
                                                                            
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
33  сесія  8 скликання 

 
11 липня   2019 року                                                                                                   № 1955 
 
Про затвердження технічної документації 
із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж земельної ділянки комунальної власності 
Баранівської об’єднаної територіальної громади 
з метою передачі її в оренду для будівництва 
і обслуговування житлового будинку,  
господарських будівель і споруд гр.Сергієнкову В.Т. 
 

        Розглянувши технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки комунальної власності Баранівської об’єднаної 
територіальної громади з метою передачі її в оренду для будівництва і обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд, керуючись ст.12,40,93,125,126,1861 
Земельного кодексу України, Законом України «Про оренду землі», ст.26 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної комісії з питань 
земельних відносин, містобудування, будівництва та охорони навколишнього природного 
середовища, міська рада 
ВИРІШИЛА: 
              1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки комунальної власності Баранівської об’єднаної 
територіальної громади з метою передачі її в оренду гр. Сергієнкову Володимиру 
Тимофійовичу, який проживає в XXXXXXX,  загальною площею 0,1000 га для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по XXXXXXXX. Дана 
земельна ділянка відноситься до категорії земель житлової та громадської забудови. 

       2. Передати гр. Сергієнкову Володимиру Тимофійовичу в короткострокову оренду 
терміном на 1 (один) рік земельну ділянку комунальної власності Баранівської об’єднаної 
територіальної громади, яка розташована по XXXXXXX, площею 0,1000 га, в тому числі: під 
житловою забудовою та господарськими спорудами – 0,0729 га; багаторічні насадження – 
0,0271 га, для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд, кадастровий номер земельної ділянки – XXXXXXX. 

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

       4. Гр. Сергієнкову В.Т.: 
        4.1. Після затвердження технічної документації замовити виготовлення договору 

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

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

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

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

 



                                                                             
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
33  сесія  8 скликання 

 
11 липня   2019 року                                                                                                   № 1956 
 
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.Фрончик А.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. Фрончик Аллі Володимирівні, яка 
проживає в XXXXXXXXX,  загальною площею 0,1000 га для будівництва і обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд по XXXXXXXXXX. Дана земельна 
ділянка відноситься до категорії земель житлової та громадської забудови. 

       2. Передати гр. Фрончик Аллі Володимирівні у власність земельну ділянку 
комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної громади, яка розташована по 
XXXXXXXXXX, площею 0,1000 га, в тому числі: під житловою забудовою та господарськими 
спорудами – 0,0501 га; рілля – 0,0281 га, багаторічні насадження – 0,0218 га, для будівництва 
і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, кадастровий номер 
земельної ділянки – XXXXXXXX. 

        3. Гр. Фрончик А.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  
33  сесія  8 скликання 

 
11 липня   2019 року                                                                                                   № 1957 
 
Про затвердження технічної документації 
із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж  земельної ділянки комунальної власності 
Баранівської об’єднаної територіальної громади 
з метою передачі її в оренду для будівництва 
і обслуговування житлового будинку,  
господарських будівель і споруд гр.Власюк О.С., 
гр.Власюку В.П. 
 

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

 
ВИРІШИЛА: 
 
              1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної громади з метою 
передачі її в оренду гр. Власюк Ользі Степанівні та гр.Власюку Віталію Петровичу, які проживають в 
XXXXXXXXX,  загальною площею 0,1000 га для будівництва і обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по XXXXXXXXXX. Дана земельна ділянка відноситься до категорії 
земель житлової та громадської забудови. 

       2. Передати гр. Власюк Ользі Степанівні та гр.Власюку Віталію Петровичу в довгострокову 
оренду терміном на 49 років земельну ділянку комунальної власності Баранівської об’єднаної 
територіальної громади, яка розташована по XXXXXXXX, площею 0,1000 га, в тому числі: землі, 
зайняті поточним будівництвом та відведені під будівництво (будівництво на яких не розпочато) – 
0,0395 га; рілля – 0,0605 га, для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд, кадастровий номер земельної ділянки – XXXXXXXXX. 

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

       4. Гр. Власюк О.С., гр.Власюку В.П.: 
        4.1. Після затвердження технічної документації замовити виготовлення договору оренди 

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

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

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

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

 
 
 



                                                                             
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
33  сесія  8 скликання 

 
11 липня   2019 року                                                                                                   № 1958 
 
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.Погорілому В.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. Погорілому Вадиму Васильовичу, 
який проживає в XXXXXXXX, загальною площею 0,1000 га для будівництва і обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд по XXXXXXXXX. Дана земельна 
ділянка відноситься до категорії земель житлової та громадської забудови. 

       2. Передати гр. Погорілому Вадиму Васильовичу у власність земельну ділянку 
комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної громади, яка розташована по 
XXXXXXXXX, площею 0,1000 га, в тому числі: під житловою забудовою та господарськими 
спорудами – 0,1000 га, для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд, кадастровий номер земельної ділянки – XXXXXXXX. 

        3. Гр. Погорілому 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  
33  сесія  8 скликання 

 
11 липня   2019 року                                                                                                   № 1959 
 
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.Шиманській М.З. 
 

        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. Шиманській Марині Захарівні, яка 
проживає в ХХХХХХХХХХ, загальною площею 0,2500 га для будівництва і обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд по ХХХХХХХХХ. Дана земельна 
ділянка відноситься до категорії земель житлової та громадської забудови. 

       2. Передати гр. Шиманській Марині Захарівні 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 – 0,0491 га; рілля – 0,2009 га, для будівництва і обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд, кадастровий номер земельної ділянки – ХХХХХХХХ. 

        3. Гр. Шиманській М.З.: 
        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  
33  сесія  8 скликання 

 
11 липня   2019 року                                                                                                   № 1960 
 
 
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.Заєць Г.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. Заєць Ганні Ананіївні, яка проживає 
в ХХХХХХХ, 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. Заєць Ганні Ананіївні у власність земельну ділянку комунальної 
власності Баранівської об’єднаної територіальної громади, яка розташована по 
вул.Яблуневій,31 в межах ХХХХХХХХХХХ, площею 0,2500 га, в тому числі: під житловою 
забудовою та господарськими спорудами – 0,0321 га; рілля – 0,2012 га; багаторічні насадження 
– 0,0167 га, для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд, кадастровий номер земельної ділянки – ХХХХХХХХХХХХ. 

        3. Гр. Заєць Г.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  
33  сесія  8 скликання 

 
11 липня   2019 року                                                                                                   № 1961 
 
 
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.Войні Л.О. 
 

        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. Войні Людмилі Олександрівні, яка 
проживає в ХХХХХХХХХХХХ, 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. Войні Людмилі Олександрівні у власність земельну ділянку 
комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної громади, яка розташована по 
ХХХХХХХХХ, площею 0,1000 га, в тому числі: під житловою забудовою та господарськими 
спорудами – 0,0546 га; рілля – 0,0327 га; багаторічні насадження – 0,0127 га, для будівництва 
і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, кадастровий номер 
земельної ділянки – ХХХХХХХХХХХ. 

        3. Гр. Войні Л.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  
33  сесія  8 скликання 

 
11 липня   2019 року                                                                                                   № 1962 
 
 
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.Григорьєву 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. Григорьєву Віктору Миколайовичу, 
який проживає в ХХХХХХХ, загальною площею 0,2500 га для будівництва і обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд по ХХХХХХХХХ. Дана земельна 
ділянка відноситься до категорії земель житлової та громадської забудови. 

       2. Передати гр. Григорьєву Віктору 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 – 0,0864 га; рілля – 0,1199 га; багаторічні насадження – 0,0437 га, для будівництва 
і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, кадастровий номер 
земельної ділянки – ХХХХХХХХХХХХХ. 

        3. Гр. Григорьєву 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  
33  сесія  8 скликання 

 
11 липня   2019 року                                                                                                   № 1963 
 
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.Антонюк Р.О. 
 

        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. Антонюк Раїсі Олександрівні, яка 
проживає в ХХХХХХХХХХ, загальною площею 0,2500 га для будівництва і обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд по ХХХХХХХХХХ. Дана земельна 
ділянка відноситься до категорії земель житлової та громадської забудови. 

       2. Передати гр. Антонюк Раїсі Олександрівні у власність земельну ділянку 
комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної громади, яка розташована по 
ХХХХХХХХХХХ, площею 0,2500 га, в тому числі: під житловою забудовою та 
господарськими спорудами – 0,1003 га; рілля – 0,1497 га, для будівництва і обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд, кадастровий номер земельної ділянки – 
ХХХХХХХХХХ. 

        3. Гр. Антонюк Р.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  
33  сесія  8 скликання 

 
 
11 липня   2019 року                                                                                                   № 1964 
 
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.Лукянчук Н.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. Лукянчук Наталії Анатоліївні, яка 
проживає в ХХХХХХХХХХХХ, загальною площею 0,1547 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. Лукянчук Наталії Анатоліївні у власність земельну ділянку 
комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної громади, яка розташована 
ХХХХХХХХХХ, площею 0,1547 га, в тому числі: під житловою забудовою та господарськими 
спорудами – 0,0631 га; рілля – 0,0543 га; багаторічні насадження – 0,0373 га, для будівництва 
і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, кадастровий номер 
земельної ділянки – ХХХХХХХХХХ. 

        3. Гр. Лукянчук Н.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  
33  сесія  8 скликання 

 
11 липня   2019 року                                                                                                   № 1965 
 
Про виготовлення технічної документації  
із землеустрою щодо поділу земельної 
ділянки комунальної власності Баранівської 
об’єднаної територіальної громади 
 

        Заслухавши інформацію начальника відділу містобудування, архітектури, земельних 
відносин та комунальної власності Шевчук О.Г. щодо необхідності надання дозволу на 
виготовлення технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки, яка 
перебуває в комунальній власності Баранівської об’єднаної територіальної громади, на дві 
окремих земельних ділянки, керуючись ст.12,791,122 Земельного кодексу України, Законом 
України «Про землеустрій», ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
враховуючи рекомендації постійної комісії з питань земельних відносин, містобудування, 
будівництва та охорони навколишнього природного середовища, міська рада 

 
ВИРІШИЛА: 
         

       1. Баранівській міській раді в особі міського голови Душка А.О. замовити розроблення 
технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки комунальної власності 
Баранівської об’єднаної територіальної громади (кадастровий номер 1820600000:01:004:1573) 
площею 0,7077 га для будівництва та обслуговування будівель ринкової інфраструктури в 
м.Баранівка, вул.Івана Франка, на дві окремих земельних ділянки: ділянка №1 – 0,4000 га, 
ділянка №2 – 0,3077 га. 

 
               2. Відділу містобудування, архітектури, земельних відносин та комунальної власності 
Баранівської міської ради зареєструвати земельні ділянки у відділі Держгеокадастру та подати 
технічну документацію на розгляд та затвердження сесії міської ради. 
 

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

 
 
 

 
Міський голова                                                      А.О.Душко 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                         



                                  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
33  сесія  8 скликання 

 
11 липня   2019 року                                                                                                   № 1966 
 
 
Про надання дозволу на виготовлення 
технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення меж частини земельної 
ділянки, на яку поширюється право сервітуту  
на право прокладання та експлуатації  
ліній електропередачі 
 

        Розглянувши клопотання особи за довіреністю ТОВ «САНВІН 11» Кащук Н.В. щодо 
надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 
меж частини земельної ділянки комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної 
громади, на яку поширюється право сервітуту, керуючись ст.12,98-100,125,126,1861 
Земельного кодексу України, Законом України «Про землеустрій», ст.26 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної комісії з питань 
земельних відносин, містобудування, будівництва та охорони навколишнього природного 
середовища, міська рада 

 
ВИРІШИЛА: 
 
 1. Надати дозвіл ТОВ «САНВІН 11» на виготовлення технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення меж частини земельної ділянки орієнтовною площею 0,34 га, 
на яку поширюється право сервітуту на право прокладання та експлуатації ліній 
електропередачі (кабельна лінія 10 кВ) на території Баранівської міської ради, Баранівського 
району, Житомирської області.  

             2. Після виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення  
меж частини земельної ділянки комунальної власності Баранівської об’єднаної 
територіальної громади, на яку поширюється право сервітуту, Баранівській міській раді 
зареєструвати земельну ділянку у відділі Держгеокадастру. Представнику ТОВ               
«САНВІН  11» подати технічну документацію із землеустрою на розгляд сесії міської ради 
щодо прийняття рішення про її затвердження. 

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

 
 
Міський голова                                                             А.О.Душко 
 
 
 
 
 
 
                                                                             
                                           



                                  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
33  сесія  8 скликання 

 
11 липня   2019 року                                                                                                   № 1967 
 
Про затвердження технічної документації 
із землеустрою щодо поділу земельної  
ділянки комунальної власності 
Баранівської об’єднаної територіальної 
громади 
 
 

        Розглянувши технічну документацію із землеустрою щодо поділу земельної ділянки 
комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної громади, керуючись 
ст.12,125,126,1861 Земельного кодексу України, ст.12,25 Закону України «Про землеустрій», 
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 
14,5398 га на дві земельних ділянки, в т.ч. ділянка №1 площею 2,0000 га (кадастровий номер 
1820683600:01:000:0317), ділянка №2 площею 12,5398 га (кадастровий номер 
1820683600:01:000:0318). Дані земельні ділянки відносяться до категорії земель 
сільськогосподарського призначення та розташовані за межами с.Марківка, Баранівського 
району, 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  
33  сесія  8 скликання 

 
11 липня   2019 року                                                                                                   № 1968 
 
 
Про затвердження технічної документації 
із землеустрою щодо поділу земельної  
ділянки комунальної власності 
Баранівської об’єднаної територіальної 
громади 
 
 

        Розглянувши технічну документацію із землеустрою щодо поділу земельної ділянки 
комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної громади, керуючись 
ст.12,125,126,1861 Земельного кодексу України, ст.12,25 Закону України «Про землеустрій», 
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 
14,1003 га на три земельних ділянки, в т.ч. ділянка №1 площею 2,0000 га (кадастровий номер 
1820682600:03:000:0499), ділянка №2 площею 2,0000 га (кадастровий номер 
1820682600:03:000:0500), ділянка №3 площею 10,1003 га (кадастровий номер 
1820682600:03:000:0501). Дані земельні ділянки відносяться до категорії земель 
сільськогосподарського призначення та розташовані за межами с.Табори, Баранівського 
району, 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  
33  сесія  8 скликання 

 
11 липня   2019 року                                                                                                   № 1969 
 
 
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.Чубареву М.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. Чубареву Миколі Михайловичу, 
який проживає в ХХХХХХХХХХ,  загальною площею 0,2500 га для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по ХХХХХХХХХ. Дана 
земельна ділянка відноситься до категорії земель житлової та громадської забудови. 

       2. Передати гр. Чубареву Миколі Михайловичу 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 – 0,0374 га; рілля – 0,1346 га, багаторічні насадження – 0,0780 га, для будівництва 
і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, кадастровий номер 
земельної ділянки – ХХХХХХХХХХ. 

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

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

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

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

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



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
33  сесія  8 скликання 

 
11 липня   2019 року                                                                                                   № 1970 
 
 
Про затвердження технічної документації 
із землеустрою щодо поділу земельної  
ділянки комунальної власності 
Баранівської об’єднаної територіальної 
громади 
 
 

        Розглянувши технічну документацію із землеустрою щодо поділу земельної ділянки 
комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної громади, керуючись 
ст.12,125,126,1861 Земельного кодексу України, ст.12,25 Закону України «Про землеустрій», 
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 
8,6253 га на чотири земельних ділянки, в т.ч. ділянка №1 площею 2,0000 га (кадастровий номер 
1820600000:02:000:0467), ділянка №2 площею 2,0000 га (кадастровий номер 
1820600000:02:000:0468), ділянка №3 площею 2,0000 га (кадастровий номер 
182060000:02:000:0469), ділянка №4 площею 2,6253 га (кадастровий номер 
1820600000:02:000:0470). Дані земельні ділянки відносяться до категорії земель 
сільськогосподарського призначення та розташовані за межами м.Баранівка, Баранівського 
району, 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  
33 сесія 8 скликання 

 
11 липня   2019 року                                                                                                   № 1971 
 
Про припинення дії договорів 
оренди землі  
 

Розглянувши заяви гр.Салюка А.В., гр.Стасюка С.А., гр.Кучера О.А. про припинення дії 
договорів оренди землі в зв’язку з поєднанням в одній особі власника земельної ділянки та 
орендаря, керуючись ст.12 Земельного кодексу України, ст.31 Закону України «Про оренду 
землі», ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи 
рекомендації постійної комісії з питань земельних відносин, містобудування, будівництва та 
охорони навколишнього природного середовища, міська рада 
ВИРІШИЛА: 

             1. Припинити дію договору оренди землі площею 0,0406 га для розміщення та 
експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, 
машинобудівної та іншої промисловості в м.Баранівка по вул.Першотравенській,17, який 
укладений 11.02.2019 р. Баранівською міською радою з гр.Салюком Анатолієм 
Васильовичем та зареєстрований в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно 
14.02.2019 р. Кадастровий номер земельної ділянки – 1820600000:01:002:0773. 
             2. Припинити дію договору оренди землі площею 0,3858 га для розміщення та 
експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, 
машинобудівної та іншої промисловості в м.Баранівка  по вул.Звягельській,120-к, який 
укладений 01.11.2018 р. Баранівською міською радою з гр.Стасюком Сергієм 
Анатолійовичем та зареєстрований в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно 
05.11.2018 р. Кадастровий номер земельної ділянки – 1820600000:01:001:0826. 
             3. Припинити дію договору оренди землі площею 0,0211 га для розміщення та 
експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, 
машинобудівної та іншої промисловості в м.Баранівка  по вул.Звягельській,120-л, який 
укладений 01.11.2018 р. Баранівською міською радою з гр.Стасюком Сергієм 
Анатолійовичем та зареєстрований в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно 
05.11.2018 р. Кадастровий номер земельної ділянки – 1820600000:01:001:0827. 
            4. Припинити дію договору оренди землі площею 0,2972 га для розміщення та 
експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, 
машинобудівної та іншої промисловості в м.Баранівка по 4 пр.Поліському,4а, який 
укладений 05.11.2018 р. Баранівською міською радою з гр.Кучером Олександром 
Анатолійовичем та зареєстрований в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно 
09.11.2018 р. Кадастровий номер земельної ділянки – 1820600000:01:001:0682. 
             5.  Гр.Салюку А.В., гр.Стасюку С.А., гр.Кучеру О.А. укласти з Баранівською міською 
радою угоди про припинення дії договорів оренди землі та зареєструвати їх відповідно до 
чинного законодавства. 

        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  
33 сесія  8 скликання 

 
11 липня   2019 року                                                                                                   № 1972 
 
Про затвердження проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки  
комунальної власності Баранівської об’єднаної  
територіальної громади для будівництва  
та обслуговування житлового будинку,  
господарських будівель та споруд   
 

       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 загальною площею 0,2500 га для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в 
ХХХХХХХХХХХ. Дана земельна ділянка відноситься до категорії земель житлової та 
громадської забудови. Кадастровий номер земельної ділянки: ХХХХХХХХХХ. 

 
       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  
33 сесія  8 скликання 

 
11 липня   2019 року                                                                                                   № 1973 
 
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.Луцюк Г.Ю. 
 

       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.Луцюк Галині Юріївні, яка проживає по ХХХХХХХХХХХ, загальною площею 0,1000 га 
для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по 
ХХХХХХХХХХХХ. Дана земельна ділянка відноситься до категорії земель житлової та 
громадської забудови. 

       2. Передати гр.Луцюк Галині Юріївні у власність земельну ділянку комунальної 
власності Баранівської об’єднаної територіальної громади, яка розташована по ХХХХХХХХ, 
площею 0,1000 га, в тому числі: під житловою забудою та господарськими будівлями – 0,0333 
га; рілля – 0,0525 га; багаторічні насадження – 0,0142 га, для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд, кадастровий номер земельної ділянки – 
ХХХХХХХХХХ. 

       3. Гр.Луцюк Г.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  
33 сесія  8 скликання 

 
11 липня   2019 року                                                                                                   № 1974 
 
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.Терешку Д.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.Терешку Денису Вікторовичу, 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.Терешку Денису Вікторовичу у власність земельну ділянку 
комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної громади, яка розташована по 
ХХХХХХХХХ, площею 0,1000 га, в тому числі: землі, зайняті поточним будівництвом та 
відведені під будівництво (будівництво на яких не розпочато) – 0,0300 га; рілля – 0,0700 га, 
для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, 
кадастровий номер земельної ділянки – ХХХХХХХХХ. 

       3. Гр.Терешку Д.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  
33 сесія  8 скликання 

 
11 липня   2019 року                                                                                                   № 1975 
 
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 в ХХХХХХХХ, 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 
ХХХХХХХХХ, площею 0,1000 га, в тому числі: землі, зайняті поточним будівництвом та 
відведені під будівництво (будівництво на яких не розпочато) – 0,0300 га; рілля – 0,0700 га, 
для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, 
кадастровий номер земельної ділянки – ХХХХХХХХХХХХ. 

       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  
33 сесія  8 скликання 

 
11 липня   2019 року                                                                                                   № 1976 
 
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.Щербак 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.Щербак Ользі Володимирівні, 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.Щербак Ользі Володимирівні у власність земельну ділянку 
комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної громади, яка розташована по 
ХХХХХХХХ, площею 0,1000 га, в тому числі: землі, зайняті поточним будівництвом та 
відведені під будівництво (будівництво на яких не розпочато) – 0,0652 га; рілля – 0,0348 га, 
для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, 
кадастровий номер земельної ділянки – ХХХХХХХХХХХ. 

       3. Гр.Щербак 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  
33 сесія  8 скликання 

 
11 липня   2019 року                                                                                                   № 1977 
 
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.Коржовській М.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, Законом України «Про землеустрій», ст.26 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної комісії з питань 
земельних відносин, містобудування, будівництва та охорони навколишнього природного 
середовища, міська рада 

 
ВИРІШИЛА: 

       1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної 
власності Баранівської об’єднаної територіальної громади з метою передачі її у власність 
гр.Коржовській Маріанні Петрівні, яка проживає по ХХХХХХХХ, загальною площею 2,0000 
га для ведення особистого селянського господарства за межами населених пунктів на території 
ХХХХХХХХХХХХХ. Дана земельна ділянка відноситься до категорії земель 
сільськогосподарського призначення. 

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

       3. Гр.Коржовській М.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  
33 сесія  8 скликання 

 
11 липня   2019 року                                                                                                   № 1978 
 
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.Семашку В.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.Семашку Валерію Олексійовичу, який проживає по ХХХХХХХХХХ, 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.Семашку Валерію Олексійовичу 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 – ХХХХХХХХХХХ. 

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

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

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

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

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

 
Міський голова                                                                                                  А.О.Душко 

 
 
 
 
 

 



                                  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
33 сесія  8 скликання 

 
11 липня   2019 року                                                                                                   № 1979 
 
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.Проніну А.Г. 
 

       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.Проніну Андрію Григоровичу, який проживає по ХХХХХХХХХ, загальною площею 0,2500 
га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в 
ХХХХХХХХХ. Дана земельна ділянка відноситься до категорії земель житлової та 
громадської забудови. 

       2. Передати гр.Проніну Андрію Григоровичу у власність земельну ділянку 
комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної громади, яка розташована в 
ХХХХХХХХ, площею 0,2500 га, в тому числі: землі, зайняті поточним будівництвом та 
відведені під будівництво (будівництво на яких не розпочато) – 0,0481 га; рілля – 0,2019 га, 
для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, 
кадастровий номер земельної ділянки – ХХХХХХХХХХ. 

       3. Гр.Проніну А.Г.: 
       3.1. Після затвердження проектної документації зареєструвати речове право на 

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

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

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

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

 
Міський голова                                                                                                   А.О.Душко 

 
 
 

 



                                  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
33 сесія  8 скликання 

 
11 липня   2019 року                                                                                                   № 1980 
  
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.Туровському О.І. 
 

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

       2. Передати гр.Туровському Олександру Івановичу у власність земельну ділянку 
комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної громади, яка розташована по 
ХХХХХХХХХ, площею 0,1000 га, в тому числі: землі, зайняті поточним будівництвом та 
відведені під будівництво (будівництво на яких не розпочато) – 0,0250 га; рілля – 0,0750 га, 
для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, 
кадастровий номер земельної ділянки – ХХХХХХХХХ. 

       3. Гр.Туровському 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  
33 сесія  8 скликання 

 
11 липня   2019 року                                                                                                   № 1981 
 
Про внесення змін до рішення  
30 сесії 8 скликання від 10.05.2019 р. 
№1823 

 
        Розглянувши заяву гр.Нікітчиної А.О. та заслухавши інформацію начальника відділу 

містобудування та архітектури, земельних відносин та комунального майна Шевчук О.Г. про 
необхідність внесення змін до рішення 30 сесії 8 скликання Баранівської міської ради від 
10.05.2019 р. №1823, 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 30 сесії 8 скликання Баранівської міської ради від  
10.05.2019 р. №1823 «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 21 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 

Примітка 

21 Нікітчина Алла 
Олександрівна, 

ХХХХХХ 

0,20  0,20 ХХХХХХ власність 

 
 

               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  
33  сесія  8 скликання 

 
11 липня   2019 року                                                                                                   № 1982 
 
 
Про внесення змін до рішень  
17 сесії 8 скликання від 23.01.2018 р. 
 

 
        Розглянувши заяви гр.Лук,янчука О.М., гр.Грабовенського І.В., гр.Жильцової Н.В., 

гр.Юзькова В.С., гр.Савича В.В., заслухавши інформацію начальника відділу містобудування 
та архітектури, земельних відносин та комунального майна Шевчук О.Г. про необхідність 
внесення змін до рішень 17 сесії 8 скликання Баранівської міської ради від 23.01.2018 р. в 
зв’язку з тим, що дані рішення втратили чинність та необхідно продовжити термін їх дії, 
керуючись ст.12 Земельного кодексу України, ст.26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної комісії з питань земельних 
відносин, містобудування, будівництва та охорони навколишнього природного середовища, 
міська рада 

 
ВИРІШИЛА: 

               1. Внести зміни до рішення 17 сесії 8 скликання Баранівської міської ради від  
23.01.2018 р. №845 «Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної 
громади для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд з подальшою передачею у власність гр.Лук,янчуку О.М.», а саме, в п.2 даного рішення 
слова «протягом року з дати прийняття цього рішення подати проект на розгляд сесії міської 
ради» замінити на слова «протягом року з дати внесення змін до даного рішення подати проект 
на розгляд сесії міської ради». 
 
             2. Внести зміни до рішення 17 сесії 8 скликання Баранівської міської ради від  
23.01.2018 р. №876 «Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної 
громади для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд з подальшою передачею у власність гр.Грабовенському І.В.», а саме, в п.2 даного 
рішення слова «протягом року з дати прийняття цього рішення подати проект на розгляд сесії 
міської ради» замінити на слова «протягом року з дати внесення змін до даного рішення 
подати проект на розгляд сесії міської ради». 
 
             3. Внести зміни до рішення 17 сесії 8 скликання Баранівської міської ради від  
23.01.2018 р. №888 «Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної 
громади для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд з подальшою передачею у власність гр.Жильцовій Н.В.», а саме, в п.2 даного рішення 
слова «протягом року з дати прийняття цього рішення подати проект на розгляд сесії міської 
ради» замінити на слова «протягом року з дати внесення змін до даного рішення подати проект 
на розгляд сесії міської ради». 
 
             4. Внести зміни до рішення 17 сесії 8 скликання Баранівської міської ради від  
23.01.2018 р. №879 «Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної 
громади для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 



споруд з подальшою передачею у власність гр.Юзькову В.С.», а саме, в п.2 даного рішення 
слова «протягом року з дати прийняття цього рішення подати проект на розгляд сесії міської 
ради» замінити на слова «протягом року з дати внесення змін до даного рішення подати проект 
на розгляд сесії міської ради». 
 
               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  
33 сесія  8 скликання 

 
11 липня   2019 року                                                                                                   № 1983 
 
Про внесення змін до рішення  
30 сесії 8 скликання від 10.05.2019 р. 
№1823 

 
        Заслухавши інформацію начальника відділу містобудування та архітектури, 

земельних відносин та комунального майна Шевчук О.Г. про необхідність внесення змін до 
рішення 30 сесії 8 скликання Баранівської міської ради від 10.05.2019 р. №1823, 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 30 сесії 8 скликання Баранівської міської ради від  
10.05.2019 р. №1823 «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 30 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 

Примітка 

30 Мищик 
Володимир 
Васильович, 
ХХХХХХХХ 

0,3051  0,3051 ХХХХХХ власність 

 
 

               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  
33  сесія  8 скликання 

 
11 липня   2019 року                                                                                                   № 1984 
  
 
Про внесення змін до рішення 
30 сесії 8 скликання від 10.05.2019 р. 
№1905 

 
        Заслухавши інформацію начальника відділу містобудування та архітектури, 

земельних відносин та комунального майна Шевчук О.Г. про необхідність внесення змін до 
рішення 30 сесії 8 скликання Баранівської міської ради від 10.05.2019 р. №1905, 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 30 сесії 8 скликання Баранівської міської ради від  
10.05.2019 р. №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.», а саме, в п.1 даного 
рішення слова «с.Явне» замінити на слова «с.Ялишів». 
               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  
33  сесія  8 скликання 

 
11 липня   2019 року                                                                                                   № 1985 
 
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.Райковській Н.А. 
 

        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. Райковській Наталії 
Анатоліївні, яка проживає в ХХХХХХХХХХХХ, загальною площею 1,1856 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. Райковській Наталії Анатоліївні у власність земельну ділянку, яка 
розташована за межами ХХХХХХХХХХХ, площею 1,1856 га (пасовище, кадастровий номер 
ділянки: ХХХХХХХХ) для ведення товарного сільськогосподарського виробництва. 

       3. Гр. Райковській Н.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  
33  сесія  8 скликання 

 
11 липня   2019 року                                                                                                   № 1986 
 
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.Гринівій Н.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. Гринівій Наталі 
Владиславівні, яка проживає по ХХХХХХХХХХХХ, Житомирської області, загальною 
площею 1,9051 га та закріплення її на місцевості межовими знаками. Дана земельна ділянка 
розташована за межами населених пунктів на території ХХХХХХХХХХХХ та відноситься до 
категорії земель сільськогосподарського призначення. 

        2. Передати гр. Гринівій Наталі Владиславівні у власність земельну ділянку, яка 
розташована на території ХХХХХХХХХХ, площею 1,9051 га (сіножаті, кадастровий номер 
ділянки: ХХХХХХХХХ) для ведення товарного сільськогосподарського виробництва. 

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

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

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

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

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

 
 
 

 



БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
РІШЕННЯ  

33  сесія  8 скликання 
 

11 липня   2019 року                                                                                                   № 1987 
 
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.Капіж Р.Г. 
 

        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. Капіж Роксані Георгієвні, яка 
проживає в ХХХХХХХХХ, загальною площею 0,9129 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. Капіж Роксані Георгієвні у власність земельну ділянку, яка 
розташована за межами ХХХХХХХХХХ, площею 0,9129 га (сіножаті, кадастровий номер 
ділянки: ХХХХХХХХХХХ) для ведення товарного сільськогосподарського виробництва. 

       3. Гр. Капіж Р.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  
33  сесія  8 скликання 

 
11 липня   2019 року                                                                                                   № 1988 
 
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.Коржовському Ю.А. 
 

        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. Коржовському Юзефу 
Аполлінарійовичу, який проживає в ХХХХХХХХХ, загальною площею 1,1856 га та 
закріплення її на місцевості межовими знаками. Дана земельна ділянка розташована за межами 
ХХХХХХХХХХ та відноситься до категорії земель сільськогосподарського призначення. 

        2. Передати гр. Коржовському Юзефу Аполлінарійовичу у власність земельну 
ділянку, яка розташована за межами ХХХХХХХХХ, площею 1,1856 га (пасовище, 
кадастровий номер ділянки: ХХХХХХХ) для ведення товарного сільськогосподарського 
виробництва. 

       3. Гр. Коржовському Ю.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  
33 сесія  8 скликання 

 
11 липня   2019 року                                                                                                   № 1989 
 
Про надання дозволу на виготовлення 
технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
для ведення особистого товарного 
сільськогосподарського виробництва з  
метою передачі її у власність гр.Коноваловій Т.О. 
 

        Розглянувши заяву гр.Коновалової Т.О. про надання дозволу на виготовлення 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 
ділянки з метою передачі її у власність для ведення товарного сільськогосподарського 
виробництва, сертифікат на право на земельну частку (пай) ЖТ №0335042, свідоцтво про 
право на спадщину за законом від 17.04.2019 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.Коноваловій Тетяні Олексіївні, яка проживає в ХХХХХХХХ, на 
розробку технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) з метою передачі її у власність для ведення 
товарного сільськогосподарського виробництва загальною площею 3,6693 га, в тому числі: 
рілля – 3,6693 га, 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.Коноваловій Т.О. 
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  
33 сесія  8 скликання 

 
11 липня   2019 року                                                                                                   № 1990 
 
 
Про надання дозволу на виготовлення 
технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
для ведення особистого товарного 
сільськогосподарського виробництва з  
метою передачі її власність гр.Цвігун С.С. 
 

        Розглянувши заяву гр.Цвігун С.С. про надання дозволу на виготовлення технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки з метою 
передачі її у власність для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, сертифікат 
на право на земельну частку (пай) ЖТ №0149523, свідоцтво про право на спадщину за 
заповітом від 31.05.2019 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.Цвігун Світлані Сергіївні, яка проживає в ХХХХХХХ, на розробку 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості) з метою передачі її у власність для ведення товарного 
сільськогосподарського виробництва загальною площею 1,9685 га (315), в тому числі: 
пасовище – 1,9685 га, та закріплення на місцевості межовими знаками. Земельна ділянка 
розташована за межами населених пунктів на ХХХХХХХХХХ  та відноситься до категорії 
земель сільськогосподарського призначення. 

          2. Після виготовлення технічної документації із землеустрою, гр.Цвігун С.С. 
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  
33 сесія  8 скликання 

 
11 липня   2019 року                                                                                                   № 1991 
 
Про надання дозволу на виготовлення 
технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
для будівництва та обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд з  
метою передачі її у спільну сумісну власність 
гр.Присяжнюк В.М., гр.Голотовій Н.М. 
 

        Розглянувши заяву гр.Присяжнюк В.М. та гр.Голотової Н.М. про надання дозволу на 
виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки з метою передачі її у спільну сумісну власність для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, витяг про Державну 
реєстрацію прав від 11.08.2011 р., керуючись ст.12,40,89,118,125,126,1861, п.21 Розділу Х 
«Перехідних положень» Земельного кодексу України, Законом України «Про внесення змін 
до деяких законодавчих актів України щодо спрощення порядку набуття прав на землю», 
Законом України «Про реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», ст.12,25 
Закону України «Про землеустрій», ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», враховуючи рекомендації постійної комісії з питань земельних відносин, 
містобудування, будівництва та охорони навколишнього природного середовища, міська рада 

 
ВИРІШИЛА: 
  

     1. Надати дозвіл гр.Присяжнюк Валентині Миколаївні та гр.Голотовій Наталії 
Миколаївні, які проживають в ХХХХХХХХ, на розробку технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
з метою передачі її у спільну сумісну власність для будівництва та обслууговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд орієнтовною загальною площею 0,10 га в 
ХХХХХХХХХХХ.  Земельна ділянка перебуває в користуванні гр.Присяжнюк В.М. та 
гр.Голотової Н.М. і відноситься до категорії земель житлової та громадської забудови. 
Присвоїти даній земельній ділянці поштову адресу: ХХХХХХХХХ. 

         2. Після виготовлення технічної документації із землеустрою, гр.Присяжнюк В.М. та 
гр.Голотовій 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 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  
33  сесія  8 скликання 

 
11 липня   2019 року                                                                                                   № 1992 
 
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.Карпінському І.Б. 
 

        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. Карпінському Івану 
Броніславовичу, який проживає в ХХХХХХХХ, загальною площею 1,2671 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. Карпінському Івану Броніславовичу у власність земельну ділянку, яка 
розташована за межами ХХХХХХХХХ, площею 1,2671 га (пасовище, кадастровий номер 
ділянки: ХХХХХХХХХ) для ведення товарного сільськогосподарського виробництва. 

       3. Гр. Карпінському І.Б.: 
       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  
33  сесія  8 скликання 

 
11 липня   2019 року                                                                                                   № 1993 
  
Про присвоєння поштової 
адреси земельній ділянці 
гр.Луговської Н.П. 
 

        Розглянувши заяву гр.Луговської Н.П. про присвоєння поштової адреси земельній 
ділянці в ХХХХХХХХ, 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. Змінити поштову адресу з «ХХХХХХХХХХХ» на «ХХХХХХХХ» в м.Баранівка 
земельній ділянці площею 0,0226 га для будівництва і обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд, яка належить на праві власності гр.Луговській Наталії 
Петрівні. Кадастровий номер земельної ділянки: ХХХХХХХХХХХ. 
 
               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  
33  сесія  8 скликання 

 
11 липня   2019 року                                                                                                   № 1994 
 
Про присвоєння поштової 
адреси земельній ділянці 
гр.Вороб,я М.Л. 
 

        Розглянувши заяву гр.Вороб,я М.Л. про присвоєння поштової адреси земельній 
ділянці в ХХХХХХХ, 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 ХХХХХХХХХХХ земельній ділянці площею 0,20 га 
для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, яка 
належить гр.Вороб,ю Миколі Леонідовичу. 
 
               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  
33  сесія  8 скликання 

 
11 липня   2019 року                                                                                                   № 1995 
 
Про присвоєння поштової 
адреси земельній ділянці 
гр.Кравчуку С.М. 
 

        Розглянувши заяву гр.Кравчука С.М. про присвоєння поштової адреси земельній 
ділянці в ХХХХХХ, 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. Змінити поштову адресу з «ХХХХХХХХ» в м.Баранівка земельним ділянкам 
площею 0,1000 га для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд. Кадастровий номер земельної ділянки: ХХХХХХХ та земельній ділянці  
площею 0,0700 га для ведення особистого селянського господарства за кадастровим номером 
ХХХХХХХХ які належать на праві власності гр.Кравчуку Сергію 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  
33  сесія  8 скликання 

 
11 липня   2019 року                                                                                                   № 1996 
 
Про надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки комунальної власності 
Баранівської об’єднаної територіальної 
громади за межами населених пунктів 
зі зміною цільового призначення з земель 
запасу на землі для ведення товарного  
сільськогосподарського виробництва з  
подальшою передачею у власність  
гр.Мельниченку В.М. 

        Розглянувши заяву гр.Мельниченка В.М. про надання дозволу на виготовлення проекту 
землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки для ведення товарного 
сільськогосподарського виробництва, рішення Баранівського районного суду від 02.05.2019 р. (справа 
№273/681/19), довідку про наявність та розмір земельної частки (паю), видану відділом у 
Баранівському районі Головного управління Держгеокадастру у Житомирській області 20.06.2019 р., 
керуючись ст.12,25,118,125,126 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», Законом України «Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних 
ділянок власникам земельних часток (паїв), 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 ХХХХХХХХХХ, загальною 
площею 31,3013 га. 

        2. Надати дозвіл гр.Мельниченку Володимиру Миколайовичу, який проживає в ХХХХХХХХ, 
на розробку проекту землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки 
сільськогосподарського призначення комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної 
громади зі зміною цільового призначення з земель запасу (16.00) на землі для ведення товарного 
сільськогосподарського виробництва (01.01) за межами ХХХХХХХХХ, загальною площею 3,6300 
умовних кадастрових гектари. 

            3. Після виготовлення технічної документації земельної ділянки комунальної власності 
Баранівської об’єднаної територіальної громади, Баранівській міській раді зареєструвати земельні 
ділянки у відділі Держгеокадастру. Гр.Мельниченку В.М. подати проект землеустрою на розгляд 
сесії міської ради щодо прийняття рішення про його затвердження та передачі земельної ділянки у 
власність.     
            4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань земельних 
відносин, містобудування, будівництва та охорони навколишнього природного середовища. 
 
 

Міський голова                                                                  А.О.Душко 
                                                                                                                                             
 
 
 
 



                                  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
33  сесія  8 скликання 

 
11 липня   2019 року                                                                                                   № 1997 
 
Про надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки комунальної власності 
Баранівської об’єднаної територіальної 
громади за межами населених пунктів 
зі зміною цільового призначення з земель 
запасу на землі для ведення товарного  
сільськогосподарського виробництва з  
подальшою передачею у власність  
гр.Мельниченку В.М. 

        Розглянувши заяву гр.Мельниченка В.М. про надання дозволу на виготовлення проекту 
землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки для ведення товарного 
сільськогосподарського виробництва, рішення Баранівського районного суду від 02.05.2019 р. (справа 
№273/681/19), довідку про наявність та розмір земельної частки (паю), видану відділом у 
Баранівському районі Головного управління Держгеокадастру у Житомирській області 20.06.2019 р., 
керуючись ст.12,25,118,125,126 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», Законом України «Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних 
ділянок власникам земельних часток (паїв), 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 ХХХХХХХХХХ, загальною 
площею 31,3013 га. 

        2. Надати дозвіл гр.Мельниченку Віктору Миколайовичу, який проживає в ХХХХХХХ, на 
розробку проекту землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки сільськогосподарського 
призначення комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної громади зі зміною 
цільового призначення з земель запасу (16.00) на землі для ведення товарного сільськогосподарського 
виробництва (01.01) за межами ХХХХХХХХХХХ, загальною площею 3,6300 умовних кадастрових 
гектари. 

            3. Після виготовлення технічної документації земельної ділянки комунальної власності 
Баранівської об’єднаної територіальної громади, Баранівській міській раді зареєструвати земельні 
ділянки у відділі Держгеокадастру. Гр.Мельниченку В.М. подати проект землеустрою на розгляд 
сесії міської ради щодо прийняття рішення про його затвердження та передачі земельної ділянки у 
власність.     
            4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань земельних 
відносин, містобудування, будівництва та охорони навколишнього природного середовища. 
 
 

Міський голова                                                                  А.О.Душко 
                                                                                                                                             
 
 



                                  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
33  сесія  8 скликання 

 
11 липня   2019 року                                                                                                         № 1998 
 
Про надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки комунальної власності 
Баранівської об’єднаної територіальної 
громади за межами населених пунктів 
зі зміною цільового призначення з земель 
запасу на землі для ведення товарного  
сільськогосподарського виробництва з  
подальшою передачею у власність  
гр.Мельниченко Л.В. 
 

        Розглянувши заяву гр.Мельниченко Л.В. про надання дозволу на виготовлення проекту 
землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки для ведення товарного 
сільськогосподарського виробництва, рішення Баранівського районного суду від 02.05.2019 р. (справа 
№273/681/19), довідку про наявність та розмір земельної частки (паю), видану відділом у 
Баранівському районі Головного управління Держгеокадастру у Житомирській області 20.06.2019 р., 
керуючись ст.12,25,118,125,126 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», Законом України «Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних 
ділянок власникам земельних часток (паїв), 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 ХХХХХХХХХ, загальною 
площею 31,3013 га. 

        2. Надати дозвіл гр.Мельниченко Лідії Володимирівні, яка проживає в ХХХХХХХХХХ, на 
розробку проекту землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки сільськогосподарського 
призначення комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної громади зі зміною 
цільового призначення з земель запасу (16.00) на землі для ведення товарного сільськогосподарського 
виробництва (01.01) за межами ХХХХХХХХХХХХ, загальною площею 3,6300 умовних кадастрових 
гектари. 

            3. Після виготовлення технічної документації земельної ділянки комунальної власності 
Баранівської об’єднаної територіальної громади, Баранівській міській раді зареєструвати земельні 
ділянки у відділі Держгеокадастру. Гр.Мельниченко Л.В. 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  
33  сесія  8 скликання 

 
 

11 липня   2019 року                                                                                                   № 1999 
 
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.Лісневському М.М. 
 

        Розглянувши заяву гр.Лісневського М.М. про надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки для ведення 
фермерського господарства, довідку про наявність та розмір земельної частки (паю), яка 
видана відділои у Баранівському районі Головного управління Держгеокадастру у 
Житомирській області 20.06.2019 р., керуючись ст.12,31,32,118,125,126 Земельного кодексу 
України, Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 
спрощення порядку набуття прав на землю», Законом України «Про реєстрацію речових прав 
на нерухоме майно та їх обтяжень», ст.12,25 Закону України «Про землеустрій», ст.26 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», 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 
ХХХХХХХХХ, загальною площею 4,0880 га. 

        2. Надати дозвіл гр.Лісневському Мечиславу Миколайовичу, який проживає в 
ХХХХХХХХХХ, на розробку проекту землеустрою щодо відведення у власність 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) за межами ХХХХХХХХХХХ, площею 3,2900 
умовних кадастрових гектарів. 

            3. Після виготовлення технічної документації щодо поділу земельної ділянки 
комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної громади, Баранівській міській 
раді зареєструвати земельні ділянки у відділі Держгеокадастру. Гр.Лісневському М.М., 
подати проект землеустрою на розгляд сесії міської ради щодо прийняття рішення про його 
затвердження та передачі земельної ділянки у власність.     
            4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань 
земельних відносин, містобудування, будівництва та охорони навколишнього природного 
середовища. 

 
Міський голова                                                                  А.О.Душко 

                                          



                                  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
33  сесія  8 скликання 

 
11 липня   2019 року                                                                                                   № 2000 
 
Про затвердження проекту землеустрою 
щодо відведення земельних ділянок  
комунальної власності Баранівської об’єднаної  
територіальної громади з метою передачі їх у 
власність для ведення особистого селянського 
господарства гр.Козиру М.В., гр.Кравчуку С.І. 

 
        Розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельних ділянок комунальної 

власності Баранівської об’єднаної територіальної громади з метою передачі їх 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», 
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. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельних ділянок комунальної 
власності Баранівської об’єднаної територіальної громади з метою передачі їх у власність 
гр.Козиру Миколі Васильовичу, який проживає по ХХХХХХХХХ, та гр.Кравчуку Сергію 
Івановичу, який проживає в ХХХХХХХХХХХ, загальною площею 2,6961 га для ведення 
особистого селянського господарства. Земельні ділянки відносяться до категорії земель 
сільськогосподарського призначення. 

        2. Передати гр.Козиру Миколі Васильовичу у власність земельну ділянку 
комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної громади, яка розташована за 
межами ХХХХХХХ, площею 2,0000 га для ведення особистого селянського господарства, 
кадастровий номер земельної ділянки – ХХХХХХХХ. 

        3. Передати гр.Кравчуку Сергію Івановичу у власність земельну ділянку комунальної 
власності Баранівської об’єднаної територіальної громади, яка розташована за межами 
ХХХХХХХХ,  Житомирської області, площею 0,6961 га для ведення особистого селянського 
господарства, кадастровий номер земельної ділянки – ХХХХХХХХ. 

        4. Гр.Козиру М.В., гр.Кравчуку С.І.: 
        4.1. Після затвердження проектної документації зареєструвати речове право на 

нерухоме майно відповідно до чинного законодавства. 
        4.2.  Виконувати обов,язки землевласника відповідно до вимог статті 91 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  
33  сесія  8 скликання 

 
11 липня   2019 року                                                                                                   № 2001 
 
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 у власність  
гр.Гудзь Г.В. 
 

        Розглянувши заяву гр.Гудзь Г.В. про надання дозволу на виготовлення технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок з 
метою передачі їх у власність (земельна частка (пай), сертифікат на право на земельну частку 
(пай) серія ЖТ №0245616, свідоцтво про право на спадщину за заповітом від 25.04.2019 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.Гудзь Галині Володимирівні, яка проживає по ХХХХХХХХ, на 
розробку технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 
земельних ділянок в натурі (на місцевості) з метою передачі їх у власність для ведення 
товарного сільськогосподарського виробництва загальною площею 2,6500 га, в тому числі: 
ділянка №1(287) – 2,2563 га (рілля), ділянка №2(929) – 0,3937 га (пасовище), та закріплення на 
місцевості межовими знаками. Земельні ділянки розташовані за межами ХХХХХХХХ та 
відносяться до категорії земель сільськогосподарського призначення. 

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

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



                                  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
33  сесія  8 скликання 

 
11 липня   2019 року                                                                                                   № 2002 
 
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 в оренду для  
будівництва і обслуговування житлового  
будинку, господарських будівель і споруд  
гр.Лозовицькій І.В. 
 

        Розглянувши заяву гр.Лозовицької І.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 в оренду для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд, витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію 
права власності від 06.08.2018 р., керуючись ст.12,40,93,125,126,1861 Земельного кодексу 
України, Законом України «Про оренду землі», Законом України «Про землеустрій», ст.26 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної 
комісії з питань земельних відносин, містобудування, будівництва та охорони навколишнього 
природного середовища, міська рада 

 
ВИРІШИЛА: 
              1. 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 в оренду гр. Лозовицькій Інні 
Володимирівні, яка проживає по ХХХХХХХХХ,  орієнтовною площею 0,2500 га для 
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по 
ХХХХХХХХХХ. Дана земельна ділянка відноситься до категорії земель житлової та 
громадської забудови. 
 

       2.    Після виготовлення  технічної документації із землеустрою, гр.Лозовицькій І.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 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  
33 сесія  8 скликання 

 
11 липня   2019 року                                                                                                   № 2003 
 
 
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  
ведення особистого селянського господарства  
гр.Кубрицькому О.М. 
 
 

        Розглянувши заяву гр.Кубрицького Олега Миколайовича 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 ведення особистого селянського господарства, Державний 
акт на право постійного користування землею серія І-ЖТ №009000, керуючись 
ст.12,33,118,125,126,1861 Земельного кодексу України, Законом України «Про землеустрій», 
ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації 
постійної комісії з питань земельних відносин, містобудування, будівництва та охорони 
навколишнього природного середовища, міська рада 

 
ВИРІШИЛА: 
              1. 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. Кубрицькому Олегові 
Миколайовичу, який проживає по ХХХХХХХХХ, площею 0,4300 га для ведення особистого 
селянського господарства по ХХХХХХХХХХ. Дана земельна ділянка відноситься до категорії 
земель сільськогосподарського призначення та перебуває в користуванні гр.Кубрицького О.М. 

       2.    Після виготовлення  технічної документації із землеустрою, гр.Кубрицькому О.М. 
зареєструвати земельну ділянку у відділі Держгеокадастру та подати технічну документацію 
на розгляд сесії міської ради щодо прийняття рішення про її затвердження та передачі 
земельної ділянки 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  
33 сесія  8 скликання 

 
11 липня   2019 року                                                                                                   № 2004 
 
Про надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки комунальної власності 
Баранівської об’єднаної територіальної 
громади зі зміною цільового призначення  
з земель житлової та громадської забудови  
на землі для розміщення та  
експлуатації основних, підсобних і  
допоміжних будівель та споруд підприємств  
переробної, машинобудівної та іншої  
промисловості  
 

        Заслухавши інформацію начальника відділу містобудування, архітектури, земельних 
відносин та комунальної власності Шевчук О.Г. про необхідність виготовлення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки зі зміною цільового призначення з земель 
житлової та громадської забудови на землі промисловості для розміщення та експлуатації 
основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, 
машинобудівної та іншої промисловості (розміщення водозабірної свердловини для 
водопостачання міні сироварні), враховуючи клопотання директора КУ «Агенція місцевого 
органічного розвитку – АМОР» Баранівської міської ради Свінціцької Н.І.,та клопотання КП 
«Баранівка міськводоканал» керуючись ст.12,20,79,125,126 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. КП «Баранівка міськводоканал»   замовити розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки з земель запасу комунальної власності Баранівської об’єднаної 
територіальної громади орієнтовною площею 0,0900 га зі зміною цільового призначення з 
земель житлової та громадської забудови на землі промисловості, транспорту, зв’язку, 
енергетики, оборони та іншого призначення для розміщеннята експлуатації основних, 
підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої 
промисловості в межах с.Рогачів, вул.Молодіжна,12. 

 
        2. Після виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної громади, Баранівській міській 
раді зареєструвати земельну ділянку у відділі Держгеокадастру та подати проект землеустрою 
на розгляд сесії міської ради щодо прийняття рішення про його затвердження. 

 
       3. Визнати таким, що втратило чинність, рішення 29 сесії 8 скликання Баранівської 

міської ради від 12.03.2019 р. №1714 «Про надання дозволу на виготовлення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної власності Баранівської 
об’єднаної територіальної громади зі зміною цільового призначення з земель для ведення 
особистого селянського господарства на землі для розміщення та експлуатації основних, 



підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої 
промисловості з подальшою передачею в постійне користування КУ «Агенція місцевого 
органічного розвитку – АМОР» Баранівської міської ради». 

 
               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  
33  сесія  8 скликання 

 
11 липня   2019 року                                                                                                   № 2005 
 
Про затвердження проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки  
комунальної власності Баранівської  
об’єднаної територіальної громади для 
ведення товарного сільськогосподарського 
виробництва з подальшою передачею в 
оренду ТОВ «БТТ АГРО» 
 

        Розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної 
власності Баранівської об’єднаної територіальної громади за межами населених пунктів з 
метою передачі її в оренду для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, 
керуючись ст.12,93,125,126,1861 Земельного кодексу України, Законом України «Про 
землеустрій», Законом України «Про оренду землі», ст.26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної комісії з питань земельних 
відносин, містобудування, будівництва та охорони навколишнього природного середовища, 
міська рада 
ВИРІШИЛА: 
             1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної 
власності Баранівської об’єднаної територіальної громади з метою передачі її в оренду 
товариству з обмеженою відповідальністю «БТТ АГРО», юридична адреса якого: 
вул.Савчука,2, с.Суємці,  загальною площею 3,8700 га для ведення товарного 
сільськогосподарського виробництва за межами с.Суємці, Баранівського району, 
Житомирської області.  

       2. Передати ТОВ «БТТ АГРО» в довгострокову оренду терміном на 25 років земельну 
ділянку сільськогосподарського призначення комунальної власності Баранівської об’єднаної 
територіальної громади, яка розташована за межами с.Суємці, Баранівського району,  
Житомирської області, площею 3,8700 га, в тому числі: землі під сільськогосподарськими та 
іншими господарськими будівлями і дворами – 3,8700 га. Кадастровий номер земельної 
ділянки: 1820685800:02:000:0216.  

        3. Встановити розмір орендної плати за оренду земельної ділянки 12 % від 
нормативної грошової оцінки землі. 

        4. Директору ТОВ «БТТ АГРО» Плаксюку С.М.: 
        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  
33  сесія  8 скликання 

 
11 липня   2019 року                                                                                                   № 2006 
  
Про внесення змін до рішень  
сесій Баранівської міської ради 
 

        Розглянувши заяви громадян та заслухавши інформацію начальника відділу 
містобудування та архітектури, земельних відносин та комунального майна Шевчук О.Г. про 
необхідність внесення змін до рішень сесій Баранівської міської ради в зв’язку з уточненням 
площі ділянок або допущення 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 30 сесії 8 скликання Баранівської міської ради від  
10.05.2019 р. №1851 «Про продовження дії договорів оренди невитребуваних земельних 
часток (паїв)», а саме, в п.1 даного рішення слова «на землях реформованого КСП 
ім.Ю.Гагаріна» замінити на слова КСП «Новий шлях». 
 
              2. Внести зміни до рішення 30 сесії 8 скликання Баранівської міської ради від  
10.05.2019 р. №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.», а саме, в п.2 даного рішення слова «гр.Очередько Г.К.» замінити на слова 
«гр.Приймак О.С.». 
 
              3. Внести зміни до рішення 30 сесії 8 скликання Баранівської міської ради від  
10.05.2019 р. №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.», а саме, в п.2 даного рішення слова «ділянка №1(28) – 1,8873 га» замінити на 
слова «ділянка №1(28) – 1,8876 га». 
 
              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  
33  сесія  8 скликання 

 
11 липня   2019 року                                                                                                   № 2007 
 
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.Ревуцькій Л.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. Ревуцькій Людмилі Василівні, 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. Ревуцькій Людмилі Василівні 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 – 0,0455 га; рілля – 0,0545 га, для будівництва і обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд, кадастровий номер земельної ділянки – ХХХХХХХХХ. 

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

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

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

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

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

 
 
Міський голова                                                      А.О.Душко 
 
 



                                                                             
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
33  сесія  8 скликання 

 
11 липня   2019 року                                                                                                   № 2008 
 
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.Піскуну Ю.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. Піскуну Юрію Миколайовичу, який 
проживає в ХХХХХХХХХ, загальною площею 0,2500 га для будівництва і обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд по ХХХХХХХХХХХ. Дана земельна 
ділянка відноситься до категорії земель житлової та громадської забудови. 

       2. Передати гр.Піскуну Юрію 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 – 0,0402 га; рілля – 0,0752 га; багаторічні насадження – 0,0689 га; сіножаті – 0,0657 
га,  для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, 
кадастровий номер земельної ділянки – ХХХХХХХХХХХХ. 

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

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

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

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

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



                                  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
33 сесія  8 скликання 

 
11 липня   2019 року                                                                                                   № 2009 
 
Про затвердження проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки  
комунальної власності Баранівської об’єднаної  
територіальної громади зі зміною цільового  
призначення з земель запасу на землі для 
ведення особистого селянського господарства 
з метою передачі її  у власність гр.Паламарчук Т.С. 
 

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

 
ВИРІШИЛА: 

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

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

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

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

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

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

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

 
 

Міський голова                                                                                             А.О.Душко 
 
 
 
 



                                  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
33 сесія  8 скликання 

 
11 липня   2019 року                                                                                                   № 2010 
 
Про внесення змін до рішення  
30 сесії 8 скликання від 10.05.2019 р. 
№1823 

 
        Розглянувши заяву гр.Сус Н.В. та заслухавши інформацію начальника відділу 

містобудування та архітектури, земельних відносин та комунального майна Шевчук О.Г. про 
необхідність внесення змін до рішення 30 сесії 8 скликання Баранівської міської ради від 
10.05.2019 р. №1823, 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 30 сесії 8 скликання Баранівської міської ради від  
10.05.2019 р. №1823 «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 6 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 

Примітка 

6 Сус Надія 
Валеріївна, 

ХХХХХХХХ 

0,40  0,40 ХХХХХХ власність 

 
 

               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  
33 сесія  8 скликання 

 
11 липня   2019 року                                                                                                   № 2011 
 
Про надання дозволу на виготовлення 
технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
для будівництва та обслуговування  
житлового будинку, господарських будівель  
та споруд з метою передачі її в оренду 
гр.Орлигіній Л.С. 
 

        Розглянувши заяву гр.Кухарської О.В. про надання дозволу на виготовлення 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 
ділянки з метою передачі її в оренду для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд, яка діє на підставі довіреності від 18.06.2019 р. від імені 
гр.Орлигіної Л.С., свідоцтво про право на спадщину за законом від 19.07.2001 р., керуючись 
ст.12,40,93,125,126,1861, 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», Законом України «Про оренду землі», ст.26 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної комісії з питань 
земельних відносин, містобудування, будівництва та охорони навколишнього природного 
середовища, міська рада 

 
ВИРІШИЛА: 
  

     1. Надати дозвіл гр.Орлигіній Людмилі Степанівні, яка проживає в ХХХХХХХХХ, на 
розробку технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) орієнтовною площею 0,10 га з метою передачі її в 
оренду для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд. Земельна ділянка розташована по ХХХХХХХХХ,  та відноситься до категорії земель 
житлової та громадської забудови. 

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

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



                                                                            
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
33  сесія  8 скликання 

 
11 липня   2019 року                                                                                                   № 2012 
 
Про затвердження технічної документації 
із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж  земельної ділянки комунальної власності 
Баранівської об’єднаної територіальної громади 
з метою передачі її в оренду для будівництва 
і обслуговування житлового будинку,  
господарських будівель і споруд гр.Пашковській О.О. 
 

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

 
ВИРІШИЛА: 
 
              1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки комунальної власності Баранівської об’єднаної 
територіальної громади з метою передачі її в оренду гр. Пашковській Олені Олександрівні, яка 
проживає в ХХХХХХ,  загальною площею 0,0546 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. Пашковській Олені Олександрівні в короткострокову оренду терміном 
на  п’ять років земельну ділянку комунальної власності Баранівської об’єднаної 
територіальної громади, яка розташована по ХХХХХХХХХ, площею 0,0546 га, в тому числі: 
під житловою забудовою та господарськими спорудами – 0,0546 га, для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, кадастровий номер 
земельної ділянки – ХХХХХХХХХХ. 

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

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

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

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

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

        5. Внести зміни до рішення 30 сесії 8 скликання Баранівської міської ради від 
10.05.2019 р. №1823 (пункт 19), а саме, надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою 



щодо відведення земельної ділянки вважати дозволом на виготовлення технічної документації 
із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки гр.Пашковської О.О. 

 
        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  
33 сесія  8 скликання 

 
11 липня   2019 року                                                                                                   № 2013 
 
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.Лисюк Н.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, Законом України «Про землеустрій», ст.26 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної комісії з питань 
земельних відносин, містобудування, будівництва та охорони навколишнього природного 
середовища, міська рада 

 
ВИРІШИЛА: 

       1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної 
власності Баранівської об’єднаної територіальної громади з метою передачі її у власність 
гр.Лисюк Надії Василівні, яка проживає в ХХХХХХХХХХ, загальною площею 0,2000 га для 
ведення особистого селянського господарства по ХХХХХХХХХХ. Дана земельна ділянка 
відноситься до категорії земель сільськогосподарського призначення. 

       2. Передати гр.Лисюк Надії Василівні у власність земельну ділянку комунальної 
власності Баранівської об’єднаної територіальної громади, яка розташована по 
ХХХХХХХХХ, площею 0,2000 га, в тому числі: рілля – 0,2000 га, для ведення особистого 
селянського господарства, кадастровий номер земельної ділянки – ХХХХХХХХХ. 

       3. Гр.Лисюк Н.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  
33  сесія  8 скликання 

 
11 липня   2019 року                                                                                                   № 2014 
 
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 
1820685300:05:000:0500 загальною площею 4,1176 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.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 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 
                                                                                   33 сесії 8 скликання Баранівської          
                                                                                   міської ради  від  11.07.2019 р. №2014 

 
 
 
 Прізвище,  ім,я  та  

по-батькові 
Адреса проживання Місце 

розташування 
земельної 
ділянки 
 

Площа, 
га 

1 Васянович Марія 
Миколаївна 

ХХХХХХХ ХХХХХХХХ 2,0000 

 
 
 
Секретар ради                                                                                                    О.В.Самчук  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                



                                  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
33  сесія  8 скликання 

 
11 липня   2019 року                                                                                                   № 2015 
 
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 у власність  
гр.Семенюку О.М. 
 

        Розглянувши заяву гр.Семенюка О.М. про надання дозволу на виготовлення 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних 
ділянок з метою передачі їх у власність (земельна частка (пай), сертифікат на право на 
земельну частку (пай) серія ЖТ №0246915, свідоцтво про право на спадщину за заповітом від 
13.07.2007 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.Семенюку Олегу Миколайовичу, який проживає в 
ХХХХХХХХХХ, на розробку технічної документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) з метою передачі їх у власність 
для ведення товарного сільськогосподарського виробництва загальною площею 2,3281 га, в 
тому числі: ділянка №1(24) – 1,8915 га (рілля), ділянка №2(428) – 0,4366 га (пасовище), та 
закріплення на місцевості межовими знаками. Земельні ділянки розташовані за межами 
ХХХХХХ та відносяться до категорії земель сільськогосподарського призначення. 

            2. Після виготовлення технічної документації із землеустрою, гр.Семенюку О.М. 
зареєструвати земельну ділянку у відділі Держгеокадастру та подати технічну документацію 
на розгляд сесії міської ради щодо прийняття рішення про її затвердження та передачі 
земельної ділянки 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  
33  сесія  8 скликання 

 
11 липня   2019 року                                                                                                   № 2016 
 
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.Прокопчук Г.М. 
 

        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. Прокопчук Галині 
Миколаївні, яка проживає в ХХХХХХХХХ, загальною площею 2,8535 га в т.ч рілля- 2,4412 га 
,пасовища- 0,4123 га, та закріплення їх на місцевості межовими знаками. Дані земельні ділянки 
розташовані за межами ХХХХХХХХХ та відносяться до категорії земель 
сільськогосподарського призначення. 

        2. Передати гр. Прокопчук Галині Миколаївні у власність земельні ділянки, які 
розташовані за межами ХХХХХХХ, площею 2,8535 га  в т.ч (рілля 2,4412 га, кадастровий 
номер ділянки: ХХХХХХХХ) та ( пасовище 0,4123 га, кадастровий номер ХХХХХХХХ) для 
ведення товарного сільськогосподарського виробництва. 

       3. Гр. Прокопчук Г.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  
33  сесія  8 скликання 

 
11 липня   2019 року                                                                                                   № 2017 
 
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.Щербію О.В. 
 

        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. Щербію Олександру 
Володимировичу, який проживає в ХХХХХХХХХ, загальною площею 2,8499 га в т.ч рілля- 
2,4521 га ,пасовища- 0,3978 га, та закріплення їх на місцевості межовими знаками. Дані 
земельні ділянки розташовані за межами ХХХХХХХХХ та відносяться до категорії земель 
сільськогосподарського призначення. 

        2. Передати гр. Щербію Олександру Володимировичу у власність земельні ділянки, 
які розташовані за межами ХХХХХХХХ, площею 2,8499 га  в т.ч (рілля 2,4521 га, кадастровий 
номер ділянки: ХХХХХХХХХХ) та ( пасовище 0,3978 га, кадастровий номер ХХХХХХХХ) 
для ведення товарного сільськогосподарського виробництва. 

       3. ГрЩербію 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  
33  сесія  8 скликання 

 
11 липня   2019 року                                                                                                   № 2018 
 
Про затвердження проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки  
комунальної власності Баранівської об’єднаної  
територіальної громади з метою передачі її у 
власність зі зміною цільового призначення  
для ведення особистого селянського 
господарства гр.Душку І.І. 

 
        Розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної 

власності Баранівської об’єднаної територіальної громади з метою зміни цільового 
призначення 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», 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. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної 
власності Баранівської об’єднаної територіальної громади з метою передачі її у власність 
гр.Душку Івану Івановичу, який проживає в ХХХХХХХХ, загальною площею 2,0000 га для 
ведення особистого селянського господарства (0,1905 га – охоронна зона навколо об’єкта 
енергетичної системи). Земельна ділянка відносяться до категорії земель 
сільськогосподарського призначення. 

        2. Передати гр.Душку Івану Івановичу у власність земельну ділянку комунальної 
власності Баранівської об’єднаної територіальної громади, яка розташована за межами 
ХХХХХХХХ, площею 2,0000 га для ведення особистого селянського господарства, 
кадастровий номер земельної ділянки – ХХХХХХХХХХХ. 

        4. Гр.Душку І.І.: 
        4.1. Після затвердження проектної документації зареєструвати речове право на 

нерухоме майно відповідно до чинного законодавства. 
        4.2.  Виконувати обов,язки землевласника відповідно до вимог статті 91 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 
33 сесія 8 скликання 

 
11 липня   2019 року                                                                                                   № 2019 
 
Про надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки для індивідуального  
садівництва з подальшою передачею 
у власність гр.Савичу В.В. 
 

      Розглянувши заяву гр.Савича В.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.Савичу Володимиру Васильовичу 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 
ХХХХХХХХХХ. 
 

             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.Савичу В.В. подати 
проект землеустрою на розгляд сесії міської ради щодо прийняття рішення про його 
затвердження та передачі земельної ділянки у власність.  

 
             3. Рішення 27 сесії 6 скликання від 28.08.2013року №1233 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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
33  сесія  8 скликання 

 
11 липня   2019 року                                                                                                   № 2020 
 
 
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 «Біо органік сад» в особі директора Борецької Л.В. 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 «Біо органік сад» в особі 
директора Борецької Людмили Василівни 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  
165,3743 га та закріплення їх на місцевості межовими знаками. Земельні ділянки розташовані 
за межами смт.Полянка на землях реформованого КСП «Прислуч» та відносяться до категорії 
земель сільськогосподарського призначення. 

            2. Після виготовлення технічної документації із землеустрою, директору ТОВ «Біо 
органік сад» Борецькій Л.В. 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 
                                                                                   33 сесії 8 скликання Баранівської          
                                                                                   міської ради  від 11.07.2019 р. №2020 
 

Перелік невитребуваних земельних часток (паїв), 
які передаються в оренду ТОВ «Біо органік сад» 

 
 

№ з/п 
№ 

земельної 
частки 
(паю) 

 
Площа, га 

 
Угіддя 

1 149 4,4854 рілля 
2 150 3,7337 рілля 
3 152 3,183 рілля 
4 153 3,183 рілля 
5 166 3,5014 Сіножаті 
6 167 3,4674 сіножаті 
7 168 3,4873 Сіножаті 
8 169 3,4673 сіножаті 
9 170 3,4673 Сіножаті 
10 171 3,4673 сіножаті 
11 172 3,5051 Сіножаті 
12 173 3,8114 сіножаті 
13 174 4,0199 Сіножаті 
14 175 3,7641 сіножаті 
15 176 3,565 Сіножаті 
16 177 3,5322 сіножаті 
17 179 3,4683 Сіножаті 
18 180 3,4698 сіножаті 
19 181 3,4679 Сіножаті 
20 182 3,4673 сіножаті 
21 183 3,4673 Сіножаті 
22 184 3,4673 сіножаті 
23 185 3,7088 Сіножаті 
24 186 4,0066 сіножаті 
25 187 4,019 Сіножаті 
26 188 4,0194 сіножаті 
27 189 4,019 Сіножаті 
28 190 3,9322 сіножаті 
29 191 3,6316 Сіножаті 
30 192 3,5368 сіножаті 
31 193 3,5367 Сіножаті 
32 194 3,5367 сіножаті 
33 195 3,5329 Сіножаті 
34 196 3,4974 сіножаті 
35 197 3,4674 Сіножаті 
36 198 3,4672 сіножаті 
37 199 3,6082 Сіножаті 
38 200 3,8517 сіножаті 
39 201 4,0064 Сіножаті 
40 202 4,0117 сіножаті 
41 203 4,7647 пасовище 
42 154 4,7805 пасовище 
43 155 4,1844 пасовище 

 
Секретар ради                                                                          О.В.Самчук 



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ 
33сесія  8 скликання 

 
11 липня   2019 року                                                                                                   № 2021 
 
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 директора ТОВ «Баранівка-Агро»            Семенця М.І., 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 Кашперівського старостинського округу загальною площею 76,145 
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 «Баранівка-Агро» 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. 

5. Рішення 29 сесії 8 скликання №1721 від 12.03.2019 року вважати таким, що втратило 
чинність. 

 
 

Міський голова                                                                                         А.О.Душко 
 
 
 
 
 
 
 



Додаток до рішення 
                                                                                  33 сесії 8 скликання Баранівської          
                                                                                   міської ради  від 11.07.2019 р. №2021 
 

Перелік земельних часток (паїв), 
які передаються в оренду ТОВ «Баранівка-Агро» 

 
№ 
з/п 

 Кадастровий номер ділянки Номер 
земельної 
ділянки 

Площа, га 
(рілля) 

1 1820683000:01:000:0434 434 3,3009 
2 1820683000:01:000:0425 425 3,8607 
3 1820683000:01:000:0377 377 3,0238 
4 1820683000:05:000:0012 448 1,9993 
5 1820683000:01:000:0364 364 2,5265 
6 1820683000:05:000:0097 547 2,9501 
7 1820683000:01:000:0359 359 2,9177 
8 1820683000:01:000:0103 103 2,0157 
9 1820683000:01:000:0104 104 2,4841 
10 1820683000:01:000:0352 352 2,8824 
11 1820683000:05:000:0053 491 1,9800 
12 1820683000:01:000:0322 322 2,6283 
13 1820683000:01:000:0130 130 2,3067 
14 1820683000:01:000:0286 286 1,9856 
15 1820683000:01:000:0301 301 2,8464 
16 1820683000:01:000:0237 237 2,6283 
17 1820683000:01:000:0282 282 3,6450 
18 1820683000:01:000:0284 284 3,7009 
19 1820683000:01:000:0267 267 2,8022 
20 1820683000:01:000:0268 268 2,7417 
21 1820683000:01:000:0283 283 3,5734 
22 1820683000:01:000:0314 314 3,4499 
23 1820683000:01:000:0298 298 2,2173 
24 1820683000:01:000:0232 232 2,5067 
25 1820683000:05:000:0102 552 1,98 
26 1820683000:01:000:0155 155 2,4636 
27 1820683000:01:000:0161 161 2,6279 
28 1820683000:01:000:0136 136 2,0999 

  
 

 
 
Секретар ради                                                                                            О.В.Самчук 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                      



                                  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
33  сесія  8 скликання 

 
11 липня   2019 року                                                                                                   № 2022 
 
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 директора фермерського господарства «Домашня курочка» 
Стретович О.О. 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), заслухавши в.о. старости Рогачівського 
старостинського округу Дейнеку В.П., депутата міської ради Колчук Н.В., керуючись ст.26 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні міська рада 

 
ВИРІШИЛА: 
  
               1. Перенести розгляд питання «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» на одну з наступних чергових сесій міської ради після проведення 
громадських слухань у с.Острожок по даному питанню. 
 
 
 
Міський голова                                                                                   А.О.Душко 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                



                                  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
33  сесія  8 скликання 

 
11 липня   2019 року                                                                                                   № 2023 
 
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 28,92 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.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, 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 
                                                                                   33 сесії 8 скликання Баранівської          
                                                                                   міської ради  від  11.07.2019  №2023 

 
 
 
 Прізвище,  ім,я  та  

по-батькові 
Адреса проживання Місце 

розташування 
земельної 
ділянки 
 

Площа, 
га 

1 Лашевич Олег 
Михайлович 

ХХХХХХ ХХХХХХХ 2,0000 

 
 
Секретар ради                                                                                                    О.В.Самчук  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                     

                                  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
33  сесія  8 скликання 

 
11 липня   2019 року                                                                                                   № 2024 
 
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 33 сесії 8 скликання 
Баранівської міської ради 

                                                                                               від 11.07.2019 р. № 2024 
 

№ 
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 Фом,юк Леся 
Петрівна, ХХХХХХ 

2,00  2,00 ХХХ власність 

2 Прокопчук Богдан 
Миколайович, 

ХХХХХХ 

0,10 0,10  ХХХ власність 

3 Костінська Марія 
Владиславівна, 

ХХХХХХ 

0,35  0,35 ХХХ власність 

4 Панчук Іван 
Миколайович, 

ХХХХХ 

0,10 0,10  ХХХ власність 

5 Литвинович Богдан 
Вікторович, 
ХХХХХХ 

0,10 0,10  ХХХ власність 

6 Панчук Ірина 
Анатоліївна, 

ХХХХХ 

0,10 0,10  ХХХ власність 

7 Шикирявий Андрій 
Олександрович,      

ХХХХХ 

0,10 0,10  ХХХ власність 

8 Гриценюк Людмила 
Степанівна  

ХХХХХ 

0,10 0,10  ХХХ власність 

 
 
Секретар ради                                                                                                            О.В.Самчук 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                         



                                  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
33  сесія  8 скликання 

 
 11 липня   2019 року                                                                                                   № 2025 
 
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 
1820684800:07:000:0548 загальною площею 42,9869 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 
                                                                                   33 сесії 8 скликання Баранівської          
                                                                                   міської ради  від 11.07.2019р. №2025 

 
 
 
 Прізвище,  ім,я  та  

по-батькові 
Адреса проживання Місце 

розташування 
земельної 
ділянки 
 

Площа, 
га 

1 Майструк Микола 
Олександрович 

ХХХХХ ХХХХХ 2,0000 

 
 
 
Секретар ради                                                                                                    О.В.Самчук  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                       

                                  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
33  сесія  8 скликання 

 
11 липня 2019 року                                                                                                      № 2026 
 
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 33 сесії 8 скликання 
Баранівської міської ради 

                                                                                               від 11.07.2019 р. № 2026 
 

№ 
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 Кравчук Тетяна 
Іванівна 

ХХХХХХХ 

0,03  0,03 ХХХХ власність 

2 Саксонік Михайло 
Маркович 

ХХХХХХХ 

0,10 0,10  ХХХХ оренду 

 
 
 
 
 
 
Секретар ради                                                                                                            О.В.Самчук 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


