
 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
36 сесія  8 скликання 

 
11  жовтня 2019 року                                                                                                          № 2243 
 
Про затвердження проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки  
комунальної власності Баранівської об’єднаної  
територіальної громади з метою передачі її у 
власність для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель 
та споруд  гр.Шишенку М.М. 
 

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

 
ВИРІШИЛА: 

       1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної 
власності Баранівської об’єднаної територіальної громади з метою передачі її у власність 
гр.Шишенку Миколі Михайловичу, який проживає по 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.Шишенку Миколі Михайловичу у власність земельну ділянку 
комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної громади, яка розташована по 
ХХХХХХХ, 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 – ХХХХХХХХ. 

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

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

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

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

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

 
 

Міський  голова                                                                                                  А.О.Душко 
 

 



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
36 сесія  8 скликання 

 
11 жовтня 2019 року                                                                                                     № 2244 
 
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.Присяжнюк 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. Присяжнюк Аллі Вікторівні, яка 
проживає по ХХХХХХХ , загальною площею 0,1000 га для будівництва і обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд по ХХХХХХХ. Дана земельна ділянка 
відноситься до категорії земель житлової та громадської забудови. 

       2. Передати гр. Присяжнюк Аллі Вікторівні у власність земельну ділянку комунальної 
власності Баранівської об’єднаної територіальної громади, яка розташована по  ХХХХХХХХ, 
площею 0,1000 га, в тому числі: під житловою забудовою та господарськими спорудами – 
0,0398 га; рілля – 0,0602 га; для будівництва і обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд, кадастровий номер земельної ділянки – ХХХХХХХ. 

 3. Гр. Присяжнюк 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  
36 сесія  8 скликання 

 
11 жовтня 2019 року                                                                                                          № 2245 
 
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.Мартинюку П.А. 
 

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

 
ВИРІШИЛА: 

       1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної 
власності Баранівської об’єднаної територіальної громади з метою передачі її у власність 
гр.Мартинюку Петру Ананійовичу, який проживає по ХХХХХХХХХ, загальною площею 
0,1897 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд по ХХХХХХХХ. Дана земельна ділянка відноситься до категорії земель житлової та 
громадської забудови. 

       2. Передати гр.Мартинюку Петру Ананійовичу у власність земельну ділянку 
комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної громади, яка розташована по 
ХХХХХХХХХХ, площею 0,1897 га, в тому числі: під житловою забудовою та господарськими 
спорудами – 0,0825 га; рілля – 0,1072 га; для будівництва та обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд, кадастровий номер земельної ділянки – 
ХХХХХХХХХ. 

       3. Гр.Мартинюку П.А.: 
       3.1. Після затвердження проектної документації зареєструвати речове право на 

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

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

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

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

 
 

Міський  голова                                                                                                  А.О.Душко 
 
 



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
36 сесія  8 скликання 

 
11 жовтня 2019 року                                                                                                          № 2246 
 
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. Герус 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.Герус Олександрі Вікторівні, яка проживає по ХХХХХХХХХ, загальною площею 0,1000 га 
для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по 
ХХХХХХХХ. Дана земельна ділянка відноситься до категорії земель житлової та громадської 
забудови. 

       2. Передати гр.Герус Олександрі Вікторівні 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) – 0,0197 га; рілля – 0,0803 га, для будівництва 
та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, кадастровий номер 
земельної ділянки – ХХХХХХХХХ. 

       3. Гр.Герус 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  
36 сесія  8 скликання 

 
11 жовтня 2019 року                                                                                                          № 2247 
 
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.Вороб’ю В.В. 
 

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

 
ВИРІШИЛА: 

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

       2. Передати гр.Вороб’ю Володимиру Володимировичу у власність земельну ділянку 
комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної громади, яка розташована по 
ХХХХХХХХХХ, площею 0,2000 га, в тому числі: землі, зайняті поточним будівництвом та 
відведені під будівництво (будівництво на яких не розпочато) – 0,0360 га; рілля – 0,1640 га, 
для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, 
кадастровий номер земельної ділянки – ХХХХХХХХХ. 

       3. Гр.Вороб’ю В.В.: 
       3.1. Після затвердження проектної документації зареєструвати речове право на 

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

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

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

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

 
 

Міський  голова                                                                                                  А.О.Душко 
 



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
36 сесія  8 скликання 

 
11 жовтня 2019 року                                                                                                     № 2248 
 
Про затвердження технічної документації 
із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж  земельної ділянки комунальної власності 
Баранівської об’єднаної територіальної громади 
з метою передачі її у спільну часткову власність  
для будівництва і обслуговування житлового будинку,  
господарських будівель і споруд гр.Савич Г.М. 
гр.Савичу С.В., гр. Савичу 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 спільну часткову власність для будівництва і обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд, керуючись ст.12,40,87,118,125,126,1861 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 спільну часткову власність гр. Савич Галині 
Миколаївні, гр. Савичу Сергію Володимировичу, гр. Савичу Віктору Володимировичу, які 
проживають по ХХХХХХХ, загальною площею 0,0795 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. Савич Галині Миколаївні, гр. Савичу Сергію Володимировичу, гр. 
Савичу Віктору Володимировичу у спільну часткову власність земельну ділянку комунальної 
власності Баранівської об’єднаної територіальної громади, яка розташована по ХХХХХХХХ, 
площею 0,0795 га, в тому числі: під житловою забудовою та господарськими спорудами – 
0,0566 га; рілля – 0,0229 га;  для будівництва і обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд, кадастровий номер земельної ділянки – ХХХХХХХХХ. 

 3. Гр. Савич Г.М., гр.Савичу С.В., гр. Савичу 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  
36 сесія  8 скликання 

 
11 жовтня 2019 року                                                                                                          № 2249 
 
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.Письменюку Я.М. 
 

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

 
ВИРІШИЛА: 

       1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної 
власності Баранівської об’єднаної територіальної громади з метою передачі її у власність 
гр.Письменюку Ярославу Миколайовичу, який проживає в ХХХХХХХХ загальною площею 
0,1500 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд по ХХХХХХХХХ. Дана земельна ділянка відноситься до категорії земель житлової та 
громадської забудови. 

       2. Передати гр.Письменюку Ярославу Миколайовичу у власність земельну ділянку 
комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної громади, яка розташована по 
ХХХХХХХХХХ, площею 0,1500 га, в тому числі: землі, зайняті поточним будівництвом та 
відведені під будівництво (будівництво на яких не розпочато) – 0,0425 га; рілля – 0,1075 га, 
для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, 
кадастровий номер земельної ділянки – ХХХХХХХХХ. 

       3. Гр.Письменюку Я.М.: 
       3.1. Після затвердження проектної документації зареєструвати речове право на 

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

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

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

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

 
Міський  голова                                                                                                  А.О.Душко 
 



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
36 сесія  8 скликання 

 
11 жовтня 2019 року                                                                                                     № 2250 
 
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.Ключковській Т.В. 
 

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

 
ВИРІШИЛА: 
 
              1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки комунальної власності Баранівської об’єднаної 
територіальної громади з метою передачі її у власність гр. Ключковській Тетяні Вікторівні, 
яка проживає по ХХХХХХХХХХ, 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. Ключковській Тетяні Вікторівні 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 – 0,0506 га; рілля – 0,0494 га; для будівництва і обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд, кадастровий номер земельної ділянки – ХХХХХХХХХХ. 

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

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

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

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

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

 
 



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
36 сесія  8 скликання 

 
11 жовтня 2019 року                                                                                                     № 2251 
 
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.Голумбієвській О.В. 
 

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

 
ВИРІШИЛА: 
 
              1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки комунальної власності Баранівської об’єднаної 
територіальної громади з метою передачі її у власність гр. Голумбієвській Оксані Вікентіївні, 
яка проживає по ХХХХХХХХХХ, 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. Голумбієвській Оксані Вікентіївні у власність земельну ділянку 
комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної громади, яка розташована по  
ХХХХХХХХ, площею 0,1000 га, в тому числі: під житловою забудовою та господарськими 
спорудами – 0,0444 га; рілля – 0,0464 га, багаторічні насадження – 0,0092 га; для будівництва 
і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, кадастровий номер 
земельної ділянки – ХХХХХХХХХХ. 

 3. Гр. Голумбієвській 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  
36 сесія  8 скликання 

 
 11 жовтня 2019 року                                                                                                     № 2252 
 
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.Ліванському В.С. 
 

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

 
ВИРІШИЛА: 
 
              1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки комунальної власності Баранівської об’єднаної 
територіальної громади з метою передачі її у власність гр. Ліванському Володимиру 
Станіславовичу, який проживає по ХХХХХХХХХ, загальною площею 0,0796 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. Ліванському Володимиру Станіславовичу у власність земельну 
ділянку комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної громади, яка 
розташована по ХХХХХХХ, площею 0,0796 га, в тому числі: під житловою забудовою та 
господарськими спорудами – 0,0297 га; рілля – 0,0367 га, багаторічні насадження – 0,0132 га; 
для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, 
кадастровий номер земельної ділянки – ХХХХХХХХХХХ. 

 3. Гр. Ліванському В.С.: 
 3.1. Після затвердження технічної документації зареєструвати речове право на 

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

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

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

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

 
 

Міський голова                                                      А.О.Душко 
 
 



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
36 сесія  8 скликання 

 
11 жовтня 2019 року                                                                                                     № 2253 
 
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.Луговому О.Ю. 
 

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. Луговому Олександру Юрійовичу, 
який проживає по 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. Луговому Олександру Юрійовичу 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 – 0,0494 га; рілля – 0,0506 га; для будівництва і обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд, кадастровий номер земельної ділянки – ХХХХХХХХХ. 

 3. Гр. Луговому О.Ю.: 
 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  
36 сесія  8 скликання 

 
11 жовтня 2019 року                                                                                                     № 2254 
 
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.Мищику 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. Мищику Володимиру Васильовичу, 
який проживає по ХХХХХХХХХХ, загальною площею 0,2500 га для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по ХХХХХХХХХХХХ. 
Дана земельна ділянка відноситься до категорії земель житлової та громадської забудови. 

       2. Передати гр. Мищику Володимиру Васильовичу у власність земельну ділянку 
комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної громади, яка розташована по 
ХХХХХХХХХХХХ, площею 0,2500 га, в тому числі: під житловою забудовою та 
господарськими спорудами – 0,1350 га; рілля – 0,1150 га; для будівництва і обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд, кадастровий номер земельної ділянки – 
ХХХХХХХХХХХ. 

 3. Гр. Мищику 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  
36 сесія  8 скликання 

 
11 жовтня   2019 року                                                                                                     № 2255 
 
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.Іванчику В.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. 
Іванчику Віталію Павловичу, який проживає  в ХХХХХХХХХХХ, загальною площею 1,9242 
га для ведення особистого селянського господарства за межами ХХХХХХХХХ. Дана земельна 
ділянка відноситься до категорії земель сільськогосподарського призначення. 

2. Передати гр. Іванчику Віталію Павловичу у власність земельну ділянку комунальної 
власності Баранівської об’єднаної територіальної громади, яка розташована за межами 
ХХХХХХХХХХ, площею 1,9242 га, в тому числі: рілля – 1,9242 га, для ведення особистого 
селянського господарства, кадастровий номер земельної ділянки – ХХХХХХХХХХ. 

3. Гр.Іванчику В.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  
36 сесія  8 скликання 

 
11 жовтня 2019 року                                                                                                       № 2256 
 
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 (оренду). 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 36 сесії 8 скликання 
Баранівської міської ради 

                                                                                               від 11.10.2019 р. № 2256 
 
№ 
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 
особист

ого 
селянсь

кого 
господа
рства, 

га 

Місце 
розташування 

земельної 
ділянки 

Примітка 

1 Коробенко Іван 
Дмитрович, м.Баранівка, 

ХХХХХХХХХ 

2,00  2,00  власність 

2 Носаль Ігор Германович, 
м.Баранівка,                     

ХХХХХХХХХ 

0,20  0,20  власність 

3 Поліщук Олена 
Петрівна, ХХХХХХХ 

0,15  0,15  власність 

4 Ключковська Тетяна 
Вікторівна, 

ХХХХХХХХХ 

0,30  0,30  власність 

5 Нечипорук Наталія 
Василівна, ХХХХХХХ 

0,25 0,25   власність 

6 Чернишук Юрій 
Анатолійович, ХХХХХ 

0,25 0,25   власність 

7 
 

Лободзінська Віта 
Анатоліївна, ХХХХХХ 

0,10 0,10   власність 

8 
 

Саламаха Олексій 
Анатолійович, 

ХХХХХХХ 

0,90  0,90  власність 

9 
 

Никитенко Карина 
Віталіївна, ХХХХХХХ 

 
0,10 

 
0,10 

 
 

 власність 

10 
 

Никитенко Віталій 
Антонович, 

ХХХХХХХХХ 

0,10 0,10   власність 

11 Сівченко Тарас 
Миколайович, 
ХХХХХХХХХ 

0,65 
 

 
 

0,65 
 

 власність 
 

 
 
 
 
 
12 Леонець Євгенія 

Володимирівна, 
ХХХХХХХ 

0,20  0,20  власність 

13 Никитенко Карина 
Віталіївна,               
ХХХХХХХ 

2,00  2,00  власність 

14 Никитенко Леся 
Юріївна,                 

ХХХХХХХХХ 

2,00  2,00  власність 



15 Никитенко Віталій 
Антонович,               

ХХХХХХХХ 

2,00  2,00  власність 

16 Паращенко Валентина 
Антонівна, 

ХХХХХХХХХ 

0,02  0,02  власність 

17 Ретьман Леонід 
Кузьмич, ХХХХХХХХ 

0,24 0,24   власність 

18 Ретьман Леонід 
КузьмичХХХХХХХ  

0,80  0,80  власність 

19 Ковальчук Інна 
Олександрівна, 
ХХХХХХХХ 

0,15  0,15  оренда 

20 Юрчук Костянтин 
Юрійович, ХХХХХХ 

2,00  2,00  власність 

 
 
 
 
Секретар ради                                                                                                            О.В.Самчук 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
36  сесія  8 скликання 

 
11 жовтня 2019 року                                                                                                      № 2257 
 
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 
ХХХХХХ загальною площею 6,5728 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 ХХХХХХХХХХ, 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 36 сесії 8 скликання 
Баранівської міської ради 

                                                                                               від   11.10.2019 р. № 2257 
 
 

 
 
 Прізвище,  ім,я  та  

по-батькові 
Адреса проживання Місце 

розташування 
земельної ділянки 
 

Площа,   
га 

1 Драган Ірина 
Олександрівна 

ХХХХХ  2,00 

2 Дем’янюк Олена 
Юріївна 

ХХХХ   2,00 

3 Воробей Юлія 
Ігорівна 
 

ХХХХХХХХ  2,00 
 
 

 
 
 
 

Секретар ради                                                                                                 О.В.Самчук  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



                                                                                                                    

                                  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
36  сесія  8 скликання 

 
11 жовтня 2019 року                                                                                                   № 2258 
  
Про присвоєння поштової 
адреси земельній ділянці 
гр.Переходюку В.П. 
 

        Розглянувши заяву гр.Переходюка В.П. про присвоєння поштової адреси земельній 
ділянці в м.Баранівка, державний акт на право власності на земельну ділянку серії ЯБ 
№557398, 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 земельній ділянці площею 0,1000 га для будівництва і обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд (кадастровий номер земельної ділянки  
ХХХХХХХХХ), яка належить на праві власності гр.Переходюку Валерію Петровичу, поштову 
адресу: 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  
36  сесія  8 скликання 

11 жовтня 2019 року                                                                                                   № 2259 
  
Про присвоєння поштової 
адреси земельній ділянці 
гр.Герус О.В. 
 

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

 
ВИРІШИЛА: 
 
               1. Присвоїти земельній ділянці площею 0,1000 га для будівництва і обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд (кадастровий номер земельної ділянки  
ХХХХХХХХ) яка належить на праві власності гр.Герус Олександрі Вікторівні, поштову 
адресу: 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  
36 сесія  8 скликання 

11 жовтня 2019 року                                                                                                   № 2260 
 
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 спільну 
часткову власність гр.Містюк Л.П., 
гр.Лашевич Є.П. 
 

    Розглянувши заяви гр.Містюк Л.П., та гр.Лашевич Є.П. про надання дозволу на 
виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 
земельних ділянок з метою передачі її у спільну часткову власність (земельна частка (пай), 
сертифікат на право на земельну частку (пай) серія ЖТ №0147463, свідоцтво про право на 
спадщину за законом від 14.08.2019 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.Містюк Ларисі Павлівні (1/2 частини паю) та гр.Лашевич Євгенії 
Петрівні (1/2 частини паю), які проживають в ХХХХХХХ, на розробку технічної документації 
із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на 
місцевості) з метою передачі їх у спільну часткову власність для ведення товарного 
сільськогосподарського виробництва загальною площею 3,5317 га (№167), в тому числі: рілля 
– 3,5136 га, сад – 0,0181 га, та закріплення на місцевості межовими знаками. Земельні ділянки 
розташовані за межами ХХХХХХХХ. 

            2. Після виготовлення технічної документації із землеустрою гр.Містюк Л.П. та гр. 
Лашевич Є.П. 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 у спільну часткову власність.  

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



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
36  сесія  8 скликання 

 
11 жовтня 2019 року                                                                                                        № 2261 
 
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 
ХХХХХХХХХХ загальною площею 22,1595 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 ХХХХХХХХХ, 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 36 сесії 8 скликання 
Баранівської міської ради 

                                                                                               від   11.10.2019 р. № 2261 
 
 

 
 
 Прізвище,  ім,я  та  

по-батькові 
Адреса проживання Місце 

розташування 
земельної ділянки 
 

Площа,   
га 

1 Нікітчина Жанна 
Іванівна 

ХХХХХХХХХХ ХХХХХХ 2,00 

 
2 
 

Нікітчин Олег 
Олександрович 

ХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХ 2,00 

 
 
 
Секретар ради                                                                                             О.В.Самчук  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

    БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
РІШЕННЯ  

36  сесія  8 скликання 
 

11 жовтня 2019 року                                                                                                  № 2262 
 
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 
ХХХХХХХХХ загальною площею 3,8158 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 ХХХХХХХХХХ, 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 36 сесії 8 скликання 
Баранівської міської ради 

                                                                                               від   11.10.2019 р. № 2262 
 
 

 
 
 Прізвище,  ім,я  та  

по-батькові 
Адреса проживання Місце 

розташування 
земельної ділянки 
 

Площа,   
га 

1 Фом’юк Ганна 
Олегівна 

ХХХХХХХ ХХХХХХХ 2,00 

 
2 
 

Нікітчин Роман 
Олегович 

ХХХХХХ ХХХХХХХ 1,8158 

 
 
 
Секретар ради                                                                                                        О.В.Самчук  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
36 сесія  8 скликання 

 
11 жовтня 2019 року                                                                           № 2263 
 
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 в 
оренду гр.Ковальчуку В.М. 
 

Розглянувши заяву гр.Ковальчуку В.М. про надання дозволу на виготовлення технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки з метою 
передачі її в оренду, відомості з державного реєстру речових прав на нерухоме майно, 
керуючись ст.12,40,93,118,125,126,1861, Земельного кодексу України, Законом України «Про 
оренду землі», Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України 
щодо спрощення порядку набуття прав на землю», Законом України «Про реєстрацію речових 
прав на нерухоме майно та їх обтяжень», ст.12,25 Закону України «Про землеустрій», ст.26 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної 
комісії з питань земельних відносин, містобудування, будівництва та охорони навколишнього 
природного середовища, міська рада 

 
ВИРІШИЛА: 
  

     1. Надати дозвіл гр.Ковальчуку Володимиру Миколайовичу, який проживає в 
ХХХХХХХХХ, на розробку технічної документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) з метою передачі її в оренду для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 
орієнтовною загальною площею 0,08 га в ХХХХХХХХ. Земельна ділянка відноситься до 
категорії земель житлової та громадської забудови та перебуває в користуванні гр.Ковальчука 
В.М. 

 
     2. Після виготовлення технічної документації із землеустрою, Баранівській міській раді 

зареєструвати земельну ділянки у відділі Держгеокадастру. Гр.Ковальчуку В.М. 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  
36 сесія  8 скликання 

 
11 жовтня 2019 року                                                                              № 2264 
 
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 в 
оренду гр.Дулєвич К.М. 
 

Розглянувши заяву гр.Дулєвич К.М. про надання дозволу на виготовлення технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки з метою 
передачі її в оренду, свідоцтво про право на спадщину за законом від 18.11.2004 р., керуючись 
ст.12,40,93,118,125,126,1861, Земельного кодексу України, Законом України «Про оренду 
землі», Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 
спрощення порядку набуття прав на землю», Законом України «Про реєстрацію речових прав 
на нерухоме майно та їх обтяжень», ст.12,25 Закону України «Про землеустрій», ст.26 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної комісії 
з питань земельних відносин, містобудування, будівництва та охорони навколишнього 
природного середовища, міська рада 

 
ВИРІШИЛА: 
  

     1. Надати дозвіл гр.Дулєвич Клавдії Максимівні, яка проживає в ХХХХХХХ, на 
розробку технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) з метою передачі її в оренду для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд орієнтовною загальною 
площею 0,1000 га в ХХХХХХХХХ. Земельна ділянка відноситься до категорії земель 
житлової та громадської забудови та перебуває в користуванні гр.Дулєвич Клавдії 
Максимівни. 

 
     2. Після виготовлення технічної документації із землеустрою, Баранівській міській раді 

зареєструвати земельну ділянки у відділі Держгеокадастру. Гр.Дулєвич К.М. 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  
36 сесія 8 скликання 

 
11 жовтня 2019 року                                                                                                № 2265 
 
Про припинення дії  
договору оренди землі  
 

      Розглянувши заяви гр.Пашковської О.О., гр.Іванова В.В.  про припинення дії договору 
оренди землі та припинення права користування земельними ділянками, в зв’язку з 
відчуженням нерухомого майна, договір купівлі-продажу житлового будинку від 23.08.2019 
року, договір купівлі-продажу житлового будинку від 03.04.2019 р.  керуючись ст.12,141 
Земельного кодексу України, Законом України «Про оренду землі», ст.26 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної комісії з питань 
земельних відносин, містобудування, будівництва та охорони навколишнього природного 
середовища, міська рада 

  
ВИРІШИЛА: 

             1. Припинити дію договору оренди землі та право користування земельною ділянкою 
площею 0,0546 га для будівництва та обслуговування житлового будинку в ХХХХХХХ, 
який укладений 06.08.2019 р. Баранівською міською радою з гр.Пашковською Оленою 
Олександрівною. Кадастровий номер земельної ділянки – ХХХХХХХХХ. 

                2. Припинити дію договору оренди землі та право користування земельною ділянкою 
площею 0,0228 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, в ХХХХХХХХ, 
який укладений 13.07.2018 р. Баранівською міською радою з гр.Івановим Віктором 
Володимировичем. Кадастровий номер земельної ділянки -    ХХХХХХХХХХ.               
                3. Гр.Пашковській О.О., гр. Іванову В.В. укласти з Баранівською міською радою 
угоди про припинення дії договорів оренди землі та зареєструвати їх відповідно до чинного 
законодавства. 

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

 
Міський голова                                                                                                      А.О.Душко 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



                                  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
36  сесія  8 скликання 

 
11 жовтня 2019 року                                                                        № 2266 
 
 
Про передачу у власність земельної 
ділянки для будівництва і обслуговування 
житлового будинку, господарських  
будівель та споруд гр.Коротюку М.О. 
 

 
        Розглянувши заяву гр.Коротюка М.О. та договір купівлі-продажу житлового будинку 

від 23.08.2019 року, з метою передачі земельної ділянки у власність для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель та 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. Передати гр.Коротюку Миколі Олександровичу у власність земельну ділянку, яка 
розташована по ХХХХХХХХХ, площею 0,0546 га, для будівництва і обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель та споруд,. Кадастровий номер земельної ділянки 
– ХХХХХХХХ. 

        2. Гр.Коротюку М.О.: 
        2.1. Після передачі у власність земельної ділянки зареєструвати речове право на 

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

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

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

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

 
 

Міський голова                                                                                           А.О.Душко 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

    БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
РІШЕННЯ  

36  сесія  8 скликання 
 

11 жовтня 2019 року                                                                                                      № 2267 
 
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 
ХХХХХХХХ загальною площею 16,104 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 ХХХХХХХ, 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 36 сесії 8 скликання 
Баранівської міської ради 

                                                                                               від   11.10.2019 р. № 2267 
 
 

 
 
 Прізвище,  ім,я  та  

по-батькові 
Адреса проживання Місце 

розташування 
земельної ділянки 
 

Площа,   
га 

1 Семенюк Леся 
Миколаївна 

ХХХХХХХ ХХХХХХ 2,00 

 
 
 
Секретар ради                                                                                  О.В.Самчук  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
36  сесія  8 скликання 

 
11 жовтня 2019 року                                                                            № 2268 
 
Про внесення змін до рішень 
сесій Баранівської міської ради 

 
        Розглянувши заяви гр. Семенюк Л.М., Стаховського О.Й., 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. Внести зміни до рішення 26 сесії 8 скликання Баранівської міської ради від 
12.11.2018 р. №1473 «Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо 
відведення земельних ділянок комунальної власності Баранівської об’єднаної 
територіальної громади за межами населених пунктів для ведення особистого селянського 
господарства з подальшою передачею у власність громадян», а саме, виключити пункт 4 в 
додатку до даного рішення. 
 
         2.  Внести зміни до рішення 34 сесії 8 скликання Баранівської міської ради від 
29.08.2019 р. №2185 «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 в оренду гр.Стаховському О.Й.», а саме в п.1 замінити слова 
«орієнтовною загальною площею 0,09 га в ХХХХХХХХ» на слова «орієнтовною загальною 
площею 0,09 га в ХХХХХХХХХХ». 
 
          3. Внести зміни до рішення 34 сесії 8 скликання Баранівської міської ради від 
29.08.2019 р. №2064 «Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки комунальної власності Баранівської 
обєднаної територіальної громади для ництва та обслуговування будівель громадських та 
релігійних організацій релігійній організації «Релігійна громада (Парафія) Матері Божої 
Цариці Розарія Київсько-Житомирської Дієцезії Римсько-Католицької церкви», а саме, 
- доповнити дане рішення пунктом 2: 
«2. Представнику Релігійної громади укласти з Баранівською міською радою додаткову 
угоду до договору оренди землі від 28.01.2003 р. та зазначити в даному договорі кадастровий 
номер земельної ділянки»; 
- Пункт 2 вищезазначеного рішення вважати пунктом 3. 
 

              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  
36 сесія  8 скликання 

11 жлвтня 2019 року                                                                                                   № 2269 
 
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 її у  
власність гр.Желізняк Г.С. 
 
 

    Розглянувши заяву гр.Желізняк Г.С. 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 №0146041, свідоцтво про право на спадщину за законом від     28.03.2019 р., 
керуючись ст.12,32,118,125,126,1861, п.21 Розділу Х «Перехідних положень» Земельного 
кодексу України, Законом України «Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних 
ділянок власникам земельних часток (паїв), Законом України «Про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України щодо спрощення порядку набуття прав на землю», Законом 
України «Про реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», ст.12,25 Закону 
України «Про землеустрій», ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
враховуючи рекомендації постійної комісії з питань земельних відносин, містобудування, 
будівництва та охорони навколишнього природного середовища, міська рада 

 
ВИРІШИЛА:  
 

        1. Надати дозвіл гр.Желізняк Ганні Станіславівні, яка проживає в ХХХХХХХХХ, 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 1,8506 га, в тому числі: 
рілля – 1,4085 га (№ 87), сінокіс – 0,4421 га (№ 294), та закріплення на місцевості межовими 
знаками. Земельні ділянки розташовані за межами ХХХХХХХХ. 

            2. Після виготовлення технічної документації із землеустрою, гр.Желізняк Г.С. 
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 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  
36 сесія  8 скликання 

 
11 жовтня 2019 року                                                                                                          № 2270 
 
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.Шульзі В.С. 
 

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.Шульзі Вікторії Сергіївні, яка проживає в ХХХХХХХХ, загальною площею 0,4400 га для 
ведення особистого селянського господарства по вул.Колгоспній  в ХХХХХХХХХ. Дана 
земельна ділянка відноситься до категорії земель сільськогосподарського призначення. 

 
2. Передати гр.Шульзі Вікторії Сергіївні у власність земельну ділянку комунальної 

власності Баранівської об’єднаної територіальної громади, яка розташована по 
ХХХХХХХХХ, площею 0,4400 га для ведення особистого селянського господарства, 
кадастровий номер земельної ділянки – ХХХХХХХХХ. 

 
3. Гр.Шульзі В.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  
36 сесія  8 скликання 

 
11 жовтня 2019 року                                                                                                     № 2271 
 
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.Лазюті Т.В. 
 

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

 
ВИРІШИЛА: 
 
              1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки комунальної власності Баранівської об’єднаної 
територіальної громади з метою передачі її у власність гр.Лазюті Тетяні Володимирівні, яка 
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. Лазюті Тетяні Володимирівні 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 – 0,0797 га; рілля – 0,1302 га, багаторічні насадження – 0,0401 га; для будівництва 
і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, кадастровий номер 
земельної ділянки – ХХХХХХХ. 

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

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

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

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

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

 



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
36 сесія  8 скликання 

 
11 жовтня 2019 року                                                                                                          № 2272 
 
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.Леонець В.М. 
 

Розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної 
власності Баранівської об’єднаної територіальної громади з метою передачі її у власність для 
ведення особистого селянського господарства, керуючись ст.12,33,118,125,126,1861 
Земельного кодексу України, 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.Леонець Валентині Михайлівні, яка проживає в ХХХХХХХ, загальною площею 0,1000 га 
для ведення особистого селянського господарства по ХХХХХХ. Дана земельна ділянка 
відноситься до категорії земель сільськогосподарського призначення. 

 
2. Передати гр.Леонець Валентині Михайлівні у власність земельну ділянку комунальної 

власності Баранівської об’єднаної територіальної громади, яка розташована по                         
ХХХХХХ, площею 0,1000 га для ведення особистого селянського господарства, кадастровий 
номер земельної ділянки – ХХХХХХХХХ. 

 
3. Гр.Леонець В.М.: 
3.1. Після затвердження проектної документації зареєструвати речове право на нерухоме 

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

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

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

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

 
 

Міський голова                                                А.О.Душко 
 



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
36 сесія  8 скликання 

 
11 жовтня 2019 року                                                                                                          № 2273 
 
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.Жильцовій Н.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.Жильцовій Наталії Володимирівні, яка проживає по ХХХХХХХ, загальною площею 0,1000 
га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по 
ХХХХХХХХ. Дана земельна ділянка відноситься до категорії земель житлової та громадської 
забудови. 

       2. Передати гр.Жильцовій Наталії Володимирівні у власність земельну ділянку 
комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної громади, яка розташована по 
ХХХХХХХ, 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 – ХХХХХХХХ. 

       3. Гр.Жильцовій 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  

36  сесія  8 скликання 
 

11 жовтня 2019 року                                                                                                  № 2274 
 
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 
ХХХХХХХХХ загальною площею 58,3108 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 ХХХХХХХХ, 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 36 сесії 8 скликання 
Баранівської міської ради 

                                                                                               від   11.10.2019 р. № 2274 
 
 

 
 
 Прізвище,  ім,я  та  

по-батькові 
Адреса проживання Місце 

розташування 
земельної ділянки 
 

Площа,   
га 

1 Плаксюк Михайло 
Сергійович 

ХХХХХХХХХ ХХХХХХХХ 2,00 

 
2 

Плаксюк Марія 
Кирилівна 

ХХХХХХХХХ 

 

ХХХХХХХ 2,00 

3 Плаксюк Тетяна 
Сергіївна 

ХХХХХХХХ ХХХХХХХХХ 2,00 

4 Плаксюк Сергій 
Михайлович 

ХХХХХХХХХ ХХХХХХХ 2,00 

5 Хоменко Віктор 
Петрович 

ХХХХХХХХХ ХХХХХХ 2,00 

 
 

 
 

Секретар ради                                                                                                             О.В.Самчук 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
36  сесія  8 скликання 

 
11  жовтня 2019 року                                                                                                       № 2275 
 
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.Гудзіцькій Г.С. 
 

        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. Гудзіцькій Ганні Степанівні, 
яка проживає по ХХХХХХХХХХХ, загальною площею 7,1909 га, в тому числі: ділянка №1 – 
3,5954 га (рілля), ділянка №2 - 3,5955 га (рілля),  та закріплення їх на місцевості межовими 
знаками. Дані земельні ділянки розташовані за межами ХХХХХХХХХ та відносяться до 
категорії земель сільськогосподарського призначення. 

        2. Передати гр. Гудзіцькій Ганні Степанівні у власність земельні ділянки, які 
розташовані за межами ХХХХХХХХХХ, загальною площею 7,1909 га, в тому числі: земельна 
ділянка №1 площею 3,5954 га (кадастрвий номер земельної ділянки – ХХХХХХХХХ) та 
земельна ділянка №2 площею 3,5955 га (кадастровий номер земельної ділянки – 
ХХХХХХХХ), для ведення товарного сільськогосподарського виробництва. 

3. Гр. Гудзіцькій Г.С.: 
3.1. Після затвердження технічної документації зареєструвати речове право на нерухоме 

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

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

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

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



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
36 сесія  8 скликання 

 
11 жовтня 2019 року                                                                                                     № 2276 
 
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.Радчук Г.М. 
 

Розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної 
власності Баранівської об’єднаної територіальної громади з метою передачі її у власність для 
ведення особистого селянського господарства, керуючись ст.12,33,118,125,126,1861 
Земельного кодексу України, 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. 
Радчук Галині Миколаївні, яка проживає  в ХХХХХХХ, загальною площею 0,1000 га для 
ведення особистого селянського господарства за межами ХХХХХХХХХ. Дана земельна 
ділянка відноситься до категорії земель сільськогосподарського призначення. 

2. Передати гр. Радчук Галині Миколаївні у власність земельну ділянку комунальної 
власності Баранівської об’єднаної територіальної громади, яка розташована за межами 
ХХХХХХХХХХ, площею 0,1000 га, в тому числі: рілля – 0,1000 га, для ведення особистого 
селянського господарства, кадастровий номер земельної ділянки – ХХХХХХХХХХ. 

3. Гр.Радчук Г.М.: 
3.1. Після затвердження проектної документації зареєструвати речове право на нерухоме 

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

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

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

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

 
 

Міський голова                                                                                 А.О.Душко 
 
 
 
 



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
36 сесія  8 скликання 

 
11 жовтня 2019 року                                                                                                     № 2277 
 
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.Лавренюку О.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. Лавренюку Олександру 
Олександровичу, який проживає по ХХХХХХХХХ, загальною площею 0,0982 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. Лавренюку Олександру Олександровичу у власність земельну ділянку 
комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної громади, яка розташована по 
ХХХХХХХХХ, площею 0,0982 га, в тому числі: під житловою забудовою та господарськими 
спорудами – 0,0590 га; рілля – 0,0392 га; для будівництва і обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд, кадастровий номер земельної ділянки – ХХХХХХХХХХ. 

 3. Гр. Лавренюку О.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  
36 сесія  8 скликання 

 
11 жовтня 2019 року                                                                                                     № 2278 
 
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.Стецюк О.О. 
 

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. 
Стецюк Олені Олегівні, яка проживає  в ХХХХХХХХ, загальною площею 2,0000 га для 
ведення особистого селянського господарства за межами населеного пункту ХХХХХХХХ. 
Дана земельна ділянка відноситься до категорії земель сільськогосподарського призначення. 

2. Передати гр. Стецюк Олені Олегівні у власність земельну ділянку комунальної 
власності Баранівської об’єднаної територіальної громади, яка розташована за межами 
населеного пункту ХХХХХХХХХХ, площею 2,0000 га, в тому числі: рілля – 2,0000 га, для 
ведення особистого селянського господарства, кадастровий номер земельної ділянки – 
ХХХХХХХ. 

3. Гр.Стецюк О.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  
36 сесія  8 скликання 

 
11 жовтня 2019 року                                                                                                     № 2279 
 
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.Воронці О.М. 
 

Розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної 
власності Баранівської об’єднаної територіальної громади з метою передачі її у власність для 
ведення особистого селянського господарства, керуючись ст.12,33,118,125,126,1861 
Земельного кодексу України, 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. 
Воронці Оксані Михайлівні, яка проживає  в ХХХХХХХХХХ, загальною площею 2,0000 га 
для ведення особистого селянського господарства за межами населеного пункту 
ХХХХХХХХХ. Дана земельна ділянка відноситься до категорії земель 
сільськогосподарського призначення. 

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

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

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

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

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

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

 
 

Міський голова                                                                                            А.О.Душко 
 
 
 
 



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
36  сесія  8 скликання 

 
11 жовтня 2019 року                                                                                                       № 2280 
 
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.Шевчуку П.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. Шевчуку Петру 
Михайловичу, який проживає в ХХХХХХХХХ, загальною площею 3,7980 га, в тому числі: 
2,0570 га – рілля, 1,7410 га – пасовища,  та закріплення їх на місцевості межовими знаками. 
Дані земельні ділянки розташовані за межами ХХХХХХХХХХХ та відносяться до категорії 
земель сільськогосподарського призначення. 

        2. Передати гр. Шевчуку Петру Михайловичу у власність земельні ділянки, які 
розташовані за межами ХХХХХХХХХХ, площею 3,7980 га, в тому числі: рілля -  2,0570 га, 
кадастровий номер ділянки: ХХХХХХХХХ; пасовища – 1,7410 га, кадастровий номер ділянки: 
1820682600:03:000:0505, для ведення товарного сільськогосподарського виробництва. 

3. Гр. Шевчуку П.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  
36 сесія  8 скликання 

 
 

 11 жовтня 2019 року                                                                                                    № 2281 
 
 
Про припинення права 
користування земельною  
ділянкою  

 
 

        Розглянувши заяви гр.Татаркіної Г.Ю., Чубара В.М., клопотання ПР «Баранівський 
Коопзаготпром» Бінчука Д.О., керуючись ст.12,141 Земельного Кодексу України, ст.26 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної комісії 
з питань земельних відносин, містобудування, будівництва та охорони навколишнього 
природного середовища, міська рада 

 
ВИРІШИЛА: 

               1. Припинити право користування земельною ділянкою гр. Татаркіній Ганні 
Юхимівні, яка проживає в ХХХХХХХХХ, загальною площею  0,62 га, в тому числі: для 
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд – 0,2500 
га; для ведення особистого селянського господарства – 0,3700 га, в      ХХХХХХХХХ. 
Передати земельну ділянку площею 0,2500 га до земель запасу житлової та громадської 
забудови та земельну ділянку площею 0,3700 га – до земель запасу сільськогосподарського 
призначення комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної громади. 

               2. Припинити право користування земельною ділянкою гр. Чубару Валерію 
Миколайовичу, який проживає в ХХХХХХХХ, загальною площею 0,50 га для ведення 
особистого селянського господарства в ХХХХХХХХ. Передати земельну ділянку площею 
0,50 га до земель запасу сільськогосподарського призначення комунальної власності 
Баранівської об’єднаної територіальної громади. 

               3. Припинити право користування земельною ділянкою підприємству 
райспоживспілки «Баранівський Коопзаготпром», юридична адреса якого: м.Баранівка, 
вул.Першотравенська,17, загальною площею 0,0458 га для будівництва і обслуговування 
будівель торгівлі по вул.Першотравенській,17 в м.Баранівка, Житомирської області.  

 

               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  
36  сесія  8 скликання 

 
11 жовтня 2019 року                                                                       № 2282 
 
 
Про внесення змін до рішення  
17 сесії 8 скликання від 23.01.2018 р. 
№917 

 
       Заслухавши інформацію начальника відділу містобудування та архітектури, 

земельних відносин та комунального майна Шевчук О.Г. про необхідність внесення змін до 
рішення 17 сесії 8 скликання Баранівської міської ради від 23.01.2018 р. №917, в зв’язку з 
допущенням механічної помилки, керуючись ст.12 Земельного кодексу України, ст.26 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної комісії 
з питань земельних відносин, містобудування, будівництва та охорони навколишнього 
природного середовища, міська рада 

 
ВИРІШИЛА: 

               1. Внести зміни до рішення 17 сесії 8 скликання Баранівської міської ради від  
23.01.2018 р. №917 «Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної 
громади для ведення особистого селянського господарства з подальшою передачею у 
власність гр.Мірошніченко С.Ю.», а саме, у назві рішення, констатуючій частині та пунктах 
1,2 замінити слова «гр.Мірошніченко» на слова «гр.Мірошниченко». 

 
               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  
36 сесія  8 скликання 

 
11 жовтня 2019 року                                                                           № 2283 
 
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 в 
оренду гр.Раутаненій Г.С. 
 

Розглянувши заяву гр.Раутаненої Г.С. про надання дозволу на виготовлення технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки з метою 
передачі її в оренду, відомості з державного реєстру речових прав на нерухоме майно, 
керуючись ст.12,40,93,118,125,126,1861, Земельного кодексу України, Законом України «Про 
оренду землі», Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України 
щодо спрощення порядку набуття прав на землю», Законом України «Про реєстрацію речових 
прав на нерухоме майно та їх обтяжень», ст.12,25 Закону України «Про землеустрій», ст.26 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної 
комісії з питань земельних відносин, містобудування, будівництва та охорони навколишнього 
природного середовища, міська рада 

 
ВИРІШИЛА: 
  

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

 
     2. Після виготовлення технічної документації із землеустрою, Баранівській міській раді 

зареєструвати земельну ділянки у відділі Держгеокадастру. Гр.Раутаненій Г.С. 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 
36 сесія 8 скликання 

 
11 жовтня 2019 року                                                                                                № 2284 
 
Про продаж земельної ділянки  
для розміщення та експлуатації 
основних, підсобних і допоміжних 
будівель та споруд підприємств 
переробної, машинобудівної та  
іншої промисловості у власність 
гр.Цукоровому В.П. 
 
         Розглянувши заяву гр.Цукорового В.П., звіт про експертну грошову оцінку земельної 
ділянки в с.Явне вул..Молодіжна,14,  розроблений суб’єктом оціночної діяльності ФОП 
Медвецька Т.В, висновок оцінювача про експертну грошову оцінку земельної ділянки від 
15.09.2019 р., керуючись ст.12,127,128 Земельного кодексу України, Постановою Кабінету 
Міністрів України «Про затвердження Порядку здійснення розрахунків з розстроченням 
платежу за придбання земельної ділянки державної та комунальної власності від 22.04.2009 р. 
№381», ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи 
рекомендації постійної комісії з питань земельних відносин, містобудування, будівництва та 
охорони навколишнього природного середовища, міська рада 
 
ВИРІШИЛА: 

              1. Затвердити звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки площею 0,0400 га, 
яка передана в оренду гр.Цукоровому Василю Петровичу для будівництва та обслуговування  
будівель торгівлі, розташованої за адресою: ХХХХХХХ. 

         2. Продати гр.Цукоровому Василю Петровичу земельну ділянку площею 0,0400 га у 
власність по ХХХХХХХХХ для будівництва та обслуговування будівель торгівлі 
(кадастровий номер ХХХХХХХХХХ) за ціною 8 113,00 грн. (вісім тисяч сто тринадцять 
гривень нуль копійок) (р/р 31511941006713 код ЄДРПОУ 37573026 МФО 899998 
Казначейство України (ел.адм.податк.) м.Київ), з них, 6000 грн. – авансовий внесок. 

        3. Доручити міському голові Душку А.О. від імені міської ради укласти договір 
купівлі-продажу земельної ділянки за ціною та на умовах, визначених цим рішенням. 

        4. Гр.Цукоровому В.П. провести нотаріальне оформлення договору купівлі-продажу 
земельної ділянки та зареєструвати речове право на нерухоме майно. 

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

 



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
36 сесія  8 скликання 

 
11 жовтня 2019 року                                                                                                     № 2285 
 
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.Цимбалюк З.М. 
 

Розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної 
власності Баранівської об’єднаної територіальної громади з метою передачі її у власність для 
ведення особистого селянського господарства, керуючись ст.12,33,118,125,126,1861 
Земельного кодексу України, 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. 
Цимбалюк Зофії Миколаївні, яка проживає  в ХХХХХХХХ, загальною площею 0,2474 га для 
ведення особистого селянського господарства на території ХХХХХХХХХ. Дана земельна 
ділянка відноситься до категорії земель сільськогосподарського призначення. 

2. Передати гр. Цимбалюк Зофії Миколаївні у власність земельну ділянку комунальної 
власності Баранівської об’єднаної територіальної громади, яка розташована в ХХХХХХХХХ, 
площею 0,2474 га, в тому числі: рілля – 0,2474 га, для ведення особистого селянського 
господарства, кадастровий номер земельної ділянки – ХХХХХХХХХ. 

3. Гр.Цимбалюк З.М.: 
3.1. Після затвердження проектної документації зареєструвати речове право на нерухоме 

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

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

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

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

 
 

Міський голова                                                                                               А.О.Душко 
 
 
 
 



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
36 сесія  8 скликання 

 
 11 жовтня 2019 року                                                                                                     № 2286 
 
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.Виховському С.А. 
 

Розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної 
власності Баранівської об’єднаної територіальної громади з метою передачі її у власність для 
ведення особистого селянського господарства, керуючись ст.12,33,118,125,126,1861 
Земельного кодексу України, 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. 
Виховському Сергію Адамовичу, який проживає  в ХХХХХХ, загальною площею 1,9241 га 
для ведення особистого селянського господарства за межами ХХХХХХХ. Дана земельна 
ділянка відноситься до категорії земель сільськогосподарського призначення. 

2. Передати гр. Виховському Сергію Адамовичу у власність земельну ділянку 
комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної громади, яка розташована за 
межами ХХХХХХХХ, площею 1,9241 га, в тому числі: рілля – 1,9241 га, для ведення 
особистого селянського господарства, кадастровий номер земельної ділянки – ХХХХХХХХХ. 

3. Гр.Виховському С.А.: 
3.1. Після затвердження проектної документації зареєструвати речове право на нерухоме 

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

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

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

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

 
 

Міський голова                                                                                                   А.О.Душко 
 
 
 
 



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
36  сесія  8 скликання 

 
11 жовтня 2019 року                                                                                                № 2287 
 
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 
ХХХХХХХХХХХ загальною площею 6,7757 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 ХХХХХХХХ, 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 36 сесії 8 скликання 
Баранівської міської ради 

                                                                                               від   11.10.2019 р. № 2287 
 
 

 
 
 Прізвище,  ім,я  та  

по-батькові 
Адреса проживання Місце розташування 

земельної ділянки 
 

Площа,   
га 

1 Савич Микола 
Олексійович 

ХХХХХ ХХХХХХХХХ 2,00 

 
 
 
 

Секретар ради                                                                                                О.В.Самчук  
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
36 сесія  8 скликання 

 
11 жовтня 2019 року                                                                                                     № 2288 
 
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.Мищик А.В. 
 

Розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної 
власності Баранівської об’єднаної територіальної громади з метою передачі її у власність для 
ведення особистого селянського господарства, керуючись ст.12,33,118,125,126,1861 
Земельного кодексу України, 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. 
Мищик Альоні Вікторівні, яка проживає  в ХХХХХХХХ, загальною площею 2,0000 га для 
ведення особистого селянського господарства за межами ХХХХХХХ. Дана земельна ділянка 
відноситься до категорії земель сільськогосподарського призначення. 

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

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

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

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

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

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

 
 

Міський голова                                                                                               А.О.Душко 
 
 
 
 



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
36 сесія  8 скликання 

 
11 жовтня 2019 року                                                                                                     № 2289 
 
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.Бабюк О.А. 
 

Розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної 
власності Баранівської об’єднаної територіальної громади з метою передачі її у власність для 
ведення особистого селянського господарства, керуючись ст.12,33,118,125,126,1861 
Земельного кодексу України, 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. 
Бабюк Оксані Антонівні, яка проживає  в ХХХХХХХХХХ, загальною площею 2,0000 га для 
ведення особистого селянського господарства за межами ХХХХХХХХ. Дана земельна ділянка 
відноситься до категорії земель сільськогосподарського призначення. 

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

3. Гр.Бабюк О.А.: 
3.1. Після затвердження проектної документації зареєструвати речове право на нерухоме 

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

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

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

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

 
 

Міський голова                                                                                                А.О.Душко 
 
 
 
 



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
36 сесія  8 скликання 

 
11 жовтня 2019 року                                                                                                     № 2290 
 
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.Онопрійчуку В.І. 
 

Розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної 
власності Баранівської об’єднаної територіальної громади з метою передачі її у власність для 
ведення особистого селянського господарства, керуючись ст.12,33,118,125,126,1861 
Земельного кодексу України, 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. 
Онопрійчуку Віталію Івановичу, який проживає  в ХХХХХХХХХ, загальною площею 2,0000 
га для ведення особистого селянського господарства за межами ХХХХХХХХ. Дана земельна 
ділянка відноситься до категорії земель сільськогосподарського призначення. 

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

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

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

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

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

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

 
 

Міський голова                                                                                                  А.О.Душко 
 
 
 
 



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
36 сесія  8 скликання 

 
11 жовтня 2019 року                                                                                                     № 2291 
 
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.Сидорчуку О.Ю. 
 

Розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної 
власності Баранівської об’єднаної територіальної громади з метою передачі її у власність для 
ведення особистого селянського господарства, керуючись ст.12,33,118,125,126,1861 
Земельного кодексу України, 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. 
Сидорчуку Олегу Юрійовичу, який проживає  в ХХХХХХХХХ, загальною площею 1,6777 га 
для ведення особистого селянського господарства за межами ХХХХХХХХ. Дана земельна 
ділянка відноситься до категорії земель сільськогосподарського призначення. 

2. Передати гр. Сидорчуку Олегу Юрійовичу у власність земельну ділянку комунальної 
власності Баранівської об’єднаної територіальної громади, яка розташована за межами 
ХХХХХХХХ, площею 1,6777 га, в тому числі: рілля – 1,6777 га, для ведення особистого 
селянського господарства, кадастровий номер земельної ділянки – ХХХХХХХХХХ. 

3. Гр.Сидорчуку О.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  
36 сесія  8 скликання 

 
11 жовтня 2019 року                                                                                                     № 2292 
 
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.Степанюку О.М. 
 

Розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної 
власності Баранівської об’єднаної територіальної громади з метою передачі її у власність для 
ведення особистого селянського господарства, керуючись ст.12,33,118,125,126,1861 
Земельного кодексу України, 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. 
Степанюку Олександру Миколайовичу, який проживає  в ХХХХХХХХХ, загальною площею 
1,6777 га для ведення особистого селянського господарства за межами ХХХХХХХ. Дана 
земельна ділянка відноситься до категорії земель сільськогосподарського призначення. 

2. Передати гр. Степанюку Олександру Миколайовичу у власність земельну ділянку 
комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної громади, яка розташована за 
межами ХХХХХХХХХ, площею 1,6777 га, в тому числі: рілля – 1,6777 га, для ведення 
особистого селянського господарства, кадастровий номер земельної ділянки – 
ХХХХХХХХХХ. 

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

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

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

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

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

 
 

Міський голова                                                                                                    А.О.Душко 
 
 
 
 



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
36 сесія  8 скликання 

 
11 жовтня 2019 року                                                                                                     № 2293 
 
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.Лашевичу М.А. 
 

Розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної 
власності Баранівської об’єднаної територіальної громади з метою передачі її у власність для 
ведення особистого селянського господарства, керуючись ст.12,33,118,125,126,1861 
Земельного кодексу України, 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. 
Лашевичу Миколі Анатолійовичу, який проживає  в ХХХХХХХ, загальною площею 1,6777 га 
для ведення особистого селянського господарства за межами ХХХХХХХХ. Дана земельна 
ділянка відноситься до категорії земель сільськогосподарського призначення. 

2. Передати гр. Лашевичу Миколі Анатолійовичу у власність земельну ділянку 
комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної громади, яка розташована за 
межами ХХХХХХХХХ, площею 1,6777 га, в тому числі: рілля – 1,6777 га, для ведення 
особистого селянського господарства, кадастровий номер земельної ділянки – ХХХХХХХХ. 

3. Гр.Лашевичу М.А.: 
3.1. Після затвердження проектної документації зареєструвати речове право на нерухоме 

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

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

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

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

 
 

Міський голова                                                                           А.О.Душко 
 
 
 
 



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
36 сесія  8 скликання 

 
11 жовтня 2019 року                                                                                                     № 2294 
 
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.Грабовському В.Ю. 
 

Розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної 
власності Баранівської об’єднаної територіальної громади з метою передачі її у власність для 
ведення особистого селянського господарства, керуючись ст.12,33,118,125,126,1861 
Земельного кодексу України, 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. 
Грабовському Віталію Юрійовичу, який проживає  в ХХХХХХХХХ, загальною площею 
1,6777 га для ведення особистого селянського господарства за межами ХХХХХХХ. Дана 
земельна ділянка відноситься до категорії земель сільськогосподарського призначення. 

2. Передати гр. Грабовському Віталію Юрійовичу у власність земельну ділянку 
комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної громади, яка розташована за 
межами ХХХХХХХ, площею 1,6777 га, в тому числі: рілля – 1,6777 га, для ведення особистого 
селянського господарства, кадастровий номер земельної ділянки – ХХХХХХХХХ. 

3. Гр.Грабовському В.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  
36 сесія  8 скликання 

 
11 жовтня 2019 року                                                                                                     № 2295 
 
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.Болячко Г.П. 
 

Розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної 
власності Баранівської об’єднаної територіальної громади з метою передачі її у власність для 
ведення особистого селянського господарства, керуючись ст.12,33,118,125,126,1861 
Земельного кодексу України, 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. 
Болячко Ганні Петрівні, яка проживає  в ХХХХХХХХХ, загальною площею 2,0000 га для 
ведення особистого селянського господарства за межами ХХХХХХХХ. Дана земельна ділянка 
відноситься до категорії земель сільськогосподарського призначення. 

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

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

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

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

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

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

 
 

Міський голова                                                                                                   А.О.Душко 
 
 
 

 



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
36 сесія  8 скликання 

 
11 жовтня 2019 року                                                                                                     № 2296 
 
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.Васянович М.М. 
 

Розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної 
власності Баранівської об’єднаної територіальної громади з метою передачі її у власність для 
ведення особистого селянського господарства, керуючись ст.12,33,118,125,126,1861 
Земельного кодексу України, 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. 
Васянович Марії Миколаївні, яка проживає  в ХХХХХХХХ, загальною площею 2,0000 га для 
ведення особистого селянського господарства за межами ХХХХХХХХ. Дана земельна ділянка 
відноситься до категорії земель сільськогосподарського призначення. 

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

3. Гр.Васянович М.М.: 
3.1. Після затвердження проектної документації зареєструвати речове право на нерухоме 

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

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

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

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

 
 

Міський голова                                                                                                 А.О.Душко 
 
 
 

 



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
36 сесія  8 скликання 

 
11 жовтня 2019 року                                                                                                     № 2297 
 
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.Гродзінському В.Л. 
 

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. 
Гродзінському Віталію Людвиговичу, який проживає  в ХХХХХХХХ, загальною площею 
2,0000 га для ведення особистого селянського господарства за межами ХХХХХХХХХ. Дана 
земельна ділянка відноситься до категорії земель сільськогосподарського призначення. 

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

3. Гр.Гродзінському В.Л.: 
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  
36 сесія  8 скликання 

 
11 жовтня 2019 року                                                                                                     № 2298 
 
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.Савичу В.О. 
 

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. 
Савичу Віталію Олександровичу, який проживає  в ХХХХХХХХХ, загальною площею 2,0000 
га для ведення особистого селянського господарства за межами ХХХХХХХХ. Дана земельна 
ділянка відноситься до категорії земель сільськогосподарського призначення. 

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

3. Гр.Савичу 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  
36 сесія  8 скликання 

 
11 жовтня 2019 року                                                                                                     № 2299 
 
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.Чубареву М.М. 
 

Розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної 
власності Баранівської об’єднаної територіальної громади з метою передачі її у власність для 
ведення особистого селянського господарства, керуючись ст.12,33,118,125,126,1861 
Земельного кодексу України, 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. 
Чубареву Миколі Михайловичу, який проживає в ХХХХХХХХ, загальною площею 0,1691 га 
для ведення особистого селянського господарства на території ХХХХХХХХ. Дана земельна 
ділянка відноситься до категорії земель сільськогосподарського призначення. 

2. Передати гр. Чубареву Миколі Михайловичу у власність земельну ділянку комунальної 
власності Баранівської об’єднаної територіальної громади, яка розташована на території 
ХХХХХХХХХХ, площею 0,1691 га, в тому числі: рілля – 0,0926 га, охоронна зона навколо 
об’єкта енергетичної системи ПЛ-10 кВ – 0,0765 га, для ведення особистого селянського 
господарства, кадастровий номер земельної ділянки – ХХХХХХХХХХ. 

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

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

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

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

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

 
 

Міський голова                                                                                                А.О.Душко 
 
 
 



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
36 сесія  8 скликання 

 
11 жовтня 2019 року                                                                                                     № 2300 
 
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.Чубаревій Г.Н. 
 

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. 
Чубаревій Галині Ничипорівні, яка проживає в ХХХХХХХХ, загальною площею 0,1000 га для 
ведення особистого селянського господарства на території ХХХХХХХХХ. Дана земельна 
ділянка відноситься до категорії земель сільськогосподарського призначення. 

2. Передати гр. Чубаревій Галині Ничипорівні у власність земельну ділянку комунальної 
власності Баранівської об’єднаної територіальної громади, яка розташована на території 
ХХХХХХХХХ, площею 0,1000 га, в тому числі: рілля – 0,0818 га, охоронна зона навколо 
об’єкта енергетичної системи ПЛ-10 кВ – 0,0182 га, для ведення особистого селянського 
господарства, кадастровий номер земельної ділянки – ХХХХХХХХХ. 

3. Гр.Чубаревій Г.Н.: 
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  
36 сесія  8 скликання 

 
11 жовтня 2019 року                                                                                                     № 2301 
 
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.Гранківській Т.Л. 
 

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. 
Гранківській Тамарі Леонідівні, яка проживає  в ХХХХХХ, загальною площею 0,3000 га для 
ведення особистого селянського господарства на території ХХХХХХХХХХ. Дана земельна 
ділянка відноситься до категорії земель сільськогосподарського призначення. 

2. Передати гр. Гранківській Тамарі Леонідівні у власність земельну ділянку комунальної 
власності Баранівської об’єднаної територіальної громади, яка розташована на території 
ХХХХХХХХ, площею 0,3000 га, в тому числі: рілля – 0,2435 га, охоронна зона навколо об’єкта 
енергетичної системи ПЛ-10 кВ – 0,0565 га, для ведення особистого селянського господарства, 
кадастровий номер земельної ділянки – ХХХХХХХХХХ. 

3. Гр.Гранківській Т.Л.: 
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  
36 сесія  8 скликання 

 
11 жовтня 2019 року                                                                                                     № 2302 
 
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.Павлюк Ю.І. 
 

Розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної 
власності Баранівської об’єднаної територіальної громади з метою передачі її у власність для 
ведення особистого селянського господарства, керуючись ст.12,33,118,125,126,1861 
Земельного кодексу України, 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. 
Павлюк Юлії Іванівні, яка проживає  в ХХХХХХХХ, загальною площею 0,2000 га для ведення 
особистого селянського господарства на території ХХХХХХХХХХХХ. Дана земельна ділянка 
відноситься до категорії земель сільськогосподарського призначення. 

2. Передати гр. Павлюк Юлії Іванівні у власність земельну ділянку комунальної власності 
Баранівської об’єднаної територіальної громади, яка розташована на території ХХХХХХХХ, 
площею 0,2000 га, в тому числі: рілля – 0,2000 га, для ведення особистого селянського 
господарства, кадастровий номер земельної ділянки – ХХХХХХХХ. 

3. Гр.Павлюк Ю.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  
36 сесія  8 скликання 

 
11 жовтня 2019 року                                                                                                          № 2303 
 
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.Маслун О.Д. 
 

       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.Маслун Ользі Дмитрівні, яка проживає по ХХХХХХХ, 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.Маслун Ользі Дмитрівні 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.Маслун О.Д.: 
       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  
36 сесія  8 скликання 

 
 11 жовтня 2019 року                                                                                                № 2304 
 
Про затвердження проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки  
комунальної власності Баранівської об’єднаної  
територіальної громади з метою передачі її у 
власність для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель 
та споруд  гр.Процун І.А. 
 

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

 
ВИРІШИЛА: 

       1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної 
власності Баранівської об’єднаної територіальної громади з метою передачі її у власність 
гр.Процун Інні Анатоліївні, яка проживає по ХХХХХХХХХХ, загальною площею 0,1000 га 
для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по 
ХХХХХХХХХХ. Дана земельна ділянка відноситься до категорії земель житлової та 
громадської забудови. 

       2. Передати гр.Процун Інні Анатоліївні у власність земельну ділянку комунальної 
власності Баранівської об’єднаної територіальної громади, яка розташована по ХХХХХХХ, 
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 – ХХХХХХХХХХХ. 

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

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

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

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

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

 
Міський  голова                                                                                                  А.О.Душко 
 
 



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
36 сесія  8 скликання 

 
11 жовтня 2019 року                                                                                                          № 2305 
 
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.Лук’янчуку О.М. 
 

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

 
ВИРІШИЛА: 

       1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної 
власності Баранівської об’єднаної територіальної громади з метою передачі її у власність 
гр.Лук’янчуку Олександру Миколайовичу, який проживає по ХХХХХХХХ, загальною 
площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд по ХХХХХХХХХ. Дана земельна ділянка відноситься до категорії земель 
житлової та громадської забудови. 

       2. Передати гр.Лук’янчуку Олександру Миколайовичу у власність земельну ділянку 
комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної громади, яка розташована по 
ХХХХХХХ, 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.Лук’янчуку О.М.: 
       3.1. Після затвердження проектної документації зареєструвати речове право на 

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

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

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

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

 
Міський  голова                                                                                                  А.О.Душко 
 



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
36 сесія  8 скликання 

 
11 жовтня 2019 року                                                                                                        № 2306 
 
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 
8,9281 га на три земельних ділянки, в т.ч. ділянка №1 площею 2,0000 га (кадастровий номер 
1820685800:04:000:1292), ділянка №2 площею 2,0000 га (кадастровий номер 
1820685800:04:000:1293), ділянка №3 площею 4,9281 га (кадастровий номер 
1820685800:04:000:1294). Дані земельні ділянки відносяться до категорії земель 
сільськогосподарського призначення та розташовані за межами с.Суємці, 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  

36  сесія  8 скликання 
 

11 жовтня 2019 року                                                                                                № 2307 
 
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 
ХХХХХХХХ загальною площею 7,1142 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 ХХХХХХХХХ, 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 36 сесії 8 скликання 
Баранівської міської ради 

                                                                                               від   11.10.2019 р. № 2307 
 
 

 
 
 Прізвище,  ім,я  та  

по-батькові 
Адреса проживання Місце 

розташування 
земельної ділянки 
 

Площа,   
га 

1 Радзіховська Світлана 
Іванівна 

ХХХХХХ ХХХХХХХ 2,00 

 
Секретар ради                                                                                                О.В.Самчук  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
36 сесія  8 скликання 

 
11 жовтня 2019 року                                                                                                     № 2308 
 
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.Самчуку О.В. 
 

Розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної 
власності Баранівської об’єднаної територіальної громади з метою передачі її у власність для 
ведення особистого селянського господарства, керуючись ст.12,33,118,125,126,1861 
Земельного кодексу України, 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. 
Самчуку Олександру Валентиновичу, який проживає  в ХХХХХХХХ, загальною площею 
2,0000 га для ведення особистого селянського господарства за межами ХХХХХХХХХ. Дана 
земельна ділянка відноситься до категорії земель сільськогосподарського призначення. 

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

3. Гр.Самчуку 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  
36  сесія  8 скликання 

 
11 жовтня 2019 року                                                                        № 2309 
 
 
Про передачу у власність 
земельної ділянки для будівництва 
і обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель та споруд 
гр.Коротюку М.О. 
 

 
        Розглянувши заяву гр.Коротюка М.О. та договір купівлі-продажу житлового будинку 

від 23.08.2019 року з метою передачі земельної ділянки у власність для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель та 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. Передати гр.Коротюку Миколі Олександровичу у власність земельну ділянку, яка 
розташована по ХХХХХХХХ, площею 0,0546 га, для будівництва і обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель та споруд,. Кадастровий номер земельної ділянки – 
ХХХХХХХХХ. 

        3. Гр.Коротюку М.О.: 
        3.1. Після передачі у власність земельної ділянки 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  
36  сесія  8 скликання 

 
 11 жовтня 2019 року                                                                        № 2310 
 
 
Про передачу у власність 
земельної ділянки для будівництва 
і обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель та споруд 
гр.Савчук С.М. 
 

 
        Розглянувши заяву гр.Савчук С.М. та договір купівлі-продажу житлового будинку від 

03.04.2019 року, з метою передачі земельної ділянки у власність для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель та 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. Передати гр.Савчук Світлані Миколаївні у власність земельну ділянку, яка 
розташована по ХХХХХХХХ, площею 0,0228 га для будівництва і обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель та споруд,. Кадастровий номер земельної ділянки – 
ХХХХХХХХХХ. 

        3. Гр.Савчук С.М.: 
        3.1. Після передачі у власність земельної ділянки 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  
36 сесія  8 скликання 

 
11 жовтня 2019 року                                                                                                          № 2311 
 
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.Майструк М.О. 
 

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.Майструку Миколі Олександровичу, який проживає в ХХХХХХХХХХ, загальною площею 
2,0000 га для ведення особистого селянського господарства, яка розташована за межами 
ХХХХХХХХХ. Дана земельна ділянка відноситься до категорії земель 
сільськогосподарського призначення. 

 
2. Передати гр.Майструку Миколі Олександровичу у власність земельну ділянку 

комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної громади, яка розташована за 
межами ХХХХХХХХХХ, площею 2,0000 га для ведення особистого селянського 
господарства, кадастровий номер земельної ділянки – ХХХХХХХХХ. 

 
3. Гр.Майструку М.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  
36  сесія  8 скликання 

 
11 жовтня 2019 року                                                                                                       № 2312 
 
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.Косенко П.А. 
 

        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. Косенко Поліні Андріївні, яка 
проживає по ХХХХХХХХХ, загальною площею 3,8769 га (№ 83), в тому числі: 3,8588 га – 
рілля, 0,0181 га – сад,  та закріплення їх на місцевості межовими знаками. Дані земельні 
ділянки розташовані за межами ХХХХХХХХХХ та відносяться до категорії земель 
сільськогосподарського призначення. 

        2. Передати гр. Косенко Поліні Андріївні у власність земельні ділянки, які 
розташовані за межами с.Климентіївка, Баранівського району,  Житомирської області, 
площею 3,8769 га (№83), в тому числі: 3,8588 га -  рілля (кадастрвий номер земельної ділянки 
– ХХХХХХХ), 0,0181 га – сад (кадастровий номер земельної ділянки – ХХХХХХХХ), для 
ведення товарного сільськогосподарського виробництва. 

3. Гр. Косенко П.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  
36 сесія  8 скликання 

 
11 жовтня 2019 року                                                                                                          № 2313 
 
Про затвердження проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки  
комунальної власності Баранівської об’єднаної  
територіальної громади з метою передачі її у 
власність для ведення особистого селянського 
господарства гр.Юрчуку О.А. 
 

Розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної 
власності Баранівської об’єднаної територіальної громади з метою передачі її у власність для 
ведення особистого селянського господарства, керуючись ст.12,33,118,125,126,1861 
Земельного кодексу України, 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.Юрчуку Олександру Анатолійовичу, який проживає в ХХХХХХХХХ, загальною площею 
1,8164 га для ведення особистого селянського господарства за межами ХХХХХХХХХ. Дана 
земельна ділянка відноситься до категорії земель сільськогосподарського призначення. 

 
2. Передати гр.Юрчуку Олександру Анатолійовичу у власність земельну ділянку 

комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної громади, яка розташована за 
межами ХХХХХХХХХ, площею 1,8164 га для ведення особистого селянського господарства, 
кадастровий номер земельної ділянки – ХХХХХХХХХХХ. 

 
3. Гр.Юрчуку О.А.: 
3.1. Після затвердження проектної документації зареєструвати речове право на нерухоме 

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

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

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

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



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
36 сесія  8 скликання 

 
11 жовтня 2019 року                                                                                                          № 2314 
 
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.Корнійчуку О.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.Корнійчуку Олександру Петровичу, який проживає в ХХХХХХХХХХ, загальною площею 
1,8164 га для ведення особистого селянського господарства за межами ХХХХХХХХХХ. Дана 
земельна ділянка відноситься до категорії земель сільськогосподарського призначення. 

 
2. Передати гр.Корнійчуку Олександру Петровичу у власність земельну ділянку 

комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної громади, яка розташована за 
межами ХХХХХХХХХХХХ, площею 1,8164 га для ведення особистого селянського 
господарства, кадастровий номер земельної ділянки – ХХХХХХХХХХ. 

 
3. Гр.Корнійчуку О.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  
36 сесія  8 скликання 

 
11 жовтня 2019 року                                                                                                          № 2315 
 
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.Поваліхіну В.О. 
 

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.Поваліхіну Віктору Олексійовичу, який проживає в ХХХХХХХ, загальною площею 1,8164 
га для ведення особистого селянського господарства за межами ХХХХХХХХХХ. Дана 
земельна ділянка відноситься до категорії земель сільськогосподарського призначення. 

 
2. Передати гр.Поваліхіну Віктору Олексійовичу у власність земельну ділянку 

комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної громади, яка розташована за 
межами ХХХХХХХХ, площею 1,8164 га для ведення особистого селянського господарства, 
кадастровий номер земельної ділянки – ХХХХХХХХХХХ. 

 
3. Гр.Поваліхіну 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  
36 сесія  8 скликання 

 
11 жовтня 2019 року                                                                                                          № 2316 
 
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.Скачкову О.С. 
 

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.Скачкову Олександру Сергійовичу, який проживає в ХХХХХХХХ, загальною площею 
1,8164 га для ведення особистого селянського господарства за межами ХХХХХХХХХ. Дана 
земельна ділянка відноситься до категорії земель сільськогосподарського призначення. 

 
2. Передати гр.Скачкову Олександру Сергійовичу у власність земельну ділянку 

комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної громади, яка розташована за 
межами ХХХХХХХХХХ, площею 1,8164 га для ведення особистого селянського 
господарства, кадастровий номер земельної ділянки – ХХХХХХХХХ. 

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

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

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

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

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

 
 

Міський голова                                                А.О.Душко 
 
 



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
36 сесія  8 скликання 

 
11 жовтня 2019 року                                                                                                          № 2317 
 
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.Скачковій Л.І. 
 

Розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної 
власності Баранівської об’єднаної територіальної громади з метою передачі її у власність для 
ведення особистого селянського господарства, керуючись ст.12,33,118,125,126,1861 
Земельного кодексу України, 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.Скачковій Лідії Іванівні, яка проживає в ХХХХХХХХХХ, загальною площею 1,8164 га для 
ведення особистого селянського господарства за межами ХХХХХХХХХ. Дана земельна 
ділянка відноситься до категорії земель сільськогосподарського призначення. 

 
2. Передати гр.Скачковій Лідії Іванівні у власність земельну ділянку комунальної 

власності Баранівської об’єднаної територіальної громади, яка розташована за межами 
ХХХХХХХ, площею 1,8164 га для ведення особистого селянського господарства, кадастровий 
номер земельної ділянки – ХХХХХХХХХХ. 

 
3. Гр.Скачковій Л.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  
36 сесія  8 скликання 

 
11 жовтня 2019 року                                                                                                          № 2318 
 
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.Куцан Л.Л. 
 

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.Куцан Людмилі Леонідівні, яка проживає в ХХХХХХХХХХ, загальною площею 2,0000 га 
для ведення особистого селянського господарства за межами ХХХХХХХХХХ. Дана земельна 
ділянка відноситься до категорії земель сільськогосподарського призначення. 

 
2. Передати гр.Куцан Людмилі Леонідівні у власність земельну ділянку комунальної 

власності Баранівської об’єднаної територіальної громади, яка розташована за межами 
с.Смолдирів, Баранівського району, Житомирської області, площею 2,0000 га для ведення 
особистого селянського господарства, кадастровий номер земельної ділянки – ХХХХХХХХХ. 

 
3. Гр.Куцан Л.Л.: 
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  
36 сесія  8 скликання 

 
11 жовтня 2019 року                                                                                                          № 2319 
 
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.Савичу Б.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.Савичу Богдану Вікторовичу, який проживає по ХХХХХХХХ,  загальною площею 0,2500 
га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по 
ХХХХХХХХХ. Дана земельна ділянка відноситься до категорії земель житлової та 
громадської забудови. 

       2. Передати гр.Савичу Богдану Вікторовичу у власність земельну ділянку 
комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної громади, яка розташована по 
ХХХХХХХХ, площею 0,2500 га, в тому числі: землі, зайняті поточним будівництвом та 
відведені під будівництво (будівництво на яких не розпочато) – 0,0447 га; рілля – 0,1386 га; 
сад 0,0667 га, для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 
і споруд, кадастровий номер земельної ділянки – ХХХХХХХХ. 

       3. Гр.Савичу Б.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  
36 сесія  8 скликання 

11 жовтня 2019 року                                                                                                   № 2320 
 
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.Приймаку С.І. 
 
 

    Розглянувши заяву гр.Приймака С.І. 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 №0245974, 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.Приймаку Сергію Івановичу, який проживає в ХХХХХХХХХ, 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 3,5069 га, в тому числі: 
рілля – 2,7631 га (№ 390), сінокіс – 0,7438 га (№ 680), та закріплення на місцевості межовими 
знаками. Земельні ділянки розташовані за межами ХХХХХХХХХХ та відносяться до категорії 
земель сільськогосподарського призначення. 

            2. Після виготовлення технічної документації із землеустрою, гр.Приймаку С.І. 
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 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  
36 сесія  8 скликання 

11 жовтня 2019 року                                                                                                   № 2321 
 
Про передачу в оренду земельної 
ділянки комунальної власності 
Баранівської об’єднаної територіальної  
громади для будівництва та обслуговування 
будівель торгівлі ФОП Михалюк В.М. 

 
        Розглянувши заяву Михалюка В.М. про передачу в оренду земельної ділянки для 

будівництва та обслуговування будівель торгівлі, керуючись ст.12,93,124 Земельного кодексу 
України, Законом України «Про реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», 
Законом України «Про оренду землі», ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», враховуючи рекомендації постійної комісії з питань земельних відносин, 
містобудування, будівництва та охорони навколишнього природного середовища, міська рада 

 
ВИРІШИЛА: 

        1. Передати фізичній особі-підприємцю Михалюку Віктору Миколайовичу, який 
проживає в ХХХХХХХХ, в довгострокову оренду терміном на 15 (п'ятнадцять) років земельну 
ділянку комунальної власності Баранівської обєднаної територіальної громади загальною 
площею 0,0341 га для будівництва та обслуговування будівель торгівлі. Кадастровий номер 
земельної ділянки: ХХХХХХХ. 

        2. Встановити розмір орендної плати за оренду земельної ділянки площею 0,0341 га 
– 12 % від нормативної грошової оцінки землі. 

        3. ФОП Михалюку В.М.: 
3.1. Замовити в землевпорядній організації виготовлення договору оренди землі та 
зареєструвати його відповідно до чиннного законодавства. 
3.2. Виконувати обов’язки землекористувача відповідно до вимог статті 96 Земельного 
кодексу України. 
3.3. Забезпечити вільний доступ для прокладання нових, ремонту та експлуатації існуючих 
інженерних мереж і споруд, що знаходяться в межах земельної ділянки. 

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

 
 
 

Міський голова                             А.О.Душко 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
36  сесія  8 скликання 

 
11 жовтня 2019 року                                                                                                   № 2322 
  
Про присвоєння поштової 
адреси земельній ділянці 
комунальної власності 
Баранівської міської ради 
 
 

        Заслухавши інформацію начальника відділу містобудування, архітектури, земельних 
відносин та комунальної власності Шевчук О.Г.  про присвоєння поштової адреси земельній 
ділянці в м.Баранівка, з метою впорядкування нумерації земельних ділянок, керуючись ст.26 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної 
комісії з питань земельних відносин, містобудування, будівництва та охорони навколишнього 
природного середовища, міська рада 

 
ВИРІШИЛА: 
 
               1. Присвоїти земельній ділянці площею 0,0406 га для розміщення та експлуатації 
основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, 
машинобудівної та іншої промисловості (кадастровий номер земельної ділянки  
ХХХХХХХХХ), яка знаходиться в комунальній власності Баранівської обєднаної 
територіальної громади, поштову адресу: ХХХХХХХХХ.  
 
               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  
36 сесія  8 скликання 

 
11 жовтня 2019 року                                                                                                     № 2323 
 
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.Хоменку 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. Хоменку Віктору Васильовичу, 
який проживає по ХХХХХХХХХХ, загальною площею 0,0805 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. Хоменку Віктору Васильовичу у власність земельну ділянку 
комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної громади, яка розташована по  
ХХХХХХХХХХ, площею 0,0805 га, в тому числі: під житловою забудовою та господарськими 
спорудами – 0,0468 га; рілля – 0,0337 га; для будівництва і обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд, кадастровий номер земельної ділянки – ХХХХХХХХ. 

 3. Гр. Хоменку 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  
36 сесія  8 скликання 

 
11 жовтня 2019 року                                                                                                          № 2324 
 
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.Арзанцеву В.О. 
 

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 предачі її у власність 
гр.Арзанцеву Віталію Олександровичу, який проживає в ХХХХХХХХХ, загальною площею 
2,0000 га для ведення особистого селянського господарства за межами ХХХХХХХХХ. Дана 
земельна ділянка відноситься до категорії земель сільськогосподарського призначення. 

 
2. Передати гр.Арзанцеву Віталію Олександровичу 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 – ХХХХХХХХХХ. 

 
3. Гр.Арзанцеву 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  
36 сесія  8 скликання 

 
11 жовтня 2019 року                                                                                                          № 2325 
 
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.Арзанцевій М.С. 
 

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 предачі її у власність 
гр.Арзанцевій Марії Сергіївні, яка проживає в ХХХХХХХХ, загальною площею 2,0000 га для 
ведення особистого селянського господарства за межами ХХХХХХХХХХ. Дана земельна 
ділянка відноситься до категорії земель сільськогосподарського призначення. 

 
2. Передати гр.Арзанцевій Марії Сергіївні у власність земельну ділянку комунальної 

власності Баранівської об’єднаної територіальної громади, яка розташована за межами 
ХХХХХХ, площею 2,0000 га для ведення особистого селянського господарства, кадастровий 
номер земельної ділянки – ХХХХХХХХХХХХХ 

 
3. Гр.Арзанцевій М.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  
36 сесія  8 скликання 

 
11 жовтня 2019 року                                                                                                          № 2326 
 
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.Гайдайчуку М.М. 
 

Розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної 
власності Баранівської об’єднаної територіальної громади з метою передачі її у власність для 
ведення особистого селянського господарства, керуючись ст.12,33,118,125,126,1861 
Земельного кодексу України, 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 предачі її у власність 
гр.Гайдайчуку Миколі Миколайовичу, який проживає в ХХХХХХХХХ, загальною площею 
2,0000 га для ведення особистого селянського господарства за межами ХХХХХХХХХХ. Дана 
земельна ділянка відноситься до категорії земель сільськогосподарського призначення. 

 
2. Передати гр.Гайдайчуку Миколі Миколайовичу у власність земельну ділянку 

комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної громади, яка розташована за 
межами ХХХХХХХХХ, площею 2,0000 га для ведення особистого селянського господарства, 
кадастровий номер земельної ділянки – ХХХХХХХХХХ. 

 
3. Гр.Гайдайчуку М.М.: 
3.1. Після затвердження проектної документації зареєструвати речове право на нерухоме 

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

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

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

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

 
 

Міський голова                                                           А.О.Душко 
 



                                  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
36  сесія  8 скликання 

 
 

11 жовтня 2019 року                                                                                                   № 2327 
 
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.Лісневській Л.С. 
 

        Розглянувши заяву гр.Лісневської Л.С. 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 відділом 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 ХХХХХХХХ, 
загальною площею 10,1021 га. 

        2. Надати дозвіл гр.Лісневській Лідії Семенівні, яка проживає в ХХХХХХХХХХХ, 
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 ХХХХХХХХХ, 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.Лісневській Л.С., 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  
36 сесія  8 скликання 

 
11 жовтня 2019 року                                                                                                          № 2328 
 
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.Ковальчук Н.С. 
 

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 предачі її у власність 
гр.Ковальчук Надії Сидорівні, яка проживає в ХХХХХХХ, загальною площею 2,0000 га для 
ведення особистого селянського господарства за межами ХХХХХХХХХХ. Дана земельна 
ділянка відноситься до категорії земель сільськогосподарського призначення. 

 
2. Передати гр.Ковальчук Надії Сидорівні у власність земельну ділянку комунальної 

власності Баранівської об’єднаної територіальної громади, яка розташована за межами 
ХХХХХХХХХХ, площею 2,0000 га для ведення особистого селянського господарства, 
кадастровий номер земельної ділянки – ХХХХХХХХХХ. 

 
3. Гр.Ковальчук Н.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  
36 сесія  8 скликання 

 
11 жовтня 2019 року                                                                                                          № 2329 
 
Про затвердження технічної документації 
із землеустрою щодо встановлення меж  
земельної ділянки комунальної власності  
Баранівської об’єднаної територіальної  
громади для будівництва і обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель  
і споруд 
 

Розглянувши технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної 
ділянки комунальної власності Баранівської об,єднаної територіальної громади, керуючись 
ст.12,40,118,125,126,1861 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 технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної 
ділянки комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної громади загальною 
площею 0,2500 га для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд по вул.Поліській,146 в с.Глибочок, Баранівського району, Житомирської 
області. Дана земельна ділянка відноситься до категорії земель житлової та громадської 
забудови. Кадастровий номер земельної ділянки – 1820683600:06:002:0198. 

 
 
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  
36 сесія  8 скликання 

 
11 жовтня 2019 року                                                                                                          № 2330 
 
Про передачу у власність земельної ділянки  
комунальної власності Баранівської об’єднаної  
територіальної громади для будівництва і   
обслуговування житлового будинку,  
господарських будівель і споруд гр.Ніколюк О.І. 
 

Розглянувши заяву гр.Ніколюк О.І. щодо передачі у власність земельної для будівництва 
і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, свідоцтво про право 
на спадщину за законом від 01.10.2019 р., керуючись ст.12,40,120,125,126,1861 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. Передати гр.Ніколюк Ользі Іванівні у власність земельну ділянку комунальної власності 
Баранівської об’єднаної територіальної громади, яка розташована по ХХХХХХХХХ, площею 
0,2500 га для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд, кадастровий номер земельної ділянки – ХХХХХХХХХХ. 

 
2. Гр.Ніколюк О.І.: 
2.1. Зареєструвати речове право на нерухоме майно відповідно до чинного законодавства. 
2.2.  Виконувати обов,язки землевласника відповідно до вимог статті 91 Земельного 

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

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

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

 
 

Міський голова                                                             А.О.Душко 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
36 сесія  8 скликання 

 
11 жовтня 2019 року                                                                                                     № 2331 
 
Про затвердження технічної документації 
із землеустрою щодо встановлення меж 
частини земельної ділянки, на яку поширюється  
право сервітуту на право прокладання, 
експлуатації та обслуговування кабельної лінії 
 

Розглянувши технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж частини 
земельної ділянки, на яку поширюється право сервітуту на право прокладання, експлуатації та 
обслуговування кабельної лінії, 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. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж частини земельної ділянки комунальної власності Баранівської об’єднаної 
територіальної громади з метою передачі її у сервітутне користування товариству з 
обмеженою відповідальністю «САНВІН 11», юридична адреса якого: м.Одеса, 
вул.Єврейська,23А, загальною площею 0,3065 га на право прокладання, експлуатації та 
обслуговування кабельної лінії КЛ 10 кВ від ПС 35/10 кВ «Баранівка» до фотогальванічної 
електростанції ТОВ «САНВІН 11» в м.Баранівка, Житомирської області. Земельна ділянка 
відноситься до земель запасу комунальної власності Баранівської об,єднаної територіальної 
громади. 
              2. Встановити право земельного сервітуту ТОВ «САНВІН 11» до 01.08.2043 року на 
земельні ділянки та частини земельних ділянок комунальної власності Баранівської об,єднаної 
територіальної громади загальною площею 0,3065 га, в тому числі: площею 0,0692 га на 
земельну ділянку кадастровий номер 1820600000:01:002:0986, площею 0,0044 га на земельну 
ділянку кадастровий номер 1820600000:01:006:0116, площею 0,2080 га на земельну ділянку 
кадастровий номер 1820600000:01:006:0115, площею 0,0249 га на частину земельної ділянки 
кадастровий номер 1820610100:01:006:0045, на право прокладання, експлуатації та 
обслуговування кабельної лінії КЛ 10 кВ (код обмеження 07.03) в м.Баранівка, Житомирської 
області. 
              3. Встановити плату за сервітутне користування земельними ділянками загальною 
площею 0,3065 га в розмірі 12% від нормативної грошової оцінки землі. 

    4. Директору ТОВ «САНВІН 11» Пономарьову В.М.: 
 4.1. Після затвердження технічної документації замовити в землевпорядній організації 

виготовлення договорів сервітуту 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. 

       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  

36  сесія  8 скликання 
 

11 жовтня 2019 року                                                                                                    № 2332 
 
Про надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки комунальної власності 
Баранівської об’єднаної територіальної 
громади для будівництва та обслуговування 
будівель торгівлі з подальшою передачею 
в оренду ПР «Баранівський Коопзаготпром» 
 

        Розглянувши клопотання директора ПР «Баранівський Коопзаготпром»                     
Бінчука Д.О. про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки для будівництва та обслуговування будівель торгівлі з метою передачі її в 
оренду, свідоцтво про право власності на нежитлові будівлі від 03.12.2004 р., стату 
підприємства райспоживспілки «Баранівський Коопзаготпром», керуючись 
ст.12,93,114,125,126 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 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 підприємству райспоживспілки «Баранівський Коопзаготпром», 
юридична адреса якого: м.Баранівка, вул.Першотравенська,17, на розробку проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної власності Баранівської 
об’єднаної територіальної громади загальною площею 0,0458 га для будівництва та 
обслуговування будівель торгівлі в м.Баранівка, вул.Першотравенська,17  з подальшою 
передачею в оренду. 

            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. Директору ПР 
«Баранівський Коопзаготром» Бінчуку Д.О. подати проект землеустрою на розгляд сесії 
міської ради щодо прийняття рішення про його 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 
36 сесія 8 скликання 

 
11 жовтня 2019 року                                                                                                № 2333 
 
Про продаж земельної ділянки  
для розміщення та експлуатації 
основних, підсобних і допоміжних 
будівель та споруд підприємств 
переробної, машинобудівної та  
іншої промисловості у власність 
гр.Джуню О.Г. 
 
         Розглянувши заяву гр.Джуня О.Г., звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки 
в с.Стара Гута вул.Л.Українки, 26-а  розроблений суб’єктом оціночної діяльності ФОП 
Медвецька Т.В, висновок оцінювача про експертну грошову оцінку земельної ділянки від 
03.10.2019 р., керуючись ст.12,127,128 Земельного кодексу України, Постановою Кабінету 
Міністрів України «Про затвердження Порядку здійснення розрахунків з розстроченням 
платежу за придбання земельної ділянки державної та комунальної власності від 22.04.2009 р. 
№381», ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи 
рекомендації постійної комісії з питань земельних відносин, містобудування, будівництва та 
охорони навколишнього природного середовища, міська рада 
 
ВИРІШИЛА: 

         1. Затвердити звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки площею 0,0225 га, 
яка передана в оренду гр.Джуню Олегу Григоровичу для будівництва та обслуговування  
будівель торгівлі, розташованої за адресою: Житомирська область, Баранівський район, 
с.Стара Гута, вул. Л.Українки, 26-а. 

         2. Продати гр.Джуню Олегу Григоровичу земельну ділянку площею 0,0225 га у 
власність по вул.Л.Українки, 26-а в с.Стара Гута для будівництва та обслуговування будівель 
торгівлі (кадастровий номер 1820683600:02:001:0240) за ціною 7 875,00 грн. (сім тисяч 
вісімсот сімдесят п’ять гривень нуль копійок) (р/р 31511941006713 код ЄДРПОУ 37573026 
МФО 899998 Казначейство України (ел.адм.податк.) м.Київ), з них, 6000 грн. – авансовий 
внесок. 

        3. Доручити міському голові Душку А.О. від імені міської ради укласти договір 
купівлі-продажу земельної ділянки за ціною та на умовах, визначених цим рішенням. 

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

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



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
36 сесія  8 скликання 

 
11 жовтня 2019 року                                                                                                        № 2334 
 
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 
7,6854 га на три земельних ділянки, в т.ч. ділянка №1 площею 2,0000 га (кадастровий номер 
1820680800:04:000:0273), ділянка №2 площею 2,1935 га (кадастровий номер 
1820680800:04:000:0275), ділянка №3 площею 3,4919 га (кадастровий номер 
1820680800:04:000:0274). Дані земельні ділянки відносяться до категорії земель 
сільськогосподарського призначення та розташовані за межами с.Стара Гута, 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  
36 сесія  8 скликання 

 
11 жовтня 2019 року                                                                              № 2335 
 
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 в 
оренду гр.Ковальчук І.О. 
 

Розглянувши заяву гр.Ковальчук І.О. про надання дозволу на виготовлення технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки з метою 
передачі її в оренду, договори купівлі-продажу частини житлового будинку від 18.04.2016 р., 
керуючись ст.12,40,93,118,125,126,1861, Земельного кодексу України, Законом України «Про 
оренду землі», Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України 
щодо спрощення порядку набуття прав на землю», Законом України «Про реєстрацію речових 
прав на нерухоме майно та їх обтяжень», ст.12,25 Закону України «Про землеустрій», ст.26 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної 
комісії з питань земельних відносин, містобудування, будівництва та охорони навколишнього 
природного середовища, міська рада 

 
ВИРІШИЛА: 
  

     1. Надати дозвіл гр.Ковальчук Інні Олександрівні, яка проживає в ХХХХХХХХХ, на 
розробку технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) з метою передачі її в оренду для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд орієнтовною загальною 
площею 0,1000 га в ХХХХХХХХХХХХ. Земельна ділянка відноситься до категорії земель 
житлової та громадської забудови та перебуває в користуванні гр.Ковальчук Інни 
Олександрівни. 

 
     2. Після виготовлення технічної документації із землеустрою, Баранівській міській раді 

зареєструвати земельну ділянки у відділі Держгеокадастру. Гр.Ковальчук І.О.. 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  
36  сесія  8 скликання 

 
11 жовтня 2019 року                                                                                                       № 2336  
 
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.Волянському С.Д. 
 

        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. Волянському Сергію 
Дмитровичу, який проживає по ХХХХХХХХХ, загальною площею 2,7626 га, в тому числі: 
2,4271 га – рілля, 0,3355 га – пасовище,  та закріплення їх на місцевості межовими знаками. 
Дані земельні ділянки розташовані за межами ХХХХХХХХХ та відносяться до категорії 
земель сільськогосподарського призначення. 

        2. Передати гр. Волянському Сергію Дмитровичу у власність земельні ділянки, які 
розташовані за межами ХХХХХХХХХХХХ, площею 2,7626 га, в тому числі: 2,4271 га (285) -  
рілля (кадастрвий номер земельної ділянки – ХХХХХХХХХ), 0,3355 га (940) – пасовище 
(кадастровий номер земельної ділянки – ХХХХХХХХ), для ведення товарного 
сільськогосподарського виробництва. 

3. Гр. Волянському С.Д.: 
3.1. Після затвердження технічної документації зареєструвати речове право на нерухоме 

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

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

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

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



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
36  сесія  8 скликання 

 
11 жовтня 2019 року                                                                                                       № 2337 
 
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 спільну часткову  
власність гр.Чернишуку О.В., гр.Самошко Н.М. 
 

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

 
ВИРІШИЛА: 
 

        1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) з метою передачі їх у спільну 
часткову власність для ведення товарного сільськогосподарського виробництва гр. 
Чернишуку Олександрові Васильовичу, який проживає в ХХХХХХХХ, та гр.Самошко Надії 
Миколаївні, яка проживає в ХХХХХХХХ, загальною площею 2,8033 га, в тому числі: 2,3504 
га – рілля, 0,4529 га – пасовище,  та закріплення їх на місцевості межовими знаками. Дані 
земельні ділянки розташовані за межами ХХХХХХХХХХХ та відносяться до категорії земель 
сільськогосподарського призначення. 

        2. Передати гр. Чернишуку Олександру Васильовичу (1/3 частини паю) та 
гр.Самошко Надії Миколаївні (2/3 частини паю) у спільну часткову власність земельні 
ділянки, які розташовані за межами ХХХХХХХХХ, площею 2,8033 га, в тому числі: 2,3504 га 
(286) -  рілля (кадастрвий номер земельної ділянки – ХХХХХ), 0,4529 га (930) – пасовище 
(кадастровий номер земельної ділянки – ХХХХХХХХХ), для ведення товарного 
сільськогосподарського виробництва. 

3. Гр. Чернишуку О.В. та гр.Самошко Н.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  
36  сесія  8 скликання 

 
11 жовтня 2019 року                                                                                                       № 2338 
 
Про погодження надання дозволу на   
розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки для  
ведення особистого селянського  
господарства, яка розташована за  
межами населеного пункту 

 
  Розглянувши лист-звернення Головного управління Держгеокадастру у Житомирській 

області №18-6-0.334-6007/2-19 від 10.09.2019 р., керуючись ст.26 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні» та враховуючи рекомендації постійної комісії з питань 
земельних відносин, містобудування, будівництва та охорони навколишнього природного 
середовища, міська рада 

 
ВИРІШИЛА: 

          1. Не погодити надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського 
господарства за межами населеного пункту на території Марківського старостинського округу 
загальною площею 2,0000 га гр.Тичинському Олегові Євгеновичу, який проживає в 
ХХХХХХХХ. 
 

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



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
36 сесія  8 скликання 

 
11 жовтня 2019 року                                                                                                          № 2339 
 
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. Гальчевському О.М. 
 

Розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної 
власності Баранівської об’єднаної територіальної громади з метою передачі її у власність для 
ведення особистого селянського господарства, керуючись ст.12,33,118,125,126,1861 
Земельного кодексу України, 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 предачі її у власність 
гр.Гальчевському Олександрові Модестовичу, який проживає в ХХХХХХХ, загальною 
площею 2,0000 га для ведення особистого селянського господарства в ХХХХХХХХХ. Дана 
земельна ділянка відноситься до категорії земель сільськогосподарського призначення. 

 
2. Передати гр.Гальчевському Олександрові Модестовичу у власність земельну ділянку 

комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної громади, яка розташована в 
ХХХХХХХ, площею 2,0000 га для ведення особистого селянського господарства, кадастровий 
номер земельної ділянки – ХХХХХХХХХХХ. 

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

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

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

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

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

 
 

Міський голова                                                          А.О.Душко 
 
 



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
36 сесія  8 скликання 

 
 11 жовтня 2019 року                                                                                                    № 2340 
 
Про надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок комунальної власності 
Баранівської об’єднаної територіальної 
громади за межами населених пунктів 
зі зміною цільового призначення з земель 
запасу на землі для сінокосіння та 
випасання худоби 
 

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

 
ВИРІШИЛА: 
              

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

- 30,0864 га (1820685800:04:000:1253); 
- 18,6295 га (1820685800:04:000:1256); 
- 7,0044 га (1820685800:04:000:1276); 
- 15,2417 га (1820685800:04:000:1279); 
- 12,9185 га (1820685800:04:000:1250); 
- 13,6732 га 1820685800:04:000:1249); 
- 8,2792 га (1820685800:04:000:1281); 
- 46,3108 га (1820685800:02:000:0223). 
        2. Після виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок 

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


