистого селянського господарства в районі ХХХХХХХХХ. Дана земельна 
ділянка відноситься до категорії земель сільськогосподарського призначення. 

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

        3. Гр.Юрчук Т.Ф.: 
        3.1. Після затвердження проектної документації зареєструвати речове право на 

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

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

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

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

 
 

Міський голова                                                                               А.О.Душко 
 

 
 
 
 
                                                                                                                                  



                                  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
30  сесія  8 скликання 

 
10 травня  2019 року                                                                     № 1875 
 
 
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.Мельниченку Р.Ф. 

 
        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.Мельниченку Руслану Федоровичу, який проживає по ХХХХХХХХХ, загальною площею 
2,0000 га для ведення особистого селянського господарства в районі ХХХХХХХХХ. Дана 
земельна ділянка відноситься до категорії земель сільськогосподарського призначення. 

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

        3. Гр.Мельниченку Р.Ф.: 
        3.1. Після затвердження проектної документації зареєструвати речове право на 

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

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

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

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

 
 

Міський голова                                                                               А.О.Душко 
 

 
 
 
 
 
                                                                                                                                  



                                  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
30  сесія  8 скликання 

 
10 травня  2019 року                                                                     № 1876 
 
 
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.Королю І.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.Королю Ігорю Володимировичу, який проживає по ХХХХХХХХХ, загальною площею 
2,0000 га для ведення особистого селянського господарства в районі ХХХХХХХХХХ. Дана 
земельна ділянка відноситься до категорії земель сільськогосподарського призначення. 

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

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

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

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

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

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

 
 

Міський голова                                                                               А.О.Душко 
 

 
 
 
 
 
                                                                                                                                  



                                  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
30  сесія  8 скликання 

 
10 травня  2019 року                                                                     № 1877 
 
 
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.Король О.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.Король Олені Вікторівні, яка проживає по ХХХХХХХХХХ, загальною площею 2,0000 га 
для ведення особистого селянського господарства в районі ХХХХХХХХХ. Дана земельна 
ділянка відноситься до категорії земель сільськогосподарського призначення. 

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

        3. Гр.Король О.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  
30  сесія  8 скликання 

 
10 травня  2019 року                                                                     № 1878 
 
 
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.Мірошниченко С.Ю. 

 
        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.Мірошниченко Світлані Юріївні, яка проживає по ХХХХХХХХ, загальною площею 2,0000 
га для ведення особистого селянського господарства в районі ХХХХХХХХ. Дана земельна 
ділянка відноситься до категорії земель сільськогосподарського призначення. 

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

        3. Гр.Мірошниченко С.Ю.: 
        3.1. Після затвердження проектної документації зареєструвати речове право на 

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

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

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

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

 
 

Міський голова                                                                               А.О.Душко 
 

 
 
 
 
 
                                                                                                                                  



                                  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
30  сесія  8 скликання 

 
10 травня  2019 року                                                                     № 1879 
 
 
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.Мірошниченку В.І. 

 
        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.Мірошниченку Віктору Івановичу, який проживає ХХХХХХХ, загальною площею 2,0000 
га для ведення особистого селянського господарства в районі ХХХХХХХХХ. Дана земельна 
ділянка відноситься до категорії земель сільськогосподарського призначення. 

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

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

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

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

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

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

 
 

Міський голова                                                                               А.О.Душко 
 

 
 
 
 
 
                                                                                                                                  



                                  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
30  сесія  8 скликання 

 
10 травня  2019 року                                                                     № 1880 
 
 
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.Муравській Г.П. 

 
        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.Муравській Ганні Петрівні, яка проживає в ХХХХХХХХ, загальною площею 2,0000 га для 
ведення особистого селянського господарства в районі ХХХХХХХХ. Дана земельна ділянка 
відноситься до категорії земель сільськогосподарського призначення. 

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

        3. Гр.Муравській Г.П.: 
        3.1. Після затвердження проектної документації зареєструвати речове право на 

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

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

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

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

 
 

Міський голова                                                                               А.О.Душко 
 

 
 
 
 
                                                                                                                                  



                                  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
30  сесія  8 скликання 

 
10 травня  2019 року                                                                     № 1881 
 
 
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.Муравському Д.А. 

 
        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.Муравському Дмитру Анатолійовичу, який проживає по ХХХХХХХХХ, загальною 
площею 2,0000 га для ведення особистого селянського господарства в районі ХХХХХХХ. 
Дана земельна ділянка відноситься до категорії земель сільськогосподарського призначення. 

        2. Передати гр.Муравському Дмитру Анатолійовичу у власність земельну ділянку 
комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної громади, яка розташована в 
районі с.Табори, м.Баранівка,  Житомирської області, площею 2,0000 га, в тому числі: рілля – 
2,0000 га, для ведення особистого селянського господарства, кадастровий номер земельної 
ділянки – ХХХХХХХХХ. 

        3. Гр.Муравському Д.А.: 
        3.1. Після затвердження проектної документації зареєструвати речове право на 

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

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

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

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

 
 

Міський голова                                                                               А.О.Душко 
 

 
 
 
 
 
                                                                                                                                  



                                  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
30  сесія  8 скликання 

 
10 травня  2019 року                                                                     № 1882 
 
 
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.Онопрієнко Л.Ю. 

 
        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.Онопрієнко Людмилі Юріївні, яка проживає по ХХХХХХХХХ, загальною площею 2,0000 
га для ведення особистого селянського господарства в районі ХХХХХХХХХ. Дана земельна 
ділянка відноситься до категорії земель сільськогосподарського призначення. 

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

        3. Гр.Онопрієнко Л.Ю.: 
        3.1. Після затвердження проектної документації зареєструвати речове право на 

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

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

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

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

 
 

Міський голова                                                                               А.О.Душко 
 

 
 
 
 
 
                                                                                                                                  



                                  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
30  сесія  8 скликання 

 
10 травня  2019 року                                                                     № 1883 
 
 
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.Федорчук К.І. 

 
        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.Федорчук Катерині Іванівні, яка проживає по ХХХХХХХХХХ, загальною площею 2,0000 
га для ведення особистого селянського господарства в районі ХХХХХХХХХ. Дана земельна 
ділянка відноситься до категорії земель сільськогосподарського призначення. 

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

        3. Гр.Федорчук К.І.: 
        3.1. Після затвердження проектної документації зареєструвати речове право на 

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

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

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

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

 
 

Міський голова                                                                               А.О.Душко 
 

 
 
 
 
 
  



                                  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
30  сесія  8 скликання 

 
10 травня  2019 року                                                                     № 1884 
 
Про затвердження проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки  
комунальної власності Баранівської об’єднаної  
територіальної громади з метою передачі її у 
власність для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель 
та споруд  гр.Процун І.А. 
 

       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.Процун Інні Анатоліївні, яка проживає по ХХХХХХХХХХ, загальною площею 0,1000 га 
для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по 
ХХХХХХХХХ. Дана земельна ділянка відноситься до категорії земель житлової та 
громадської забудови. 

       2. Передати гр.Процун Інні Анатоліївні у власність земельну ділянку комунальної 
власності Баранівської об’єднаної територіальної громади, яка розташована по 
ХХХХХХХХХХ, площею 0,1000 га, в тому числі: рілля – 0,1000 га, для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, кадастровий номер 
земельної ділянки – ХХХХХХХХХ. 

       3. Гр.Процун І.А.: 
       3.1. Після затвердження проектної документації зареєструвати речове право на 

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

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

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

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

 
Міський голова                                                                                        А.О.Душко 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                 



                                  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
30  сесія  8 скликання 

 
10 травня  2019 року                                                                     № 1885 
 
Про затвердження проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки  
комунальної власності Баранівської об’єднаної  
територіальної громади з метою передачі її у 
власність для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель 
та споруд  гр.Хохлюк В.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.Хохлюк Валентині Віталіївні, яка проживає по ХХХХХХХХХ, загальною площею 0,1000 
га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по 
ХХХХХХХХХ. Дана земельна ділянка відноситься до категорії земель житлової та 
громадської забудови. 

       2. Передати гр.Хохлюк Валентині Віталіївні у власність земельну ділянку 
комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної громади, яка розташована по 
ХХХХХХХХХ, площею 0,1000 га, в тому числі: рілля – 0,1000 га, для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, кадастровий номер 
земельної ділянки – ХХХХХХХХХХ. 

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

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

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

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

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

 
Міський голова                                                                                        А.О.Душко 
 
 
 
 
                                                                                                                                 



                                  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
30  сесія  8 скликання 

 
10 травня  2019 року                                                                     № 1886 
 
Про затвердження проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки  
комунальної власності Баранівської об’єднаної  
територіальної громади з метою передачі її у 
власність для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель 
та споруд  гр.Шишенку М.М. 
 

       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.Шишенку Миколі Михайловичу, який проживає по ХХХХХХХХХХХХ, загальною 
площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд по ХХХХХХХХХХ. Дана земельна ділянка відноситься до категорії земель 
житлової та громадської забудови. 

       2. Передати гр.Шишенку Миколі Михайловичу у власність земельну ділянку 
комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної громади, яка розташована по 
ХХХХХХХХХХ, площею 0,1000 га, в тому числі: рілля – 0,1000 га, для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, кадастровий номер 
земельної ділянки – ХХХХХХХХХ. 

       3. Гр.Шишенку М.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  
30  сесія  8 скликання 

 
10 травня  2019 року                                                                     № 1887 
 
Про затвердження проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки  
комунальної власності Баранівської об’єднаної  
територіальної громади з метою передачі її у 
власність для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель 
та споруд  гр.Ордаш Т.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.Ордаш Тетяні Василівні, яка проживає по ХХХХХХХХХХ, загальною площею 0,1000 га 
для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по 
ХХХХХХХХХ. Дана земельна ділянка відноситься до категорії земель житлової та 
громадської забудови. 

       2. Передати гр.Ордаш Тетяні Василівні у власність земельну ділянку комунальної 
власності Баранівської об’єднаної територіальної громади, яка розташована по вул.Івана 
Франка в м.Баранівка, Житомирської області, площею 0,1000 га, в тому числі: рілля – 0,1000 
га, для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, 
кадастровий номер земельної ділянки – ХХХХХХХХХХ. 

       3. Гр.Ордаш Т.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  
30  сесія  8 скликання 

 
10 травня  2019 року                                                                     № 1888 
 
Про затвердження проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки  
комунальної власності Баранівської об’єднаної  
територіальної громади з метою передачі її у 
власність для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель 
та споруд  гр.Костецькому Д.О. 
 

       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.Костецькому Денису Олександровичу, який проживає по ХХХХХХХХХХХ, загальною 
площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд по ХХХХХХХХХХХ. Дана земельна ділянка відноситься до категорії земель 
житлової та громадської забудови. 

       2. Передати гр.Костецькому Денису Олександровичу у власність земельну ділянку 
комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної громади, яка розташована по 
ХХХХХХХХХ, площею 0,1000 га, в тому числі: рілля – 0,1000 га, для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, кадастровий номер 
земельної ділянки – ХХХХХХХХХ. 

       3. Гр.Костецькому Д.О.: 
       3.1. Після затвердження проектної документації зареєструвати речове право на 

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

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

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

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

 
Міський голова                                                                                        А.О.Душко 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                



                                  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
30  сесія  8 скликання 

 
10 травня  2019 року                                                                     № 1889 
 
Про затвердження проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки  
комунальної власності Баранівської об’єднаної  
територіальної громади з метою передачі її у 
власність для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель 
та споруд  гр.Цівчик О.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.Цівчик Олені Володимирівні, яка проживає по ХХХХХХХХХ, загальною площею 0,1000 
га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по 
ХХХХХХХХХХ. Дана земельна ділянка відноситься до категорії земель житлової та 
громадської забудови. 

       2. Передати гр.Цівчик Олені Володимирівні у власність земельну ділянку комунальної 
власності Баранівської об’єднаної територіальної громади, яка розташована по 
ХХХХХХХХХХ, площею 0,1000 га, в тому числі: рілля – 0,1000 га, для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, кадастровий номер 
земельної ділянки – ХХХХХХХХХ. 

       3. Гр.Цівчик О.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  
30  сесія  8 скликання 

 
10 травня  2019 року                                                                     № 1890 
 
Про затвердження проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки  
комунальної власності Баранівської об’єднаної  
територіальної громади з метою передачі її у 
власність для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель 
та споруд  гр.Семенюк О.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.Семенюк Оксані Василівні, яка проживає по ХХХХХХХХХХХ, загальною площею 0,1000 
га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по 
ХХХХХХХХХХХ. Дана земельна ділянка відноситься до категорії земель житлової та 
громадської забудови. 

       2. Передати гр.Семенюк Оксані Василівні у власність земельну ділянку комунальної 
власності Баранівської об’єднаної територіальної громади, яка розташована по ХХХХХХХХ, 
площею 0,1000 га, в тому числі: рілля – 0,1000 га, для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд, кадастровий номер земельної ділянки – 
ХХХХХХХХХХ. 

       3. Гр.Семенюк О.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  
30  сесія  8 скликання 

 
10 травня  2019 року                                                                     № 1891 
 
 
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.Сусу 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.Сусу Анатолію Валерійовичу, який проживає по ХХХХХХХХХХ, загальною площею 
2,0000 га для ведення особистого селянського господарства в районі ХХХХХХХХ. Дана 
земельна ділянка відноситься до категорії земель сільськогосподарського призначення. 

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

        3. Гр.Сусу 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  
30  сесія  8 скликання 

 
10 травня  2019 року                                                                     № 1892 
 
 
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.Островській Р.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.Островській Раїсі Миколаївні, яка проживає по ХХХХХХХХХХ, загальною площею 2,0000 
га для ведення особистого селянського господарства в районі ХХХХХХХХХХ. Дана земельна 
ділянка відноситься до категорії земель сільськогосподарського призначення. 

        2. Передати гр.Островькій Раїсі Миколаївні у власність земельну ділянку 
комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної громади, яка розташована в 
районі с.Табори, м.Баранівка,  Житомирської області, площею 2,0000 га, в тому числі: рілля – 
2,0000 га, для ведення особистого селянського господарства, кадастровий номер земельної 
ділянки – ХХХХХХХХХ. 

        3. Гр.Островській Р.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  
30  сесія  8 скликання 

 
10 травня 2019 року                                                                                                   № 1893 
 
 
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.Газієвій А.І. 
 

        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. ХХХХХХХХ, яка проживає в 
ХХХХХХХХХ,  загальною площею 0,1000 га для будівництва і обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд по ХХХХХХХХХХ. Дана земельна ділянка 
відноситься до категорії земель житлової та громадської забудови. 

       2. Передати гр. Газієвій Анжелі Іванівні у власність земельну ділянку комунальної 
власності Баранівської об’єднаної територіальної громади, яка розташована по 
ХХХХХХХХХХ, площею 0,1000 га, в тому числі: під житловою забудовою та господарськими 
спорудами – 0,0281 га; рілля – 0,0719 га; для будівництва і обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд, кадастровий номер земельної ділянки - ХХХХХХХХХХ. 

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

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

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

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

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



                                                                             
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
30  сесія  8 скликання 

 
10 травня 2019 року                                                                                                   № 1894 
 
 
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.Захарчук С.А. 
 

        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. Захарчук Світлані Анатоліївні, яка 
проживає в ХХХХХХХХХ,  загальною площею 0,0830 га для будівництва і обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд по ХХХХХХХХХ. Дана земельна 
ділянка відноситься до категорії земель житлової та громадської забудови. 

       2. Передати гр. Захарчук Світлані Анатоліївні у власність земельну ділянку 
комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної громади, яка розташована по 
ХХХХХХХХХХХ, площею 0,0830 га, в тому числі: під житловою забудовою та 
господарськими спорудами – 0,0370 га; рілля – 0,0361 га; багаторічні насадження – 0,0099 га,  
для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, 
кадастровий номер земельної ділянки - ХХХХХХХХХ. 

        3. Гр. Захарчук С.А.: 
        3.1. Після затвердження технічної документації зареєструвати речове право на 

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

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

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

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

                                                                             



БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
РІШЕННЯ  

30  сесія  8 скликання 
 

10 травня 2019 року                                                                                                   № 1895 
 
 
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.Дреусу В.М. 
 

        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. Дреусу Василю Миколайовичу , 
який проживає по ХХХХХХХХХХХХ,   загальною площею 0,2500 га для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по ХХХХХХХХХХХ. 
Дана земельна ділянка відноситься до категорії земель житлової та громадської забудови. 

       2. Передати гр. Дреусу Василю Миколайовичу у власність земельну ділянку 
комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної громади, яка розташована по 
ХХХХХХХХХХ, площею 0,2500 га, в тому числі: під житловою забудовою та господарськими 
спорудами – 0,0422 га; рілля – 0,1258 га; багаторічні насадження – 0,0820 га, для будівництва 
і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, кадастровий номер 
земельної ділянки - ХХХХХХХХХ. 

        3. Гр. Дреусу В.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 
30  сесія  8 скликання 

 
10 травня 2019 року                                                                                                   № 1896 
 
 
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.Юзепчук 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. Юзепчук Олені Василівні, яка 
проживає в ХХХХХХХХХ,  загальною площею 0,2500 га для будівництва і обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд по ХХХХХХХХ. Дана земельна ділянка 
відноситься до категорії земель житлової та громадської забудови. 

       2. Передати гр. Юзепчук Олені Василівні у власність земельну ділянку комунальної 
власності Баранівської об’єднаної територіальної громади, яка розташована по 
ХХХХХХХХХ, площею 0,2500 га, в тому числі: під житловою забудовою та господарськими 
спорудами – 0,0816 га; рілля – 0,1351 га; багаторічні насадження – 0,0333 га, для будівництва 
і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, кадастровий номер 
земельної ділянки - ХХХХХХХХХ. 

        3. Гр. Юзепчук 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  
30  сесія  8 скликання 

 
10 травня  2019 року                                                                     № 1897 
 
 
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.Дреусу В.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.Дреусу Василю Миколайовичу, який проживає по ХХХХХХХХ, загальною площею 0,3200 
га для ведення особистого селянського господарства в ХХХХХХХХХХ. Дана земельна 
ділянка відноситься до категорії земель сільськогосподарського призначення. 

        2. Передати гр.Дреусу Василю Миколайовичу у власність земельну ділянку 
комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної громади, яка розташована в 
ХХХХХХХХХХ, площею 0,3200 га, в тому числі: рілля – 0,3200 га, для ведення особистого 
селянського господарства, кадастровий номер земельної ділянки – ХХХХХХХХХ. 

        3. Гр.Дреусу В.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 
30  сесія  8 скликання 

 
10 травня 2019 року                                                                     № 1898 
 
 
Про продаж земельної ділянки 
для розміщення та експлуатації 
основних, підсобних і допоміжних 
будівель та споруд підприємств 
переробної, машинобудівної та 
іншої промисловості у власність 
гр.Салюку А.В. 
 

        Розглянувши заяву гр.Салюка А.В., 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 
11 квітня 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 0,0406 
га, яка передана в оренду гр.Салюку А.В. для розміщення та експлуатації основних, підсобних 
і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої 
промисловості на території ХХХХХХХХХХ.    

        2. Продати гр.Салюку Анатолію Васильовичу земельну ділянку площею 0,0406 га у 
власність по ХХХХХХХХХХ для розміщення та експлуатації основних, підсобних і 
допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої 
промисловості (кадастровий номер ХХХХХХХХХ) за ціною 12760,58 грн. (р/р 
31511941006713 код ЄДРПОУ 37573026 МФО 899998 Казначейство України (ел.адм.податк.) 
м.Київ), з них, 6000 грн. – авансовий внесок. 

        3. Доручити міському голові Душку А.О. 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.Салюку А.В. 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  
30  сесія  8 скликання 

 
10 травня 2019 року                                                                     № 1899 
 
 
Про продаж земельної ділянки 
для розміщення та експлуатації 
основних, підсобних і допоміжних 
будівель та споруд підприємств 
переробної, машинобудівної та 
іншої промисловості у власність 
гр.Стасюку С.А. 
 

        Розглянувши заяву гр.Стасюка С.А., звіт про експертну грошову оцінку земельної 
ділянки по вул.Звягельська,120-Л, розроблений суб’єктом оціночної діяльності приватною 
фірмою «ЮрЕкс», висновок оцінювача про експертну грошову оцінку земельної ділянки від 
11 квітня 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 0,0211 
га, яка передана в оренду гр.Стасюку Сергію Анатолійовичу. для розміщення та експлуатації 
основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, 
машинобудівної та іншої промисловості на території ХХХХХХХХХХ.    

        2. Продати гр.Стасюку Сергію Анатолійовичу земельну ділянку площею 0,0211 га у 
власність по ХХХХХХХХХХ для розміщення та експлуатації основних, підсобних і 
допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої 
промисловості (кадастровий номер ХХХХХХХХХХ) за ціною 7422,98 грн. (р/р 
31511941006713 код ЄДРПОУ 37573026 МФО 899998 Казначейство України (ел.адм.податк.) 
м.Київ), з них, 6000 грн. – авансовий внесок. 

        3. Доручити міському голові Душку А.О. 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.Стасюку С.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  
30  сесія  8 скликання 

 
10 травня 2019 року                                                                                                   № 1900 
 
Про затвердження проекту землеустрою 
щодо відведення земельних ділянок  
комунальної власності Баранівської  
об’єднаної територіальної громади зі  
зміною цільового призначення з земель  
сільськогосподарського призначення 
на землі промисловості, транспорту, 
зв’язку, енергетики, оборони та іншого 
призначення з подальшою передачею в 
оренду ТОВ «Декор Україна» 
 

        Розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельних ділянок комунальної 
власності Баранівської об’єднаної територіальної громади з метою передачі їх в оренду для 
розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі 
електричної енергії, керуючись ст.12,20,93,125,126,1861 Земельного кодексу України, Законом 
України «Про оренду землі», ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
враховуючи рекомендації постійної комісії з питань земельних відносин, містобудування, 
будівництва та охорони навколишнього природного середовища, міська рада 

 
ВИРІШИЛА: 
 
             1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельних ділянок комунальної 
власності Баранівської об’єднаної територіальної громади з метою передачі їх в оренду 
товариству з обмеженою відповідальністю Декор Україна», юридична адреса якого: 
м.Баранівка, вул.Першотравенська,30,  загальною площею 0,0008 га, в тому числі: ділянка №1 
– 0,0004 га; ділянка №2 – 0,0004 га, зі зміною цільового призначення з земель 
сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства на 
землі промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення для 
розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі 
електричної енергії по вул.Першотравенській в м.Баранівка, Житомирської області.  

       2. Передати ТОВ «Декор Україна» в довгострокову оренду терміном на 10 років 
земельні ділянки комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної громади, які 
розташовані по вул.Першотравенській,30 в межах м.Баранівка,  Житомирської області, 
площею 0,0008 га (землі, які використовуються для технічної інфраструктури), в тому числі: 
ділянка №1 – 0,0004 га (1820600000:01:001:1049); ділянка №2 – 0,0004 га 
(182060000:01:001:1050). 

        3. Встановити розмір орендної плати за оренду земельних ділянок 12 % від 
нормативної грошової оцінки землі. 

        4. Директору ТОВ «Декор Україна» Молотковцю О.О.: 
        4.1. Після затвердження проекту землеустрою замовити виготовлення договору 

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

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

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



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

 
Міський голова                                                      А.О.Душко 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
30  сесія  8 скликання 

 
10 травня 2019 року                                                                                         № 1901 
 
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 Чернишову М.В. 

 
        Розглянувши заяву ФОП Чернишова М.В. про передачу в оренду земельної ділянки 

для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд 
підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості, виписку з Єдиного 
державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, 
витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, 
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 Чернишову Миколі Вікторовичу, який 
проживає по ХХХХХХХХХХХХХ, в короткострокову оренду терміном на 1 (один) рік 
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 0,3856 га по 
вул.Першотравенській,2 в м.Баранівка, Житомирської області. Кадастровий номер земельної 
ділянки: 1820600000:01:004:1469. 

       2. Встановити розмір орендної плати за оренду земельної ділянки площею 0,3856 га – 
3 % від нормативної грошової оцінки землі. 

       3. ФОП Чернишову М.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 
30 сесія 8 скликання 

 
10 травня 2019 року                                                                                                № 1902 
 
Про продаж земельної ділянки  
для розміщення та експлуатації 
основних, підсобних і допоміжних 
будівель та споруд підприємств 
переробної, машинобудівної та  
іншої промисловості у власність 
гр.Кучеру О.А. 
 
         Розглянувши заяву гр.Кучера О.А., звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки 
по вул.Першотравенській,2ц, розроблений суб’єктом оціночної діяльності приватною фірмою 
«ЮрЕкс», висновок оцінювача про експертну грошову оцінку земельної ділянки від 
11.04.2019 р., керуючись ст.12,127,128 Земельного кодексу України, Постановою Кабінету 
Міністрів України «Про затвердження Порядку здійснення розрахунків з розстроченням 
платежу за придбання земельної ділянки державної та комунальної власності від 22.04.2009 р. 
№381», 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 0,2972 га, 
яка передана в оренду гр.Кучеру Олександру Анатолійовичу для розміщення та експлуатації 
основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, 
машинобудівної та іншої промисловості на території м.Баранівка, 4 пр.Поліський,4а. 
 
         2. Продати гр.Кучеру Олександру Анатолійовичу земельну ділянку площею 0,2972 га у 
власність по 4 пр.Поліському,4а в м.Баранівка для розміщення та експлуатації основних, 
підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої 
промисловості (кадастровий номер 1820600000:01:001:0682) за ціною 86 366,32 грн. 
(вісімдесят шість тисяч триста шістдесят шість гривень 32 копійки) з розстроченням сплати за 
викуп терміном на шість місяців (р/р 31511941006713 код ЄДРПОУ 04344386 МФО 899998 в 
ГУ ДКСУ в Житомирській області), з них: 6 000,00 грн. – авансовий внесок,            43 183,16 
грн. – перший платіж, 37 183,16 грн. – чергові платежі, які сплачуються відповідно до графіка 
сплати коштів за викуп земельної ділянки в м.Баранівка, 4 пр.Поліський,4а, яка передана в 
оренду гр.Кучеру Олександру Анатолійовичу, з розстроченням терміну платежу на шість 
місяців (відповідно до додатку). При цьому, під час визначення розміру платежу враховується 
індекс інфляції, встановлений Держкомстатом за період з місяця, що настає за тим, в якому 
внесено перший платіж, по місяць, що передує місяцю внесення платежу. Покупець 
зобов’язаний сплатити за весь період розстроченого платежу індекс інфляції відповідно до 
виставлених рахунків Продавця. 
         У разі порушення строків погашення частини платежу, Покупець сплачує неустойку 
відповідно до ст.625 Цивільного кодексу України, а саме, 3 відсотка річних від простроченої 
суми. 
         Прострочення погашення частини платежу більш як на два місяці є підставою для 
припинення розстрочення платежу за придбання земельної ділянки. Залишок платежу підлягає 
стягненню протягом двох місяців. Якщо цей термін не виконано, Продавець має право 
розірвати договір купівлі-продажу земельної ділянки. 
 



         3. Доручити міському голові Душку А.О. від імені Баранівської 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.Кучеру 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 згідно з вимогами 
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 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                         



 
Додаток  

до рішення Баранівської міської ради № 1902 від 
                                                                   10.05.2019 року «Про продаж земельної ділянки 

для розміщення та експлуатації основних, підсобних 
 і допоміжних будівель та споруд підприємств 
переробної, машинобудівної та іншої промисловості 
у власність гр.Кучеру О.А.» 

 
                                                           

ГРАФІК 
сплати коштів за викуп земельної ділянки  

в м.Баранівка, 4 пр.Поліський,4а, 
яка передана в оренду гр.Кучеру О.А., 

з розстроченням терміну платежу на шість місяців 
 

№ з/п Термін сплати Сума сплати 
1 Червень – серпень 2019 р. 

 
18 591,58 

2 Вересень – листопад 2019 р. 
 

18 591,58 

 
 
 

Всього до сплати 37 183,16 грн. (тридцять сім тисяч сто вісімдесят три гривні 16 копійок). 
 
 
 

Секретар ради                                                                                                              О.В.Самчук 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

 РІШЕННЯ 
30 сесія 8 скликання 

 
10 травня 2019 року                                                                                                № 1903 
 
Про продаж земельної ділянки  
для розміщення та експлуатації 
основних, підсобних і допоміжних 
будівель та споруд підприємств 
переробної, машинобудівної та  
іншої промисловості у власність 
гр.Стасюку С.А. 
 
         Розглянувши заяву гр.Стасюка С.А., звіт про експертну грошову оцінку земельної 
ділянки по вул.Звягельській,120-к, розроблений суб’єктом оціночної діяльності приватною 
фірмою «ЮрЕкс», висновок оцінювача про експертну грошову оцінку земельної ділянки від 
11.04.2019 р., керуючись ст.12,127,128 Земельного кодексу України, Постановою Кабінету 
Міністрів України «Про затвердження Порядку здійснення розрахунків з розстроченням 
платежу за придбання земельної ділянки державної та комунальної власності від 22.04.2009 р. 
№381», 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 0,3858 га, 
яка передана в оренду гр.Стасюку Сергію Анатолійовичу для розміщення та експлуатації 
основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, 
машинобудівної та іншої промисловості на території м.Баранівка, вул.Звягельська,120-к. 
 
         2. Продати гр.Стасюку Сергію Анатолійовичу земельну ділянку площею 0,3858 га у 
власність по вул.Звягельській,120-к в м.Баранівка для розміщення та експлуатації основних, 
підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої 
промисловості (кадастровий номер 1820600000:01:001:0826) за ціною 108 988,50 грн. (сто 
вісім тисяч дев’ятсот вісімдесят вісім гривень 50 копійок) з розстроченням сплати за викуп 
терміном на два роки (р/р 31511941006713 код ЄДРПОУ 04344386 МФО 899998 в ГУ ДКСУ в 
Житомирській області), з них: 6 000,00 грн. – авансовий внесок, 54 494,25 грн. – перший 
платіж, 48 494,25 грн. – чергові платежі, які сплачуються відповідно до графіка сплати коштів 
за викуп земельної ділянки в м.Баранівка, вул.Звягельська,120-к, яка передана в оренду 
гр.Стасюку Сергію Анатолійовичу, з розстроченням терміну платежу на два роки (відповідно 
до додатку). При цьому, під час визначення розміру платежу враховується індекс інфляції, 
встановлений Держкомстатом за період з місяця, що настає за тим, в якому внесено перший 
платіж, по місяць, що передує місяцю внесення платежу. Покупець зобов’язаний сплатити за 
весь період розстроченого платежу індекс інфляції відповідно до виставлених рахунків 
Продавця. 
         У разі порушення строків погашення частини платежу, Покупець сплачує неустойку 
відповідно до ст.625 Цивільного кодексу України, а саме, 3 відсотка річних від простроченої 
суми. 
         Прострочення погашення частини платежу більш як на два місяці є підставою для 
припинення розстрочення платежу за придбання земельної ділянки. Залишок платежу підлягає 
стягненню протягом двох місяців. Якщо цей термін не виконано, Продавець має право 
розірвати договір купівлі-продажу земельної ділянки. 
 



         3. Доручити міському голові Душку А.О. від імені Баранівської 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.Стасюку С.А. провести нотаріальне оформлення договору купівлі-продажу 
земельної ділянки та зареєструвати речове право на нерухоме майно. 
 
         5. Власнику земельної ділянки виконувати обов’язки землевласника згідно з вимогами 
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 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                         



 
Додаток  

до рішення Баранівської міської ради № 1903 від 
10.05.2019 року «Про продаж земельної ділянки 
для розміщення та експлуатації основних, підсобних 
 і допоміжних будівель та споруд підприємств 
переробної, машинобудівної та іншої промисловості 
у власність гр.Стасюку С.А.» 

 
                                                           

ГРАФІК 
сплати коштів за викуп земельної ділянки  

в м.Баранівка, вул.Звягельська,120-к, 
яка передана в оренду гр.Стасюку С.А., 

з розстроченням терміну платежу на два роки 
 

№ з/п Термін сплати Сума сплати 
1 Червень – серпень 2019 р. 

 
6 061,79 

2 Вересень – листопад 2019 р. 
 

6 061,78 

3 Грудень 2019 р. – січень, лютий 2020 р. 
 

6 061,78 

4 Березень – травень 2020 р. 
 

6 061,78 

5 Червень – серпень 2020 р. 
 

6 061,78 

6 Вересень – листопад 2020 р. 
 

6 061,78 

7 Грудень 2020 р. – січень, лютий 2021 р. 
 

6 061,78 

8 Березень – травень 2021 р. 
 

6 061,78 

 
 
 

Всього до сплати 48 494,25 грн. (сорок вісім тисяч чотириста дев’яносто чотири гривні 25 
копійок). 

 
 
 

Секретар ради                                                                                                              О.В.Самчук 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
  



                                  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
30  сесія  8 скликання 

 
10 травня 2019 року                                                                                         № 1904 
 
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 
1820683600:01:000:0316 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 с.Стара Гута Житомирської 
області, з подальшою  передачею у власність громадянам згідно з додатком. 

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

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



Додаток до рішення 
                                                                                   30 сесії 8 скликання Баранівської          
                                                                                   міської ради  від  10.05.2019 р. №1904 

 
 
 Прізвище,  ім,я  та  

по-батькові 
Адреса проживання Місце 

розташування 
земельної 
ділянки 
 

Площа, 
га 

1 Вишинська Вікторія 
Вікторівна 

  2,0000 

2 Вишинська Тетяна 
Вікторівна 

  2,0000 

 
 
 
 
Секретар ради                                                                                                       О.В.Самчук 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
30  сесія  8 скликання 

 
10 травня 2019 року                                                                                         № 1905 
 
Про передачу земельної ділянки  
комунальної власності Баранівської  
об’єднаної територіальної 
громади за межами населеного пункту 
с.Ялишів для сінокосіння та випасання худоби 
 з подальшою передачею в оренду  
гр.Бродовській А.М. 
 

        Розглянувши заяву гр.Бродовської А.М. про передачу в оренду земельної ділянки для 
сінокосіння та випасання худоби, 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. Передати гр.Бродовській Аллі Михайлівні яка проживає в ХХХХХХХХ, в 
короткострокову оренду терміном на 5 (п’ять) років земельну ділянку комунальної власності 
Баранівської об’єднаної територіальної громади для сінокосіння та випасання худоби з земель 
запасу сільськогосподарського призначення загальною площею 21,1002 га за межами 
ХХХХХХХ . Кадастровий номер ХХХХХХХХХХХ.        

             2. Встановити розмір орендної плати за оренду земельної ділянки площею 21,1002 га 
– 3 % від нормативної грошової оцінки землі. 

       3. гр.Бродовській А.М.: 
       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  
30  сесія  8 скликання 

 
10 травня 2019 року                                                                                         № 1906 
 
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 
1820685800:04:000:1280 загальною площею 10,1826 га.        

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

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

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



 
Додаток до рішення 

                                                                                   30 сесії 8 скликання Баранівської          
                                                                                   міської ради  від  10.05.2019 р. №1906 

 
 
 Прізвище,  ім,я  та  

по-батькові 
Адреса проживання Місце 

розташування 
земельної 
ділянки 
 

Площа, 
га 

1 Райковський Юрій 
Леонідович 

  2,0000 

2 Шевчук Тарас 
Вікторович 

  2,0000 

3 Полюшкевич Сергій 
Анатолійович 

  2,0000 

4 Ніколайчук 
Володимир 
Володимирович 

  2,0000 

 
 
 
 
Секретар ради                                                                                                       О.В.Самчук 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                                  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
30  сесія  8 скликання 

 
10 травня 2019 року                                                                                             № 1907 
 
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 фермерського  
господарства з подальшою передачею  
у власність гр.Ткачуку М.А. 
 

        Розглянувши заяву гр..Ткачука М.А. про надання дозволу на виготовлення проекту 
землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки для ведення фермерського 
господарства, державний акт на право постійного користування землею, серія ЖТ/12 
№000005, керуючись ст.12,31,32,118,121,125,126 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, кадастровий номер ХХХХХХХ, 
загальною площею 11,8122 га. 

        2. Надати дозвіл гр. Ткачуку Миколі Ананійовичу, який проживає в ХХХХХХХХ, 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 фермерського 
господарства (01.02) в розмірі земельної частки (паю), яка розташована за межами 
ХХХХХХХХХХ, з подальшою  передачею у власність. 

            3. Після виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної громади, Баранівській міській 
раді зареєструвати земельну ділянку у відділі Держгеокадастру. Гр.Ткачуку М.А. 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 



                                  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
30  сесія  8 скликання 

 
10 травня 2019 року                                                                                             № 1908 
 
Про розгляд клопотання голови 
громадської організації «Товариство 
мисливців та рибалок – Смолка» 
 

        Розглянувши клопотання голови громадської організації «Товариство мисливців та 
рибалок – Смолка» Шульги М.К. про надання погодження щодо користування землями 
комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної громади на території 
Зеремлянського, Суємецького та Смолдирівського старостинських округів за межами 
населених пунктів для ведення мисливського господарства; заслухавши інформацію 
начальника відділу містобудування, архітектури, земельних відносин та комунальної 
власності Шевчук О.Г. про те, що відповідно до Закону України «Про мисливське 
господарство та полювання» мисливські угіддя для ведення мисливського господарства 
надаються у користування Верховною Радою Автономної Республіки Крим, обласними, 
Київської та Севастопольською міськими радами, а також власниками або користувачами 
земельних ділянок, та про те, що умови ведення мисливського господарства визначаються у 
договорі, який укладаються між центральним органом виконавчої влади, що реалізує 
державну політику у сфері лісового та мисливського господарства, і користувачами 
мисливських угідь; керуючись ст.12 Земельного кодексу України, Законом України «Про 
мисливське господарство та полювання», 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. Відмовити громадській організації «Товариство мисливців та рибалок – Смолка» в 
наданні погодження щодо користування землями комунальної власності Баранівської 
об’єднаної територіальної громади на території Зеремлянського, Суємецького та 
Смолдирівського старостинських округів для ведення мисливського господарства. 
 

        2. Рекомендувати ГО «Товариство мисливців та рибалок – Смолка» звернутися з 
відповідним клопотанням до органів, уповноважених надавати землі для ведення 
мисливського господарства 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  
30  сесія  8 скликання 

 
10 травня  2019 року                                                                     № 1909 
 
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 
 
 

        Розглянувши заяви громадян про надання дозволу на виготовлення проекту 
землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки для ведення особистого 
селянського господарства, 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 
1820683600:04:000:0037 загальною площею 21,2178 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 с.Стара Гута, Баранівського 
району, Житомирської області, з подальшою  передачею у власність громадянам згідно з 
додатком. 

            3. Після виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної громади, Баранівській міській 
раді зареєструвати земельні ділянки у відділі Держгеокадастру.           Громадянам 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 
                                                                                   30 сесії 8 скликання Баранівської          
                                                                                   міської ради  від 10.05.2019 р. № 1909 

 
 
 
 Прізвище,  ім,я  та  

по-батькові 
Адреса проживання Місце 

розташування 
земельної 
ділянки 
 

Площа, 
га 

1 Корнійчук Олександр 
Петрович 

  2,0000 

2 Юрчук Олександр 
Анатолійович 

  2,0000 

3 Поваліхін Віктор 
Олексійович 

  2,0000 

4 Скачков Олександр 
Сергійович 

  2,0000 

5 Скачкова Лідія 
Іванівна 

  2,0000 

 
 
 
Секретар ради                                                                                                       О.В.Самчук 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ 
30 сесія 8 скликання 

10   травня 2019 року                                                                                                        №  1910 
 
Про затвердження Детального плану 
території в межах вулиць Звягельська,  
Ярослава Мудрого, Г.Сковороди, Древлянська 
у місті Баранівка Житомирської області та звіту 
про стратегічну екологічну оцінку  
 
          Розглянувши «Детальний план території в межах вулиць Звягельська, Ярослава 
Мудрого, Г.Сковороди, Древлянська у місті Баранівка Житомирської області» та «Звіт про 
стратегічну екологічну оцінку», враховуючи протокол громадських слухань №13 від 
09.04.2019р., протокол громадських слухань №16 від 03.05.2019р., керуючись ст.19 Закону 
України «Про регулювання містобудівної діяльності», наказом Міністерства регіонального 
розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 16.11.2011 р. №290 
«Про затвердження порядку розроблення містобудівної документації», ст.26 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної комісії з питань 
земельних відносин, містобудування, будівництва та охорони природного навколишнього 
середовища, міська рада 
 
ВИРІШИЛА: 
 
                1. Затвердити Детальний план території в межах вулиць Звягельська, Ярослава 
Мудрого, Г.Сковороди, Древлянська у місті Баранівка Житомирської області. Для уточнення 
місця розміщення об’єкту реконструкції по вулиці Звягельська,17 (Баранівська 
загальноосвітня школа №2 імені О.Сябрук) та зупинки громадського транспорту, який 
розроблений ФОП Микитенком В.А. 
                2. Затвердити Звіт про стратегічну екологічну оцінку «Детальний план території в 
межах вулиць Звягельська, Ярослава Мудрого, Г.Сковороди, Древлянська у місті 
Баранівка Житомирської області. Для уточнення місця розміщення об’єкту реконструкції по 
вулиці Звягельська,17 (Баранівська загальноосвітня школа №2 імені О.Сябрук) та зупинки 
громадського транспорту», який розроблений ФОП Микитенком В.А. 
                3. Виконавчому комітету Баранівської міської ради забезпечити оприлюднення 
детального плану території та звіту про стратегічну екологічну оцінку протягом 10 днів з дати 
його затвердження. 
                4.   Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань 
земельних відносин, містобудування, будівництва та охорони навколишнього середовища. 
 
 
 
 
Міський голова                                                                                            А.О. Душко 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  

РІШЕННЯ  
30 сесія 8 скликання 

10   травня 2019 року                                                                                                        №  1911 
 
Про затвердження Детального плану 
території земельної ділянки комунальної 
власності Баранівської об’єднаної  
територіальної громади в с.Рогачів  
та звіту про стратегічну екологічну оцінку 
 
          Розглянувши «Детальний план території земельної  ділянки комунальної власності 
Баранівської об’єднаної територіальної громади» та «Звіт про стратегічну екологічну оцінку», 
враховуючи протокол громадських слухань №13 від 09.04.2019р., протокол громадських 
слухань №16 від 03.05.2019р., керуючись ст.19 Закону України «Про регулювання 
містобудівної діяльності», наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та 
житлово-комунального господарства України від 16.11.2011 р. №290 «Про затвердження 
порядку розроблення містобудівної документації», ст.26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної комісії з питань земельних 
відносин, містобудування, будівництва та охорони природного навколишнього середовища, 
міська рада 
 
ВИРІШИЛА: 
 
                1. Затвердити Детальний план території земельної  ділянки комунальної власності 
Баранівської об’єднаної територіальної громади орієнтовною площею 0,0900 га зі зміною 
цільового призначення  з земель сільськогосподарського призначення для ведення особистого 
селянського господарства на землі промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони 
та іншого призначення для розміщення та експлуатації основних, підсобних і будівель та 
споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості по вулиці 
Молодіжна, 12 в селі Рогачів Баранівського району Житомирської області, який розроблений 
ФОП Микитенком В.А. 
                2. Затвердити Звіт про стратегічну екологічну оцінку «Детальний план 
території земельної  ділянки комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної 
громади орієнтовною площею 0,0900 га зі зміною цільового призначення  з земель 
сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства на 
землі промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення для 
розміщення та експлуатації основних, підсобних і будівель та споруд підприємств переробної, 
машинобудівної та іншої промисловості по вулиці Молодіжна, 12 в селі Рогачів Баранівського 
району Житомирської області», який розроблений ФОП Микитенком В.А. 
                3. Виконавчому комітету Баранівської міської ради забезпечити оприлюднення 
детального плану території та звіту про стратегічну екологічну оцінку протягом 10 днів з дати 
його затвердження. 
                4.   Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань 
земельних відносин, містобудування, будівництва та охорони навколишнього середовища. 
 
 
Міський голова                                                                                            А.О. Душко 
 
 
 
                                                                                                                                                                                     
 



                                  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  

РІШЕННЯ  
30 сесія 8 скликання 

10  травня 2019 року                                                                                                        № 1912  
 
Про затвердження Детального плану 
території земельної ділянки для  
містобудівних потреб в межах вулиць  
Заводська, Промислова, Шкільна в  
смт. Полянка Баранівського району  
Житомирської області та звіту про  
стратегічну екологічну оцінку 
 
       Розглянувши «Детальний план території земельної ділянки для містобудівних потреб в 
межах вулиць Заводська, Промислова, Шкільна в смт. Полянка Баранівського району 
Житомирської області» та «Звіт про стратегічну екологічну оцінку», враховуючи протокол 
громадських слухань №13 від 09.04.2019р., протокол громадських слухань №16 від 
03.05.2019р., керуючись ст.19 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», 
наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального 
господарства України від 16.11.2011 р. №290 «Про затвердження порядку розроблення 
містобудівної документації», ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
враховуючи рекомендації постійної комісії з питань земельних відносин, містобудування, 
будівництва та охорони природного навколишнього середовища, міська рада 
 
ВИРІШИЛА: 
 
                1.  Затвердити Детальний план території земельної  ділянки для містобудівних 
потреб в межах вулиць Заводська, Промислова, Шкільна в смт. Полянка Баранівського району 
Житомирської області, який розроблений ФОП Микитенком В.А. 
                2. Затвердити Звіт про стратегічну екологічну оцінку «Детальний план 
території земельної  ділянки для містобудівних потреб в межах вулиць Заводська, 
Промислова, Шкільна в смт. Полянка Баранівського району Житомирської області», який 
розроблений ФОП Микитенком В.А. 
                3. Виконавчому комітету Баранівської міської ради забезпечити оприлюднення 
детального плану території та звіту про стратегічну екологічну оцінку протягом 10 днів з дати 
його затвердження. 
                4.   Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань 
земельних відносин, містобудування, будівництва та охорони навколишнього середовища. 
 
 
Міський голова                                                                                            А.О. Душко 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  

РІШЕННЯ  
30 сесія 8 скликання 

10  травня 2019 року                                                                                                        №  1913 
 
Про затвердження Детального плану 
території земельної ділянки в місті  
Баранівка в межах вулиць Шевченка,  
Звягельська, Калинової та звіту про  
стратегічну екологічну оцінку 
 
       Розглянувши «Детальний план території земельної ділянки в місті Баранівка в межах 
вулиць Шевченка, Звягельської, Калинової» та «Звіт про стратегічну екологічну оцінку», 
враховуючи протокол громадських слухань №13 від 09.04.2019р., протокол громадських 
слухань №16 від 03.05.2019р., керуючись ст.19 Закону України «Про регулювання 
містобудівної діяльності», наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та 
житлово-комунального господарства України від 16.11.2011 р. №290 «Про затвердження 
порядку розроблення містобудівної документації», ст.26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної комісії з питань земельних 
відносин, містобудування, будівництва та охорони природного навколишнього середовища, 
міська рада 
 
ВИРІШИЛА: 
 
                1.  Затвердити Детальний план території земельної ділянки в місті Баранівка в межах 
вулиць Шевченка, Звягельської, Калинової. Для уточнення місця розміщення об’єкту 
проектування по вулиці Звягельська, 1а, який розроблений ФОП Микитенком В.А. 
                2. Затвердити Звіт про стратегічну екологічну оцінку «Детальний план території 
земельної ділянки в місті Баранівка в межах вулиць Шевченка, Звягельської, Калинової. Для 
уточнення місця розміщення об’єкту проектування по вулиці Звягельська, 1а», який 
розроблений ФОП Микитенком В.А. 
                3. Виконавчому комітету Баранівської міської ради забезпечити оприлюднення 
детального плану території та звіту про стратегічну екологічну оцінку протягом 10 днів з дати 
його затвердження. 
                4.   Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань 
земельних відносин, містобудування, будівництва та охорони навколишнього середовища. 
 
 
Міський голова                                                                                            А.О. Душко 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ 
30  сесія  8 скликання 

 
10 травня  2019 року                                                                     № 1914 
 
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 
 
 

        Розглянувши заяви громадян про надання дозволу на виготовлення проекту 
землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки для ведення особистого 
селянського господарства, 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 
1820683000:05:000:0276 загальною площею 6,7757 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 с.Гриньки, Баранівського 
району, Житомирської області, з подальшою  передачею у власність громадянам згідно з 
додатком. 

            3. Після виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної громади, Баранівській міській 
раді зареєструвати земельні ділянки у відділі Держгеокадастру.           Громадянам 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 
                                                                                   30 сесії 8 скликання Баранівської          
                                                                                   міської ради  від 10.05.2019 р. № 1914 

 
 
 
 Прізвище,  ім,я  та  

по-батькові 
Адреса проживання Місце 

розташування 
земельної 
ділянки 
 

Площа, 
га 

1 Мищик Людмила 
Іванівна 

ХХХХХХ ХХХХХХ 2,0000 

 
 
 
Секретар ради                                                                                                       О.В.Самчук 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
30  сесія  8 скликання 

 
10 травня  2019 року                                                                     № 1915 
 
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 
 
 

        Розглянувши заяви громадян про надання дозволу на виготовлення проекту 
землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки для ведення особистого 
селянського господарства, 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 
1820683000:01:000:0543 загальною площею 14,228 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 с.Кашперівка, Баранівського 
району, Житомирської області, з подальшою  передачею у власність громадянам згідно з 
додатком. 

            3. Після виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної громади, Баранівській міській 
раді зареєструвати земельні ділянки у відділі Держгеокадастру.           Громадянам 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 
                                                                                   30 сесії 8 скликання Баранівської          
                                                                                   міської ради  від 10.05.2019 р. № 1915 

 
 
 
 Прізвище,  ім,я  та  

по-батькові 
Адреса проживання Місце 

розташування 
земельної 
ділянки 
 

Площа, 
га 

1 Семенець Михайло 
Іванович 

ХХХХХХХХ ХХХХХХХ 1,36 

 
 
 
Секретар ради                                                                                                       О.В.Самчук 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
30  сесія  8 скликання 

 
10 травня 2019 року                                                                     № 1916 
 
Про надання дозволу на виготовлення 
технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж 
земельних ділянок в натурі (на місцевості) 
для ведення товарного сільськогосподарського  
виробництва з метою передачі їх в оренду  
 
 

        Розглянувши клопотання ТОВ «Агровест Груп» в особі генерального директора 
Ющенка О.М. про надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок з метою передачі їх в оренду за 
рахунок невитребуваних земельних часток (паїв), відповідно до Закону №2498-VIII «Про 
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вирішення питань колективної 
власності на землю», керуючись ст.12,32,125,126,1861, п.21 Розділу Х «Перехідних положень» 
Земельного кодексу України, Законом України «Про порядок виділення в натурі (на 
місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв), Законом України «Про 
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення порядку набуття прав 
на землю», Законом України «Про реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх 
обтяжень», ст.12,25 Закону України «Про землеустрій», ст.26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної комісії з питань земельних 
відносин, містобудування, будівництва та охорони навколишнього природного середовища, 
міська рада 

 
ВИРІШИЛА: 
  
               1. Надати дозвіл товариству з обмеженою відповідальністю «Агровест Груп» в особі 
генерального директора Ющенка О.М на розробку технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) з метою 
передачі їх в оренду за рахунок невитребуваних земельних часток (паїв) згідно з додатком до 
рішення для ведення товарного сільськогосподарського виробництва загальною площею  
195,2326 га та закріплення їх на місцевості межовими знаками. Земельні ділянки розташовані 
за межами с.Смолдирів на землях реформованого КСП ім.Ю.Гагаріна та відносяться до 
категорії земель сільськогосподарського призначення. 

            2. Після виготовлення технічної документації із землеустрою, генеральному 
директору ТОВ «Агровест Груп» Ющенку О.М. зареєструвати земельні ділянки у відділі 
Держгеокадастру та подати технічну документацію на розгляд сесії міської ради щодо 
прийняття рішення про її затвердження та передачі земельних ділянок в оренду.  

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



Додаток до рішення 
                                                                                   30 сесії 8 скликання Баранівської          
                                                                                   міської ради  від 10.05.2019 р. №1916 
 

Перелік невитребуваних земельних часток (паїв), 
які передаються в оренду ТОВ «Агровест Груп» 

 
 

№ з/п 
№ 

земельної 
частки 
(паю) 

 
Площа, га 

 
Угіддя 

1 10 2,8491 рілля 
2 14 2,7965 рілля 
3 220 6,0404 пасовище 
4 221 5,1524 пасовище 
5 222 4,2743 пасовище 
6 223 4,8938 пасовище 
7 224 6,0051 пасовище 
8 226 3,9084 пасовище 
9 228 4,0086 пасовище 
10 229 3,6845 пасовище 
11 230 4,0714 пасовище 
12 231 4,0508 пасовище 
13 232 3,2531 пасовище 
14 233 3,3317 пасовище 
15 234 3,6677 пасовище 
16 415 2,3495 рілля 
17 416 2,4108 рілля 
18 418 3,1380 рілля 
19 419 3,5306 рілля 
20 420 3,5957 рілля 
21 421 3,4947 рілля 
22 422 3,5956 рілля 
23 423 3,5954 рілля 
24 424 3,5955 рілля 
25 719 3,6610 рілля 
26 720 3,6739 рілля 
27 754 3,6174 рілля 
28 850 3,8687 рілля 
29 853 3,6704 рілля 
30 900 3,4546 пасовище 
31 901 2,4247 пасовище 
32 902 2,9349 пасовище 
33 903 3,3630 пасовище 
34 904 2,8028 пасовище 
35 905 2,7695 пасовище 
36 906 2,2884 пасовище 
37 907 3,4522 пасовище 
38 908 3,4436 пасовище 
39 909 3,0201 пасовище 
40 910 3,6851 пасовище 
41 911 4,2681 пасовище 
42 912 3,1680 пасовище 
43 913 2,9556 пасовище 
44 928 3,8571 пасовище 
45 936 2,3634 пасовище 



46 937 2,9690 пасовище 
47 938 2,9436 пасовище 
48 940 3,3192 пасовище 
49 943 1,9981 пасовище 
50 944 3,8059 пасовище 
51 945 4,8154 пасовище 
52 946 2,7027 пасовище 
53 947 1,9797 пасовище 
54 948 1,9919 пасовище 
55 949 3,0814 пасовище 
56 950 3,3016 пасовище 
57 951 2,2880 пасовище 

 
 

 
Секретар ради                                                                                                         О.В.Самчук 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                    

                                  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
30  сесія  8 скликання 

 
10 травня 2019 року                                                                          № 1917 
 
Про прийняття під нагляд та охорону 
земельних часток (паїв), власники яких 
померли, а спадкоємці не визначені  

 
        Заслухавши інформацію начальника відділу містобудування, архітектури, земельних 

відносин і комунальної власності Шевчук О.Г., розглянувши матеріали щодо паювання земель 
та клопотання генерального директора ТОВ «Агровест Груп»            Ющенка О.М., враховуючи 
нагальну необхідність прийняття під нагляд та охорону земель сільськогосподарського 
призначення під земельними частками (паями), власники яких померли, а спадкоємці не 
визначені; з метою раціонального використання земель та захисту їх від шкідливого 
антропогенного впливу, відтворення та підвищення родючості; керуючись 
ст.12,19,162,163,164 Земельного кодексу України, ст..373,374,1270,1277,1283,1285 Цивільного 
кодексу України, ст..4,19 Закону України «Про оренду землі», п.1 ст.37 Закону України «Про 
нотаріат», ст.26,59 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 прийняти під нагляд та охорону майно, що входить до 
складу спадкового майна померлих громадян, спадкоємці яких не визначені, а саме, земельні 
частки (паї) на території Смолдирівського старостинського округу загальною площею 
200,2762 га згідно з додатком до даного рішення, до оформлення прав спадкоємцями 
відповідно до чинного законодавства. 

 
       2. Баранівській міській раді в особі міського голови Душка А.О. укласти договір 

оренди на прийняті під охорону земельні частки (паї) з ТОВ «Агровест Груп» на строк до 
моменту державної реєстрації права власності спадкоємця на таку земельну ділянку або до 
набрання законної сили рішенням суду про визнання спадщини відумерлою. 

        
       3. Встановити розмір орендної плати за оренду земельних часток (паїв) – 8 % від 

нормативної грошової оцінки землі. 
 
        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 

                                                                                   30 сесії 8 скликання Баранівської          
                                                                                   міської ради  від 10.05.2019 р. №1917 
 

Перелік земельних часток (паїв), 
які передаються в оренду ТОВ «Агровест Груп» 

 
№ 
з/п 

 Кадастровий номер ділянки Номер 
земельної 
ділянки 

Площа, га 
(рілля) 

Площа, га 
(пасовище) 

1 1820685300:01:000:0018 18 5,4049  
2 1820685300:01:000: 61 3,5954  
3 1820685300:01:000:0069 87 2,4536  
4 1820685300:01:000:0073 91 2,3586  
5 1820685300:01:000:0116 138 2,2586  
6 1820685300:01:000:0127 152 3,5644  
7 1820685300:01:000: 180  1,9621 
8 1820685300:01:000:0154 186  2,4809 
9 1820685300:01:000: 187  2,8047 
10 1820685300:01:000: 196  2,8882 
11 1820685300:01:000:0165 208  3,4501 
12 1820685300:03:000:0014 256 2,9735  
13 1820685300:03:000:0019 266 3,3004  
14 1820685300:03:000:0029 279 4,1447  
15 1820685300:03:000:0038 295 2,7965  
16 1820685300:03:000:0046 308 2,7965  
17 1820685300:03:000:0048 312 2,7658  
18 1820685300:03:000:0049 313 2,548  
19 1820685300:03:000:0059 329 2,7951  
20 1820685300:03:000:0071 365 2,2587  
21 1820685300:03:000:0075 369 2,7956  
22 1820685300:03:000:0094 389 2,7547  
23 1820685300:03:000:0108 404 2,2596  
24 1820685300:03:000:0132 446 2,7802  
25 1820685300:03:000:0151 465 2,5556  
26 1820685300:03:000:0179 499 2,591  
27 1820685300:03:000:0181 501 2,4649  
28 1820685300:03:000:0208 531 2,3491  
29 1820685300:05:000: 484 1,0752  
30 1820685300:03:000: 484 2,2129  
31 1820685300:05:000:0007 546  2,6683 
32 1820685300:05:000:0232 553  2,7119 
33 1820685300:05:000:0016 558  2,7455 
34 1820685300:05:000:0019 561  2,7236 
35 1820685300:05:000:0024 565  3,1631 
36 1820685300:05:000:0026 567  2,8885 
37 1820685300:05:000:0029 570  2,6695 
38 1820685300:05:000: 624  2,9463 
39 1820685300:05:000: 636 3,4759  
40 1820685300:05:000: 706 4,2307  
41 1820685300:05:000:0082 712 3,6014  
42 1820685300:05:000:0084 714 3,7839  
43 1820685300:05:000:0095 729 2,5044  
44 1820685300:05:000:0096 730 2,7059  
45 1820685300:05:000: 739 3,5955  
46 1820685300:05:000: 756 4,3984  



47 1820685300:05:000:0115 764 4,393  
48 1820685300:05:000: 778 3,0829  
49 1820685300:05:000: 781 3,08  
50 1820685300:05:000:0132 784 2,8367  
51 1820685300:05:000:0144 798 3,1767  
52 1820685300:05:000:0150 804 3,4673  
53 1820685300:05:000:0181 842 2,94  
54 1820685300:05:000:0401 845 2,6993  
55 1820685300:05:000: 857 3,6702  
56 1820685300:05:000:0198 864 3,3439  
57 1820685300:05:000:0200 866 2,9859  
58 1820685300:05:000:0201 867 2,8406  
59 1820685300:05:000:0207 873 2,5851  
60 1820685300:05:000: 875 3,2402  
61 1820685300:05:000: 892 2,8751  
62 1820685300:05:000:0220 895 2,7478  
63 1820685300:05:000:0257 605 0,7258  
64 1820685300:05:000:0258 605 1,7069  
65 1820685300:05:000: 686 1,7293  
66 1820685300:05:000: 686 0,6847  
67 1820685300:05:000:0444 689 6,978  
68 1820685300:05:000:0443 689 0,9577  
69 1820685300:05:000:0213 929 3,7113  

 
 
 
Секретар ради                                                                                                                  О.В.Самчук 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
                                                                                                                                    

                                                                             
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
30  сесія  8 скликання 

 
10 травня 2019 року                                                                                                   № 1918 
 
 
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.Олійник Н.Д. 
 

        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. Олійник Наталії Дмитрівні, яка 
проживає в ХХХХХХХ,  загальною площею 0,1654 га для будівництва і обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд по ХХХХХХХХХ. Дана земельна 
ділянка відноситься до категорії земель житлової та громадської забудови. 

       2. Передати гр. Олійник Наталії Дмитрівні у власність земельну ділянку комунальної 
власності Баранівської об’єднаної територіальної громади, яка розташована по ХХХХХХХХ, 
площею 0,1654 га, в тому числі: під житловою забудовою та господарськими спорудами – 
0,0361 га; рілля – 0,0990 га; багаторічні насадження – 0,0303 га, для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, кадастровий номер 
земельної ділянки - ХХХХХХХХХ. 

        3. Гр. Олійник Н.Д.: 
        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  
30  сесія  8 скликання 

 
10 травня  2019 року                                                                     № 1919 
 
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 
 
 

        Розглянувши заяви громадян про надання дозволу на виготовлення проекту 
землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки для ведення особистого 
селянського господарства, 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 
1820685300:01:000:0309 загальною площею 17,1008 га на земельні 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 с.Смолдирів, Баранівського 
району, Житомирської області, з подальшою  передачею у власність громадянам згідно з 
додатком. 

            3. Після виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної громади, Баранівській міській 
раді зареєструвати земельні ділянки у відділі Держгеокадастру. Громадянам 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 



                                                                                   30 сесії 8 скликання Баранівської          
                                                                                   міської ради  від 10.05.2019 р. № 1919 

 
 
 
 Прізвище,  ім,я  та  

по-батькові 
Адреса проживання Місце 

розташування 
земельної 
ділянки 
 

Площа, 
га 

1 Стрижалко Алла 
Василівна 

  2,0000 

2 Панчук Валентина  
Володимирівна 

  2,0000 

3 Камінська Оксана 
Сергіївна 

  2,0000 

 
 
 
Секретар ради                                                                                                       О.В.Самчук 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
30  сесія  8 скликання 

 
10 травня 2019 року                                                                                         № 1920 
 
Про поновлення дії договору 
оренди землі ТОВ «Альбіленд» 

 
        Розглянувши клопотання предаствника ТОВ «Альбіленд» Малова І.К. про 

поновлення дії договору оренди землі, який укладений 03.04.2018 р., керуючись ст.12,93,124 
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. Поновити терміном на 3 (три) роки дію договору оренди земельної ділянки 
комунальної власності Баранівської обєднаної територіальної громади загальною площею 
0,1405 га для будівництва та обслуговування будівель торгівлі (АЗС) в м.Баранівка, 
вул.Першотравенська,21а, який укладений Баранівською міською радою з товариством з 
обмеженою відповідальністю «Альбіленд» 03.04.2018 р. та зареєстрований 02.05.2018 р. в 
Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно. Кадастровий номер земельної ділянки: 
1820600000:01:002:0858. 

        2. Встановити розмір орендної плати за оренду земельної ділянки площею 0,1405 га 
– 7 % від нормативної грошової оцінки землі. 

        3. Представнику ТОВ «Альбіленд» укласти додаткову угоду до договору оренди 
землі та зареєструвати її відповідно до чинного законодавства. 

        4. Дане рішення вважати заявою про здійснення державної реєстрації права 
комунальної власності. 

        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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


