
 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
46 сесія  8 скликання 

28 серпня 2020 року                                                                           № 2955 
 
Про виготовлення технічної документаціі 
із землеустрою щодо поділу земельної  
ділянки комунальної власності Баранівської 
об’єднаної територіальної громади 
                                                                                                                                                                  

  Заслухавши інформацію начальника відділу містобудування, архітектури, земельних 
відносин та комунальної власності Баранівської міської ради Шевчук О.Г. щодо необхідності 
поділу земельних ділянок сільськогосподарського призначення, які розташовані за межами 
с.Глибочок та перебувають у комунальній власності Баранівської об’єднаної територіальної 
громади, керуючись Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо розмежування земель державної та комунальної власності», ст.791,122 
Земельного кодексу України, ст.56 Закону України «Про землеустрій», ст.26 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні», сесія міської ради 

 

ВИРІШИЛА: 

          1. Надати дозвіл на розроблення технічної документації із землеустрою щодо поділу 
земельної ділянки сільськогосподарського призначення комунальної власності Баранівської 
об’єднаної територіальної громади (землі запасу (16.00) площею 20,1288 га, на дві окремих 
земельних ділянки. Кадастровий номер ділянки – ХХХХХ. 
          2. Надати дозвіл на розроблення технічної документації із землеустрою щодо поділу 
земельної ділянки сільськогосподарського призначення комунальної власності Баранівської 
об’єднаної територіальної громади (землі запасу (16.00) площею 5,2997 га, на дві окремих 
земельних ділянки. Кадастровий номер ділянки – ХХХХХ. 
          3. Відділу містобудування, архітектури, земельних відносин та комунальної власності 
Баранівської міської ради замовити виготовлення технічної документації із землеустрою та 
провести розрахунок з виконавцем робіт. 
          4. Внести зміни до рішення 39 сесії 8 скликання Баранівської міської ради від 24.12.2019 
року №2670 «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 
загального користування (громадський випас)», а саме, визнати таким, що втратив чинність, 
пункт 40,41 додатку до даного рішення. 

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

Міський голова                                                                                                            А.О.Душко 

 



                                  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
46 сесія 8 скликання 

28 серпня  2020 року                                                                       № 2973 
 
Про надання дозволу на виготовлення 
технічної документації із землеустрою 
щодо поділу земельної ділянки та проекту  
землеустрою щодо відведення земельної  
ділянки комунальної власності Баранівської  
об’єднаної територіальної громади з метою 
передачі її у власність 
 

        Розглянувши заяви громадян, керуючись ст.12,33,40,118,125,126 Земельного кодексу 
України, п.21 Розділу Х «Перехідних положень» Земельного кодексу України, згідно з яким 
землі колективних сільськогосподарських підприємств, що припинені (крім земельних 
ділянок, які на день набрання чинності Законом України від 10.07.2018 р. №2498-VІІІ 
перебували у приватній власності), вважаються власністю територіальних громад, на території 
яких вони розташовані, 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 
земельної ділянки комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної громади: 
             1.1. Гриценюк Тетяні Володимирівні, яка проживає по ХХХХХ, орієнтовною 
площею 0,4500 га для ведення особистого селянського господарства із земель запасу 
сільськогосподарського призначення, розташованої в ХХХХХ. 
             1.2. Ворощуку Русланові Вікторовичу, який проживає по ХХХХХ, орієнтовною 
площею 2,0000 га для ведення особистого селянського господарства із земель запасу 
сільськогосподарського призначення, розташованої в ХХХХХ. 
             1.3. Іщук Ніні Миколаївні, яка проживає ХХХХХ, орієнтовною площею 0,2200 га для 
ведення особистого селянського господарства із земель запасу сільськогосподарського 
призначення, розташованої по ХХХХХ. 
             1.4. Дмитрук Валентині Василівні, яка проживає по ХХХХХ орієнтовною площею 
0,0600 га для ведення особистого селянського господарства із земель запасу 
сільськогосподарського призначення, розташованої по ХХХХХ. 
             1.5. Іщуку Андрієві Петровичу, який проживає по ХХХХХ, орієнтовною площею 
0,2500 га для ведення особистого селянського господарства із земель запасу 
сільськогосподарського призначення, розташованої по ХХХХХ. 
              1.6. Житнікову Віктору Леонідовичу, який проживає по ХХХХХ, орієнтовною 
площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд із земель запасу житлової та громадської забудови, розташованої по 
ХХХХХ. 
             1.7. Ворощуку Русланові Вікторовичу, який проживає по ХХХХХ, орієнтовною 
площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд із земель запасу житлової та громадської забудови, розташованої по 
ХХХХХ. 



             1.8. Шикирявому Андрієві Олександровичу, який проживає по                                                   
ХХХХХ, орієнтовною площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд із земель запасу житлової та громадської 
забудови, розташованої по ХХХХХ. 
             1.9. Лисюку Іванові Миколайовичу, який проживає по  ХХХХХ, орієнтовною 
площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд із земель запасу житлової та громадської забудови, розташованої по 
ХХХХХ. 
             1.10. Конику Іванові Васильовичу, який проживає по ХХХХХ, орієнтовною площею 
0,2800 га для ведення особистого селянського господарства із земель запасу 
сільськогосподарського призначення, розташованої в ХХХХХ. 
             1.11. Касянчуку Олександру Миколайовичу, який проживає ХХХХХ, з земель запасу 
сільськогосподарського призначення (землі колективних сільськогосподарських 
підприємств, що припинені) орієнтовною площею 2,0000 га для ведення особистого 
селянського господарства за межами ХХХХХ. 
             1.12. Цимбалюк Олені Тимофіївні, яка проживає по ХХХХХ, орієнтовною площею 
0,1000 га для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд із земель запасу житлової та громадської забудови, розташованої по ХХХХХ. 
             1.13. Шевчуку Владиславу Сергійовичу, який проживає по ХХХХХ, орієнтовною 
площею 2,0000 га для ведення особистого селянського господарства із земель запасу 
сільськогосподарського призначення, розташованої в ХХХХХ. 
             1.14. Седьку Івану Михайловичу, який проживає по ХХХХХ, орієнтовною площею 
0,1500 га для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд із земель запасу житлової та громадської забудови, розташованої по ХХХХХ. 
             1.15. Бакалову Віктору Юрійовичу, який проживає по ХХХХХ, орієнтовною площею 
2,0000 га для ведення особистого селянського господарства із земель запасу 
сільськогосподарського призначення, розташованої в ХХХХХ 
      1.16. Заєць Феклі Наумівні яка проживає ХХХХХ, орієнтовною площею 0,4700 га 
для ведення особистого селянського господарства із земель запасу сільськогосподарського 
призначення, розташованої в ХХХХХ. 
               1.17. Линку Віктору Петровичу який проживає в ХХХХХ орієнтовною площею 
0,4000 га для ведення особистого селянського господарства із земель запасу 
сільськогосподарського призначення, розташованої в ХХХХХ. 
              1.18. Радчука Петра Бенедиктовича який проживає в ХХХХХ, орієнтовною площею 
0,6500 га для ведення особистого селянського господарства із земель запасу 
сільськогосподарського призначення, розташованої в межах ХХХХХ. 
              1.19. Чупринському Миколі Феліксовичу який проживає в ХХХХХ, орієнтовною 
площею 0,5000 га для ведення особистого селянського господарства із земель запасу 
сільськогосподарського призначення, розташованої за межами ХХХХХ. 
              1.20. Білявському Федору Васильовичу, який проживає в ХХХХХ, орієнтовною 
площею 0,2500 га для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд із земель запасу житлової та громадської забудови, розташованої по 
ХХХХХ. 
       1.21. Муравському Аліку Євгеновичу, який проживає в ХХХХХ, орієнтовною 
площею 0,1200 га для ведення індивідуального садівництва, по ХХХХХ. 
       1.22. Нероді Інні Василівні яка проживає в ХХХХХ, орієнтовною площею 2,0000 га 
для ведення особистого селянського господарства із земель запасу сільськогосподарського 
призначення, розташованої в межах ХХХХХ. 
 1.23. Нероді Вікторії Романівні яка проживає в ХХХХХ, орієнтовною площею 
2,0000 га для ведення особистого селянського господарства із земель запасу 
сільськогосподарського призначення, розташованої в межах ХХХХХ. 
                 1.24. Курилу Назарію Миколайовичу, який проживає в ХХХХХ, з земель запасу 
сільськогосподарського призначення (землі колективних сільськогосподарських 



підприємств, що припинені) орієнтовною площею 2,0000 га для ведення особистого 
селянського господарства за межами ХХХХХ. 
                  1.25. Сичу Володимиру Володимировичу який проживає в ХХХХХ, орієнтовною 
площею 0,0900 га для ведення особистого селянського господарства із земель запасу 
сільськогосподарського призначення, розташованої в межах ХХХХХ. 
                  1.26. Ворошиловій Юлії Василівні яка проживає в ХХХХХ, орієнтовною площею 
2,0000 га для ведення особистого селянського господарства із земель запасу 
сільськогосподарського призначення, розташованої в межах ХХХХХ. 
 1.27. Євтушину Дмитру Івановичу який проживає в ХХХХХ, орієнтовною площею 
2,0000 га для ведення особистого селянського господарства із земель запасу 
сільськогосподарського призначення, розташованої в межах ХХХХХ. 
                  1.28. Присяжнюку Максиму Сергійовичу який проживає в ХХХХХ, орієнтовною 
площею 0,1500 га для ведення особистого селянського господарства із земель запасу 
сільськогосподарського призначення, розташованої в межах ХХХХХ. 
 1.29. Марчуку Петру Ананійовичу який проживає в ХХХХХ, орієнтовною площею 
0,70 га для ведення особистого селянського господарства із земель запасу 
сільськогосподарського призначення, розташованої в межах мХХХХХ. 
 1.30. Сусловцю Миколі Кириловичу який проживає в ХХХХХ, орієнтовною 
площею 2,0000 га для ведення особистого селянського господарства із земель запасу 
сільськогосподарського призначення, розташованої в межах ХХХХХ. 
                 1.31. Шкуркіній Валентині Іллівні яка проживає в ХХХХХ, орієнтовною площею 
1,2000 га для ведення особистого селянського господарства із земель запасу 
сільськогосподарського призначення, розташованої в межах ХХХХХ 
 
            2. Надати дозвіл на розробку технічної документації із землеустрою щодо поділу 
земельної ділянки загальною площею 22,5498 га (кадастровий номер: ХХХХХ). 
            2.1 Надати дозвіл на виготовлення 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 ХХХХХ, з 
подальшою передачею у власність: 
            2.1.1 Ільчук Любові Володимирівні, яка проживає по ХХХХХ, орієнтовною площею 
2,00 га. 
            2.1.2 Леонтєву Богдану Ігоровичу, який проживає по ХХХХХ, орієнтовною площею 
2,00 га. 
            2.1.3 Корейбі Олені Антонівні, яка проживає по ХХХХХ, орієнтовною площею 2,00 
га. 

 
            3. Надати дозвіл на розробку технічної документації із землеустрою щодо поділу 
земельної ділянки загальною площею 26,0174 га (кадастровий номер: ХХХХХ). 
             3.1 Надати дозвіл на виготовлення 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 ХХХХХ, з 
подальшою передачею у власність: 
             3.1.1 Нероді Аліні Сергіївні, яка проживає по ХХХХХ, орієнтовною площею 1,50 га. 
             3.1.2 Нероді Наталії Володимирівні, яка проживає по ХХХХХ, орієнтовною площею 
1,50 га. 
            3.1.3 Нероді Олександру Володимировичу, який проживає по ХХХХХ, орієнтовною 
площею 1,5000 га. 
            3.1.4 Ковальчук Людмилі Миколаївні, яка по ХХХХХ, орієнтовною площею 1,50 га. 
            3.1.5 Штикало Людмилі Петрівні, яка проживає ХХХХХ, орієнтовною площею 1,50 
га. 



            3.1.6 Зайчук Оксані Анатоліївні, яка проживає по ХХХХХ, орієнтовною площею 1,50 
га. 
            3.1.7 Богуславській Оксані Володимирівні, яка проживає по ХХХХХ, орієнтовною 
площею 1,50 га. 
            3.1.8 Калінчук Людмилі Наумівні, яка проживає по ХХХХХ, орієнтовною площею 
1,50 га. 
            3.1.9 Сушку Богданові Володимировичу, який проживає по ХХХХХ, орієнтовною 
площею 1,5000 га. 
            3.1.10 Сушку Ігорю Володимировичу, який проживає ХХХХХ, орієнтовною площею 
1,5000 га. 
 
  
            4. Надати дозвіл на розробку технічної документації із землеустрою щодо поділу 
земельної ділянки загальною площею 23,5678 га (кадастровий номер: ХХХХХ). 
            4.1 Надати дозвіл на виготовлення 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 ХХХХХ, з 
подальшою передачею у власність: 
            4.1.1 Муравській Віті Валеріївні, яка проживає по ХХХХХ, орієнтовною площею 2,00 
га. 
            4.1.2 Мельнику Володимиру Васильовичу, який проживає по ХХХХХ орієнтовною 
площею 2,00 га. 
            4.1.3 Алексюку Ігорю Валентиновичу, який проживає по ХХХХХ, орієнтовною 
площею 2,00 га. 
            4.1.4 Костецькій Олені Дмитрівні, яка проживає по ХХХХХ, орієнтовною площею 
2,00 га. 
            4.1.5 Костецькому Денисові Олександровичу, який проживає по ХХХХХ 
орієнтовною площею 2,00 га. 
            4.1.6 Зубару Анатолію Васильовичу, який проживає по ХХХХХ, орієнтовною 
площею 2,00 га. 
            4.1.7 Зубару Павлу Анатолійовичу, який проживає по ХХХХХ, орієнтовною площею 
2,00 га. 
            4.1.8 Зубару Сергію Анатолійовичу, який проживає по ХХХХХ орієнтовною площею 
2,00 га. 
            4.1.9 Дерев,янчук Наталії Степанівні, яка проживає по ХХХХХ, орієнтовною площею 
2,00 га. 
 
            5. Надати дозвіл на розробку технічної документації із землеустрою щодо поділу 
земельної ділянки загальною площею 9,6866 га (кадастровий номер: ХХХХХ). 
            5.1 Надати дозвіл на виготовлення 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 ХХХХХ, з 
подальшою передачею у власність: 
            5.1.1 Полюшкевич Ользі Григорівні, яка проживає в ХХХХХ, орієнтовною площею 
2,00 га. 
 
           6. Надати дозвіл на розробку технічної документації із землеустрою щодо поділу 
земельної ділянки загальною площею 15,3732 га (кадастровий номер: ХХХХХ). 
            6.1 Надати дозвіл на виготовлення 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 ХХХХХ з 
подальшою передачею у власність: 
            6.1.1 Полюшкевичу Артему Вадимовичу, який проживає в ХХХХХ, орієнтовною 
площею 2,00 га. 
 
           7. Надати дозвіл на розробку технічної документації із землеустрою щодо поділу 
земельної ділянки загальною площею 12,4464 га (кадастровий номер: ХХХХХ). 
            7.1 Надати дозвіл на виготовлення 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 ХХХХХ, з 
подальшою передачею у власність: 
            7.1.1 Мельник Любові Кирилівні, яка проживає в ХХХХХ, орієнтовною площею 
0,4500 га. 
 
           8. Надати дозвіл на розробку технічної документації із землеустрою щодо поділу 
земельної ділянки загальною площею 49,0466 га (кадастровий номер: ХХХХХ). 
            8.1 Надати дозвіл на виготовлення 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 ХХХХХ, з 
подальшою передачею у власність: 
            8.1.1 Стецюк Галині Володимирівні, яка проживає в ХХХХХ, орієнтовною площею 
1,3000 га. 
           8.1.2 Завальнюк Ользі Василівні, яка проживає в ХХХХХ, орієнтовною площею 
2,0000 га. 

8.1.3 Захарчук Зінаїді Іванівні, яка проживає в ХХХХХ, орієнтовною площею 2,0000 
га. 

 
           9. Надати дозвіл на розробку технічної документації із землеустрою щодо поділу 
земельної ділянки загальною площею 4,419 га (кадастровий номер: ХХХХХ). 
            9.1 Надати дозвіл на виготовлення 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 ХХХХХ, з 
подальшою передачею у власність: 
            9.1.1 Стадніку Миколі Івановичу, який проживає в ХХХХХ, орієнтовною площею 
0,6000 га. 
 
            10. Надати дозвіл на розробку технічної документації із землеустрою щодо поділу 
земельної ділянки загальною площею 7,5966 га (кадастровий номер: ХХХХХ). 
            10.1 Надати дозвіл на виготовлення 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 ХХХХХ, з 
подальшою передачею у власність: 
            10.1.1 Линок Таїсі Василівні, яка проживає в ХХХХХ, орієнтовною площею 2,0000 
га. 

10.1.2 Линку Андрію Васильовичу, який проживає в ХХХХХ, орієнтовною площею 
2,0000 га. 

 
            11. Відмовити в наданні дозволу на виготовлення 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 
ХХХХХ, з подальшою передачею у власність: 
            11.1.1 Муравській Софії Олександрівні, яка проживає в ХХХХХ, орієнтовною 
площею 2,0000 га. 
            11.1.2 Муравській Оксані Олександрівні, яка проживає в ХХХХХ, орієнтовною 
площею 2,0000 га 
 
             12.  Надати дозвіл на виготовлення 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 ХХХХХ, з 
подальшою передачею у власність. 
            12.1 Філоненку Борису Степановичу, який проживає в ХХХХХ, орієнтовною площею 
2,0000 га. Кадастровий номер ХХХХХ 
            12.2 Філоненко Валентині Анатоліївні, яка проживає в ХХХХХ, орієнтовною площею 
2,0000 га. Кадастровий номер ХХХХХ 

12.3 Філоненку Максиму Борисовичу, який проживає в ХХХХХ, орієнтовною 
площею 2,0000 га. Кадастровий номер ХХХХХ 
           13. Надати дозвіл на розробку технічної документації із землеустрою щодо поділу 
земельної ділянки загальною площею 20.9869 га (кадастровий номер: ХХХХХ). 
            13.1 Надати дозвіл на виготовлення 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 ХХХХХ, з 
подальшою передачею у власність: 
            13.1.1 Майструк Галина Володимирівна, яка проживає в ХХХХХ, орієнтовною 
площею 2,0000 га. 
 
            14. Надати дозвіл на розробку технічної документації із землеустрою щодо поділу 
земельної ділянки загальною площею 17,9925 га (кадастровий номер: ХХХХХ). 
            14.1 Надати дозвіл на виготовлення 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 ХХХХХ, з 
подальшою передачею у власність: 
            14.1.1 Дерев,янчуку Григорію Олексійовичу, який проживає по ХХХХХ, орієнтовною 
площею 2,00 га. 
 
            15. Надати дозвіл на розробку технічної документації із землеустрою щодо поділу 
земельної ділянки загальною площею 18,4326 га (кадастровий номер: ХХХХХ). 
            15.1 Надати дозвіл на виготовлення 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 ХХХХХ, з 
подальшою передачею у власність: 
            15.1.1 Супрунову Сергію Володимировичу, який проживає по ХХХХХ, орієнтовною 
площею 2,00 га. 
            15.1.2 Супрунову Віктору Володимировичу, який проживає по ХХХХХ, орієнтовною 
площею 2,00 га. 
 
            16. Рекомендувати громадянам звернутися до міської ради з заявою про надання 
дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної громади з метою передачі її у 



власність після проведення громадського обговорення в населеному пункті, де розташована 
земельна ділянка: 
            16.1 Венжику Костянтину Сергійовичу, який проживає по ХХХХХ, орієнтовною 
площею 0,01 га для будівництва індивідуальних гаражів. 
            16.2 Захарчуку Володимиру Анатолійовичу, який проживає в ХХХХХ, орієнтовною 
площею 2,0000 га. 

16.3 Захарчуку Олександру Володимировичу, який проживає в ХХХХХ, орієнтовною 
площею 2,0000 га. 
            16.4 Захарчук Ользі Петрівні, яка проживає в ХХХХХ орієнтовною площею 2,0000 
га. 

16.5 Захарчук Олені Олександрівні, яка проживає в ХХХХХ, орієнтовною площею 
2,0000 га. 
 
            17. Рекомендувати громадянам звернутися до міської ради з заявою про надання 
дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної громади в іншому місці з 
метою передачі її у власність: 
            17.1 Ковальчук Світлані Миколаївні, яка проживає по ХХХХХ, орієнтовною площею 
2,00 га для ведення особистого селянського господарства. 
 

                18. Внести зміни до рішення 39 сесії 8 скликання Баранівської міської ради від 
24.12.2019 року №2670 «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 загального користування (громадський випас)», а саме, визнати таким, що втратив 
чинність, пункт 38 додатку до даного рішення. 

 

19. Вважати таким що втратило чинність рішення 40 сесії 8 скликання  від 12.02.2020 
року  № 2774 п.19. 

 

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

 

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

 

 

Міський голова                                                                        А.О.Душко 

 

 
 



 
 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
46 сесія  8 скликання 

28 серпня  2020 року                                                                                              № 2974 

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  
 

  Розглянувши заяви громадян та технічну документацію із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки комунальної власності Баранівської 
об’єднаної територіальної громади з метою передачі її у керуючись ст.12,32,33, 
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 (відновлення) 
меж земельної ділянки комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної громади 
та передати безоплатно у власність земельні ділянки: 

          1.1. Сівченку Тарасу Миколайовичу, який проживає ХХХХХ, площею 0,1000 га для 
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, в тому 
числі: під житловою забудовою та господарськими спорудами – 0,1000 га. Земельна ділянка 
розташована в ХХХХХ. Кадастровий номер ділянки: ХХХХХ. 

         1.2. Степанюку Сергієві Івановичу, який проживає ХХХХХ, площею 0,1000 га для 
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, в тому 
числі: під житловою забудовою та господарськими спорудами – 0,0667 га, рілля – 0,0333 га. 
Земельна ділянка розташована в ХХХХХ. Кадастровий номер ділянки: ХХХХХ. 

         1.3. Матвійчуку Анатолію Гнатовичу, який проживає по ХХХХХ, площею 0,1000 га для 
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, в тому 
числі: під житловою забудовою та господарськими спорудами – 0,0710 га, рілля – 0,0290 га. 
Земельна ділянка розташована в ХХХХХ. Кадастровий номер ділянки: ХХХХХ. 

         1.4. Голишевській Надії Кузьмівні, яка проживає ХХХХХ, площею 0,1000 га для 
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, в тому 
числі: під житловою забудовою та господарськими спорудами – 0,0620 га, рілля – 0,0150 га, 
багаторічні насадження – 0,0230 га. Земельна ділянка розташована в ХХХХХ. Кадастровий 
номер ділянки: ХХХХХ. 

         1.5. Саламасі Олексію Анатолійовичу, який проживає по ХХХХХ, площею 0,2500 га для 
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, в тому 



числі: під житловою забудовою та господарськими спорудами – 0,1151 га, рілля – 0,1349 га. 
Земельна ділянка розташована в ХХХХХ. Кадастровий номер ділянки: ХХХХХ. 

         1.6. Степанюку Миколі Федоровичу, який проживає по ХХХХХ, площею 0,1266 га для 
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, в тому 
числі: під житловою забудовою та господарськими спорудами – 0,0389 га, рілля – 0,0742 га, 
багаторічні насадження – 0,0135 га. Земельна ділянка розташована в ХХХХХ. Кадастровий 
номер ділянки: ХХХХХ. 

         1.7. Ільчуку Вячеславу Володимировичу, який проживає по ХХХХХ, площею 0,2500 га 
для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, в 
тому числі: під житловою забудовою та господарськими спорудами – 0,1186 га, рілля – 0,1314. 
Земельна ділянка розташована в ХХХХХ. Кадастровий номер ділянки: ХХХХХ. 

         1.8. Процун Галині Дмитрівні (1/3 частини паю), Присяжнюк Олені Яківні (1/3 частини 
паю), Процуну Григорію Яковичу (1/3 частини паю), які проживають по ХХХХХ, загальною 
площею 1,7519 га, в тому числі: земельна ділянка площею 0,8674 га (рілля) з кадастровим 
номером ХХХХХ, земельна ділянка площею 0,8845 га (пасовища) з кадастровим номером 
ХХХХХ,  для ведення товарного сільськогосподарського виробництва у спільну часткову 
власність. Земельні ділянки розташовані на землях реформованого КСП «Дружба» за межами  
ХХХХХ.  

         1.9. Приймаку Сергію Івановичу, який проживає по ХХХХХ, загальною площею 3,5069 
га, в тому числі: земельна ділянка площею 2,7631 га (рілля)  з кадастровим номером ХХХХХ, 
земельна ділянка площею   0,7438 га (сіножаті) з кадастровим номером ХХХХХ, для ведення 
товарного сільськогосподарського виробництва. Земельні ділянки розташовані на землях 
реформованого КСП «Світанок» за межами  ХХХХХ.  

         1.10. Кацалову Аліму Анатолійовичу, який проживає по ХХХХХ, загальною площею 
2,8930 га, в тому числі: земельна ділянка площею 1,6947 га (рілля)  з кадастровим номером 
ХХХХХ, земельна ділянка площею 1,1989 га (пасовища) з кадастровим номером ХХХХХ,  для 
ведення товарного сільськогосподарського виробництва. Земельні ділянки розташовані на 
землях реформованого КСП «Нива» за межами  ХХХХХ.  

         1.11. Горячко Ользі Федорівні, яка проживає по ХХХХХ, та Тарасенко Валентині 
Миколаївні, яка проживає по ХХХХХ, загальною площею 3,4673 га, в тому числі: земельна 
ділянка площею 3,4673 га (пасовище)  з кадастровим номером ХХХХХ  для ведення товарного 
сільськогосподарського виробництва, у спільну часткову власність. Земельна ділянка 
розташована на землях реформованого АПКСП «Прислуч» за межами  ХХХХХ.  

         1.12. Капіж Роксані Георгієвні, яка проживає по ХХХХХ та Шушкевич Альоні Георгіївні, 
яка проживає ХХХХХ, загальною площею 0,9129 га, в тому числі: земельна ділянка площею 
0,9129 га (сіножаті) з кадастровим номером ХХХХХ для ведення товарного 
сільськогосподарського виробництва, у спільну часткову власність. Земельна ділянка 
розташована на землях реформованого КСП «Нива» за межами  ХХХХХ  

         1.13. Дмитрук Валентині Василівні, яка проживає по ХХХХХ, площею 0,1000 га для 
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, в тому 
числі: під житловою забудовою та господарськими спорудами – 0,0719 га, рілля – 0,0281 га. 
Земельна ділянка розташована в ХХХХХ. Кадастровий номер ділянки: ХХХХХ. 

         1.14. Волошиній Людмилі Андріївні, яка проживає по ХХХХХ площею 0,0641 га для 
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, в тому 
числі: під житловою забудовою та господарськими спорудами – 0,0641 га. Земельна ділянка 
розташована в ХХХХХ. Кадастровий номер ділянки: ХХХХХ. 



         1.15. Нічпальській Інні Дмитрівні, яка проживає по ХХХХХ площею 0,2500 га для 
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, в тому 
числі: під житловою забудовою та господарськими спорудами – 0,0853 га, рілля – 0,1674 га. 
Земельна ділянка розташована в ХХХХХ. Кадастровий номер ділянки: ХХХХХ. 

         1.16. Мельник Любові Кирилівні, яка проживає по ХХХХХ, площею 0,2024 га для 
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, в тому 
числі: під житловою забудовою та господарськими спорудами – 0,0676 га, рілля – 0,1035 га, 
багаторічні насадження – 0,0313 га. Земельна ділянка розташована в ХХХХХ. Кадастровий 
номер ділянки: ХХХХХ. 

         1.17. Чаплінському Юрію Олексійовичу, який проживає по ХХХХХ, площею 0,1000 га 
для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, в 
тому числі: під житловою забудовою та господарськими спорудами – 0,0562 га, рілля – 0,0438 
га. Земельна ділянка розташована в ХХХХХ. Кадастровий номер ділянки: ХХХХХ. 

         1.18. Туровцю Володимиру Онуфрійовичу, який проживає по ХХХХХ, площею 0,2500 
га для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, в 
тому числі: під житловою забудовою та господарськими спорудами – 0,1269 га, рілля – 0,1231 
га. Земельна ділянка розташована в ХХХХХ. Кадастровий номер ділянки: ХХХХХ. 

 1.19. Корольовому Миколі Мефодійовичу, який проживає в ХХХХХ, загальною 
площею 1,3002 га, в тому числі: земельна ділянка площею 0,8673 га (рілля)  з кадастровим 
номером ХХХХХ, земельна ділянка площею 0,4329 га (сіножаті) з кадастровим номером 
ХХХХХ,  для ведення товарного сільськогосподарського виробництва. Земельні ділянки 
розташовані на землях реформованого КСП «Промінь» за межами  ХХХХХ. 

             1.20. Довгалюк Вірі Григорівні, яка проживає в ХХХХХ, площею 0,2500 га для 
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, в тому 
числі: під житловою забудовою та господарськими спорудами – 0,0784 га, рілля – 0,1716 га. 
Земельна ділянка розташована в ХХХХХ. Кадастровий номер ділянки: ХХХХХ. 

             1.21. Лавренчуку Василю Михайловичу, який проживає в ХХХХХ, площею 0,2500 га 
для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, в 
тому числі: під житловою забудовою та господарськими спорудами – 0,1546 га, рілля – 0,0954 
га. Земельна ділянка розташована в ХХХХХ. Кадастровий номер ділянки: ХХХХХ. 

            1.22. Белінській Галині Станіславівні, яка проживає в ХХХХХ площею 0,1014 га для 
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, в тому 
числі: під житловою забудовою та господарськими спорудами – 0,0384 га, рілля – 0,0630 га. 
Земельна ділянка розташована в ХХХХХ. Кадастровий номер ділянки: ХХХХХ. 

            1.23. Заліщук Валентині Людвігівні, яка проживає в ХХХХХ площею 0,2500 га для 
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, в тому 
числі: під житловою забудовою та господарськими спорудами – 0,0688 га, рілля – 0,1812 га. 
Земельна ділянка розташована в ХХХХХ. Кадастровий номер ділянки: ХХХХХ. 

            1.24. Войнарівській Надії Миколаївні, яка проживає в ХХХХХ площею 0,2500 га для 
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, в тому 
числі: під житловою забудовою та господарськими спорудами – 0,1440 га, рілля – 0,1060 га. 
Земельна ділянка розташована в ХХХХХ. Кадастровий номер ділянки: ХХХХХ. 

           1.25. Вовку Федору Миколайовичу, який проживає в ХХХХХ площею 0,2500 га для 
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, в тому 



числі: під житловою забудовою та господарськими спорудами – 0,1324 га, рілля – 0,1176 га. 
Земельна ділянка розташована в ХХХХХ. Кадастровий номер ділянки: ХХХХХ. 

1.26. Белінському Юрію Владиславовичу, який проживає в ХХХХХ площею 0,2500 га 
для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, в 
тому числі: під житловою забудовою та господарськими спорудами – 0,1702 га, рілля – 0,0798 
га. Земельна ділянка розташована в ХХХХХ. Кадастровий номер ділянки: ХХХХХ. 

1.27. Нікітчиній Надії Феліксівні, яка проживає в ХХХХХ площею 0,1000 га для 
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, в тому 
числі: під житловою забудовою та господарськими спорудами – 0,0644 га, рілля – 0,0356 га. 
Земельна ділянка розташована в ХХХХХ. Кадастровий номер ділянки: ХХХХХ. 

1.28. Присічу Андрію Леонідовичу, який проживає в ХХХХХ земельна ділянка площею 
1,6770 га (рілля)  з кадастровим номером ХХХХХ, земельна ділянка площею 19697 га (рілля) 
з кадастровим номером ХХХХХ,  для ведення товарного сільськогосподарського 
виробництва. Земельні ділянки розташовані на землях реформованого КСП «Дружба» за 
межами  ХХХХХ. 

1.29. Рубінштейну Олегу Вадимовичу, Паламарчук Ользі Вадимівні, Рубінштейн Ніні 
Василівні, Рубінштейну Вадиму Валерійовичу площею 0,2500 га для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, в тому числі: під 
житловою забудовою та господарськими спорудами – 0,1010 га, рілля – 0,1245 га, багаторічні 
насадження -0,0245 га. Земельна ділянка розташована в ХХХХХ. Кадастровий номер ділянки: 
ХХХХХ. 

1.30. Ваюті Костянтину Пилиповичу, який проживає в ХХХХХ, площею 0,2500 га для 
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, що 
розташована ХХХХХ. Кадастровий номер ділянки: ХХХХХ. 

1.31. Козеренко Ганні Василівні, яка проживає по ХХХХХ, площею 0,2500 га для 
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, що 
розташована в ХХХХХ. Кадастровий номер ділянки: ХХХХХ. 

1.32. Ільчуку Олександру Миколайовичу, який проживає в ХХХХХ, площею 0,2500 га для 
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, що 
розташована в ХХХХХ області. Кадастровий номер ділянки: ХХХХХ. 

1.33. Бондарчук Ларисі Анатоліївні, яка проживає в ХХХХХ, площею 0,2500 га для 
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, що 
розташована в ХХХХХ. Кадастровий номер ділянки: ХХХХХ. 

1.34. Бродовському Володимиру Анатолійовичу, який проживає в ХХХХХ площею 0,1000 
га для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, що 
розташована в ХХХХХ. Кадастровий номер ділянки: ХХХХХ. 

1.35. Шастун Марії Володимирівні, яка проживає в ХХХХХ, площею 0,0759 га для 
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, що 
розташована в ХХХХХХ. Кадастровий номер ділянки: ХХХХХ. 

1.36. Омельчук Людмилі Миколаївні, яка проживає в ХХХХХ, площею 0,0900 га для 
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, що 
розташована в ХХХХХ. Кадастровий номер ділянки: ХХХХХ. 

1.37. Гриценюку Володимиру Олексійовичу, який проживає в ХХХХХ, земельна ділянка 
площею 1,5699 га (рілля)  з кадастровим номером ХХХХХ,  для ведення товарного 



сільськогосподарського виробництва. Земельна ділянка розташована на землях 
реформованого КСП «Дружба» за межами  ХХХХХ. 

       1.38. Врублевській Катерині Андріївні, яка проживає в ХХХХХ, земельна ділянка площею 
2,2978 га (сіножаті)  з кадастровим номером ХХХХХ для ведення товарного 
сільськогосподарського виробництва. Земельна ділянка розташована на землях 
реформованого КСП «Прислуч» за межами  ХХХХХ. 

       1.39. Рудику Василю Віталійовичу, який проживає в ХХХХХ, земельна ділянка площею 
3,8688 га (рілля)  з кадастровим номером ХХХХХ для ведення товарного 
сільськогосподарського виробництва. Земельна ділянка розташована на землях 
реформованого КСП ім..Юрія Гагаріна за межами  ХХХХХ. 

       1.40. Качковській Надії Степанівні, яка проживає в ХХХХХ, земельна ділянка площею 
3,0144 га (рілля)  з кадастровим номером ХХХХХ, земельна ділянка площею 0,7474 га 
(сіножаті) з кадастровим номером ХХХХХ, для ведення товарного сільськогосподарського 
виробництва. Земельні ділянки розташовані на землях реформованого КСП «Світанок» за 
межами  ХХХХХ. 

      1.41. Миколайчук Ніні Федорівні, яка проживає в ХХХХХ, земельна ділянка площею 
1,7102 га (рілля)  з кадастровим номером ХХХХХ, земельна ділянка площею 0,3350 га 
(пасовище) з кадастровим номером ХХХХХ, для ведення товарного сільськогосподарського 
виробництва. Земельні ділянки розташовані на землях реформованого КСП «Зоря» за межами  
ХХХХХ. 

      1.42. Гончаруку Сергію Васильовичу, який проживає по ХХХХХ, земельна ділянка 
площею 1,6109 га (рілля)  з кадастровим номером ХХХХХ, земельна ділянка площею 0,3463 
га (пасовище) з кадастровим номером ХХХХХ, для ведення товарного сільськогосподарського 
виробництва. Земельні ділянки розташовані на землях реформованого КСП «Зоря» за межами  
ХХХХХ. 

      1.43. Гудзь Галині Володимирівні, яка проживає по ХХХХХ, земельна ділянка площею 
1,6083 га (рілля)  з кадастровим номером ХХХХХ, земельна ділянка площею 0,3350 га 
(пасовище) з кадастровим номером ХХХХХ, для ведення товарного сільськогосподарського 
виробництва. Земельні ділянки розташовані на землях реформованого КСП «Зоря» за межами  
ХХХХХ. 

1.44. Мисько Лідії Олександрівні, яка проживає в ХХХХХ, площею 0,2500 га для 
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, що 
розташована в ХХХХХ. Кадастровий номер ділянки: ХХХХХ. 

1.45. Гуменній Вероніці Вікторівні, яка проживає в ХХХХХ, площею 0,2500 га для 
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, що 
розташована в ХХХХХ. Кадастровий номер ділянки: ХХХХХ. 

       1.46. Рудик Тетяні Яківні, яка проживає в ХХХХХ, земельна ділянка площею 2,4151 га 
(рілля)  з кадастровим номером ХХХХХ для ведення товарного сільськогосподарського 
виробництва. Земельна ділянка розташована на землях реформованого КСП ім..Юрія Гагаріна 
за межами  ХХХХХ. 

       1.47. Савич Раїсі Федорівні, яка проживає в ХХХХХ, земельна ділянка площею 2,1223 га 
(рілля)  з кадастровим номером ХХХХХ для ведення товарного сільськогосподарського 
виробництва. Земельна ділянка розташована на землях реформованого КСП «Прогрес» за 
межами  ХХХХХ. 



       1.48. Савич Раїсі Федорівні, яка проживає в ХХХХХ, земельна ділянка площею 2,6240 га 
(рілля)  з кадастровим номером ХХХХХ для ведення товарного сільськогосподарського 
виробництва. Земельна ділянка розташована на землях реформованого КСП «Прогрес» за 
межами  ХХХХХ. 

2. Передати Мартинюку Ігору Валерійовичу у власність земельну ділянку площею 
0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд в ХХХХХ. Кадастровий номер ХХХХХ. 

      3. Після затвердження технічної документації громадянам зареєструвати речове право 
на нерухоме майно 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  
46 сесія  8 скликання 

28 серпня 2020 року                                                                              № 2975 

Про затвердження проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки  
комунальної власності Баранівської  
об’єднаної територіальної громади з  
метою передачі її у власність  
 

Розглянувши заяви громадян та проекти землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної громади з метою передачі її у 
власність, керуючись ст.12,40,33,118,125,126,1861 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  та передати безоплатно у власність 
земельні ділянки:  

1.1. Стахівському Дмитрові Валерійовичу, який проживає в ХХХХХ, площею 2,0000 га 
для ведення особистого селянського господарства, що розташована за межами ХХХХХ. 
Кадастровий номер ділянки: ХХХХХ. 

  1.2. Григориченко  Ірині Володимирівні, яка проживає по ХХХХХ, площею 0,10 га для 
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, що 
розташована в ХХХХХ. Кадастровий номер ділянки: ХХХХХ. 

  1.3. Корнійчук Наталії Василівні, яка проживає по ХХХХХ площею 0,1750 га для ведення 
особистого селянського господарства, що розташована в ХХХХХ. Кадастровий номер 
ділянки: ХХХХХ. 

  1.4. Гарбузюк Олені Леонідівні, яка проживає ХХХХХ, площею 0,1930 га для ведення 
особистого селянського господарства, що розташована в ХХХХХ. Кадастровий номер 
ділянки: ХХХХХ. 

  1.5. Северчуку Ярославу Петровичу, який проживає ХХХХХ, площею 2,0000 га для 
ведення особистого селянського господарства, що розташована за межами ХХХХХ. 
Кадастровий номер ділянки: ХХХХХ. 

  1.6. Конончуку Юрію Олеговичу, який проживає по ХХХХХ, площею 2,0000 га для 
ведення особистого селянського господарства, що розташована за межами ХХХХХ. 
Кадастровий номер ділянки: ХХХХХ. 

  1.7. Терешку Денису Вікторовичу, який проживає по ХХХХХ, площею 0,0027 га для 
буудівництва індивідуальних гаражів, що розташована в ХХХХХ. Кадастровий номер 
ділянки: ХХХХХ. 



  1.8. Калиненку Валерію Леонідовичу, який проживає в ХХХХХ площею 1,5000 га для 
ведення особистого селянського господарства, що розташована в ХХХХХ. Кадастровий номер 
ділянки: ХХХХХ. 

  1.9. Ревуцькій Олені Миколаївні, яка проживає по ХХХХХ площею 0,5500 га для ведення 
особистого селянського господарства, що розташована за межами ХХХХХ. Кадастровий 
номер ділянки: ХХХХХ. 

  1.10. Нехрищенюк Тетяні Олександрівні, яка проживає ХХХХХ, площею 1,8820 га для 
ведення особистого селянського господарства, що розташована ХХХХХ. Кадастровий номер 
ділянки: ХХХХХ. 

  1.11. Авраменко Світлані Василівні, яка проживає по ХХХХХ, площею 1,9000 га для 
ведення особистого селянського господарства, що розташована в ХХХХХ. Кадастровий номер 
ділянки: ХХХХХ. 

  1.12. Чумаку Віктору Анатолійовичу, який проживає по ХХХХХ, площею 0,3300 га для 
ведення особистого селянського господарства, що розташована в ХХХХХ. Кадастровий номер 
ділянки: ХХХХХ. 

  1.13. Павлійчуку Артуру Олеговичу, площею 0,1100 га для індивідуального садівництва, 
що розташована в ХХХХХ. Кадастровий номер ділянки: ХХХХХ. 

  1.14. Нехрищенюку Валентинові Вікторовичу, який проживає ХХХХХ, площею 1,5000 
га для ведення особистого селянського господарства, що розташована в ХХХХХ. Кадастровий 
номер ділянки: ХХХХХ. 

  1.15. Гайдаю Віктору Петровичу, який проживає по ХХХХХ, площею 2,0000 га для 
ведення особистого селянського господарства, що розташована за межами ХХХХХ. 
Кадастровий номер ділянки: ХХХХХ. 

  1.16. Гриценюк Надії Василівні, яка проживає в ХХХХХ, площею 1,2388 га для ведення 
особистого селянського господарства, що розташована за межами ХХХХХ. Кадастровий 
номер ділянки: ХХХХХ. 

  1.17. Нікітчиній Аллі Олександрівні, яка проживає по ХХХХХ, площею 0,1990 га для 
ведення особистого селянського господарства, що розташована в ХХХХХ. Кадастровий номер 
ділянки: ХХХХХ. 

  1.18. Саламасі Олексієві Анатолійовичу, який проживає по ХХХХХ, площею 0,8205 га 
для ведення особистого селянського господарства, що розташована в ХХХХХ. Кадастровий 
номер ділянки: ХХХХХ. 

  1.19. Піскун Інні Михайлівні, яка проживає по ХХХХХ, площею 2,0000 га для ведення 
особистого селянського господарства, що розташована за межами ХХХХХ. Кадастровий 
номер ділянки: ХХХХХ. 

  1.20. Шикирявому Андрієві Олександровичу, який проживає по ХХХХХ, площею 2,0000 
га для ведення особистого селянського господарства, що розташована за межами ХХХХХ. 
Кадастровий номер ділянки: ХХХХХ. 

  1.21. Шабаровському Віктору Олександровичу, який проживає ХХХХХ, площею 2,0000 
га для ведення особистого селянського господарства, що розташована за межами ХХХХХ. 
Кадастровий номер ділянки: ХХХХХ. 



  1.22. Касянчуку Олександрові Миколайовичу, який проживає по ХХХХХ, площею 
2,0000 га для ведення особистого селянського господарства, що розташована за межами 
ХХХХХ. Кадастровий номер ділянки: ХХХХХ. 

  1.23. Новіцькому Михайлові Анатолійовичу, який проживає по ХХХХХ, площею 0,4800 
га для ведення особистого селянського господарства, що розташована в ХХХХХ. Кадастровий 
номер ділянки: ХХХХХ. 

  1.24. Савич Людмилі Василівні, яка проживає по ХХХХХ, площею 0,3184 га для ведення 
особистого селянського господарства, що розташована за межами ХХХХХ. Кадастровий 
номер ділянки: ХХХХХХ. 

  1.25. Поліщук Марії Данилівні, яка проживає по ХХХХХ, площею 2,0000 га для ведення 
особистого селянського господарства, що розташована за межами ХХХХХ. Кадастровий 
номер ділянки: ХХХХХ. 

  1.26. Панчук Ганні Тимофіївні, яка проживає по ХХХХХ площею 2,0000 га для ведення 
особистого селянського господарства, що розташована за межами ХХХХХ. Кадастровий 
номер ділянки: ХХХХХ. 

  1.27. Аврамцю Петрові Андрійовичу, який проживає ХХХХХ, площею 0,1500 га для 
ведення особистого селянського господарства, що розташована в ХХХХХ. Кадастровий номер 
ділянки: ХХХХХ. 

  1.28. Нікітчину Олегові Олександровичу, який проживає по ХХХХХ, площею 1,0013 га 
для ведення особистого селянського господарства, що розташована за межами ХХХХХ. 
Кадастровий номер ділянки: ХХХХХ. 

  1.29. Аврамець Ользі Василівні, яка проживає по ХХХХХ, площею 0,4000 га для ведення 
особистого селянського господарства, що розташована в ХХХХХ. Кадастровий номер 
ділянки: ХХХХХ. 

  1.30. Нікітчиній Жанні Іванівні, яка проживає по в ХХХХХ площею 2,0000 га для 
ведення особистого селянського господарства, що розташована за межами  ХХХХХ 
Кадастровий номер ділянки: ХХХХХ. 

  1.31. Гайдай Наталії Михайлівні, яка проживає по ХХХХХ площею 2,0000 га для ведення 
особистого селянського господарства, що розташована за межами ХХХХХ. Кадастровий 
номер ділянки: ХХХХХ. 

  1.32. Зінов,єву Михайлові Геннадійовичу, який проживає по ХХХХХ, площею 0,1000 га 
для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, що 
розташована в ХХХХХ. Кадастровий номер ділянки: ХХХХХ. 

  1.33. Полюшкевич Ользі Григорівні, яка проживає по ХХХХХ, площею 0,1000 га для 
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, що 
розташована в ХХХХХ. Кадастровий номер ділянки: ХХХХХ. 

  1.34. Полюшкевичу Артемові Вадимовичу, який проживає по ХХХХХ площею 0,1000 га 
для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, що 
розташована в ХХХХХ. Кадастровий номер ділянки: ХХХХХ. 

  1.35. Семенчук Наталії Валеріївні, яка проживає по ХХХХХ, площею 0,8725 га для 
ведення особистого селянського господарства, що розташована за межами ХХХХХ. 
Кадастровий номер ділянки: ХХХХХ. 



  1.36. Осадчук Ользі Олександрівні, яка проживає по ХХХХХ, площею 0,7499 га для 
ведення особистого селянського господарства, що розташована за межами ХХХХХ. 
Кадастровий номер ділянки: ХХХХХ. 

  1.37. Солодкій Галині Валентинівні, яка проживає по ХХХХХ, площею 0,7232 га для 
ведення особистого селянського господарства, що розташована за межами ХХХХХ. 
Кадастровий номер ділянки: ХХХХХ. 

  1.38. Касьян Анатолію Володимировичу, який проживає по ХХХХХ, площею 1,5800 га 
для ведення особистого селянського господарства, що розташована за межами ХХХХХ. 
Кадастровий номер ділянки: ХХХХХ. 

  1.39. Лису Володимиру Святославовичу, який проживає по ХХХХХ, площею 0,0083 га 
зі зміною цільового призначення з земель для будівництва та обслуговування будівель торгівлі 
(03.07) на землі для будівництва індивідуальних гаражів (02.05), що розташована в ХХХХХ. 
Кадастровий номер ділянки: ХХХХХ. 

1.40. Душку Івану Олександровичу, який проживає по ХХХХХ, площею 0,7800 га для 
ведення особистого селянського господарства, що розташована в межах ХХХХХ. 
Кадастровий номер ділянки: ХХХХХ. 

1.41. Зайцю Василю Федоровичу, який проживає по ХХХХХ площею 2,0000 га для 
ведення особистого селянського господарства, що розташована за межами ХХХХХ 
Кадастровий номер ділянки: ХХХХХ. 

1.42. Заєць Галині Павлівні, яка проживає по ХХХХХ, площею 2,0000 га для ведення 
особистого селянського господарства, що розташована за межами ХХХХХ. Кадастровий 
номер ділянки: ХХХХХ. 

1.43. Нікітчину Олегу Олександровичу, площею 0,1200 га для індивідуального 
садівництва, що розташована в ХХХХХ. Кадастровий номер ділянки: ХХХХХ. 

1.44. Кравцю Антону Олександровичу, який проживає по ХХХХХ, площею 2,0000 га для 
ведення особистого селянського господарства, що розташована за межами ХХХХХ. 
Кадастровий номер ділянки: ХХХХХ. 

1.45. Довгалюк Вірі Григорівні, яка проживає по пров.шкільному,12 в ХХХХХ, площею 
0,4500 га для ведення особистого селянського господарства, що розташована в межах ХХХХХ 
Кадастровий номер ділянки: ХХХХХ. 

1.46. Прокопчук Зорині Борисівні, яка проживає ХХХХХ, площею 1,0000 га для ведення 
особистого селянського господарства, що розташована за межами ХХХХХ. Кадастровий 
номер ділянки: ХХХХХ. 

1.47. Лавренчуку Василю Михайловичу, який проживає по ХХХХХ, площею 0,4377 га для 
ведення особистого селянського господарства, що розташована за межами ХХХХХ. 
Кадастровий номер ділянки: ХХХХХ. 

1.48. Цимбалюк Тетяні Петрівні, яка проживає ХХХХХ, площею 0,2750 га для ведення 
особистого селянського господарства, що розташована за межами ХХХХХ. Кадастровий 
номер ділянки: ХХХХХ. 

1.49. Антонюку Вячеславу Васильовичу, який проживає по ХХХХХ, площею 2,0000 га 
для ведення особистого селянського господарства, що розташована за межами ХХХХХ. 
Кадастровий номер ділянки: ХХХХХ. 



1.50. Антонюк Світлані Іванівні, яка проживає по ХХХХХ, площею 1,8448 га для ведення 
особистого селянського господарства, що розташована за межами ХХХХХ. Кадастровий 
номер ділянки: ХХХХХ. 

1.51. Христюк Лідії Федорівні, яка проживає по ХХХХХ, площею 1,7192 га для ведення 
особистого селянського господарства, що розташована за межами ХХХХХ. Кадастровий 
номер ділянки: ХХХХХ. 

1.52. Головні Віталію Валерійовичу, який проживає по ХХХХХ, площею 0,1000 га для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, що 
розташована в ХХХХХ. Кадастровий номер ділянки: ХХХХХ. 

1.53. Варченку Василю Вікторовичу, який проживає по ХХХХХ, площею 0,3998 га для 
ведення особистого селянського господарства, що розташована за межами ХХХХХ. 
Кадастровий номер ділянки: ХХХХХ. 

1.54. Маковей Дмитру Івановичу, який проживає в ХХХХХ, площею 0,4235 га для ведення 
особистого селянського господарства, що розташована за межами ХХХХХ. Кадастровий 
номер ділянки: ХХХХХ. 

1.55. Маковей Лесі Іванівні, яка проживає в ХХХХХ, площею 0,6142 га для ведення 
особистого селянського господарства, що розташована за межами ХХХХХ. Кадастровий 
номер ділянки: ХХХХХ. 

1.56. Багінському Ігору Антоновичу, який проживає в ХХХХХ, площею 1,0000 га для 
ведення особистого селянського господарства, що розташована за межами ХХХХХ. 
Кадастровий номер ділянки: ХХХХХ. 

1.57. Лисюку Ярославу Юрійовичу, який проживає в ХХХХХ, площею 0,5936 га для 
ведення особистого селянського господарства, що розташована за межами ХХХХХ. 
Кадастровий номер ділянки: ХХХХХ. 

1.58. Кравчук Олесі Вікторівні та Мищик Тетяні Вікторівні, площею 0,1000 га зі зміною 
цільового призначення з земель для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд (02.01) на землі для будівництва та обслуговування будівель 
торгівлі  (03.07) по ХХХХХ. Кадастровий номер ХХХХХ. 

1.59. Пашкевич Оксані Володимирівні, яка проживає в ХХХХХ, площею 0,0100 га для 
будівництва індивідуальних гаражів, що розташована в ХХХХХ. Кадастровий номер ділянки: 
ХХХХХ. Присвоїти адресу земельній ділянці ХХХХХ. 

1.60. Бондарчуку Володимиру Петровичу, який проживає в ХХХХХ, площею 0,7045 га 
для ведення особистого селянського господарства, що розташована в межах ХХХХХ. 
Кадастровий номер ділянки: ХХХХХ. 

1.61. Давидюк Любові Андріївні, яка проживає по ХХХХХ, площею 0,10 га для 
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, що 
розташована в ХХХХХ. Кадастровий номер ділянки: ХХХХХ. 

1.62. Савичу Юрію Олексійовичу, який проживає по ХХХХХ, площею 0,0964 га для 
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, що 
розташована в ХХХХХ. Кадастровий номер ділянки: ХХХХХ. 

1.63. Сахнюку Анатолію Станіславовичу, який проживає в ХХХХХ, площею 0,2000 га для 
ведення особистого селянського господарства, що розташована в межах ХХХХХ. 
Кадастровий номер ділянки: ХХХХХ. 



1.64. Короленко Галині Олександрівні, яка проживає в ХХХХХ, площею 0,3630 га для 
ведення особистого селянського господарства, що розташована в межах ХХХХХ. 
Кадастровий номер ділянки: ХХХХХ. 

1.65. Нікітчину Анатолію Сергійовичу, який проживає в ХХХХХ, площею 2,0000 га для 
ведення особистого селянського господарства, що розташована за межами ХХХХХ. 
Кадастровий номер ділянки: ХХХХХ. 

1.66. Мельнику Юрію Васильовичу, який проживає в ХХХХХ, площею 2,0000 га для 
ведення особистого селянського господарства, що розташована за межами ХХХХХ. 
Кадастровий номер ділянки: ХХХХХ 

1.67. Савчук Людмилі Сергіївні, яка проживає в ХХХХХ, площею 0,5000 га для ведення 
особистого селянського господарства, що розташована в межах ХХХХХ. Кадастровий номер 
ділянки: ХХХХХ. 

1.68. Терновому Івану Олександровичу, площею 0,4615 га для ведення особистого 
селянського господарства, що розташована в межах ХХХХХ. Кадастровий номер ділянки: 
ХХХХХ. 

1.69. Мущинському Олександру Анатолійовичу, який проживає в ХХХХХ, площею 
0,4660 га для ведення особистого селянського господарства, що розташована в межах ХХХХХ. 
Кадастровий номер ділянки: ХХХХХ. 

1.70. Рублюк Тетяні Вікторівні, яка проживає в ХХХХХ, площею 2,0000 га для ведення 
особистого селянського господарства, що розташована за межами ХХХХХ. Кадастровий 
номер ділянки: ХХХХХ. 

1.71. Каленюку Руслану Анатолійовичу, який проживає в ХХХХХ, площею 2,0000 га для 
ведення особистого селянського господарства, що розташована за межами  ХХХХХ. 
Кадастровий номер ділянки: ХХХХХ. 

1.72. Нікітчину Роману Олеговичу, який проживає в ХХХХХ, площею 1,8158 га для 
ведення особистого селянського господарства, що розташована за межами ХХХХХ. 
Кадастровий номер ділянки: ХХХХХ. 

1.73. Нікітчину Віктору Петровичу, який проживає в ХХХХХ, площею 0,1776 га для 
ведення особистого селянського господарства, що розташована в межах ХХХХХ. 
Кадастровий номер ділянки: ХХХХХ. 

1.74. Мищику Вадиму Юрійовичу, який проживає в ХХХХХ, площею 0,5000 га для 
ведення особистого селянського господарства, що розташована в межах ХХХХХ. 
Кадастровий номер ділянки: ХХХХХ. 

1.75. Ковальчуку Олександру Михайловичу, який проживає в ХХХХХ, площею 0,1000 га 
для будівництва та обслуговування житлового будинку, що розташована в межах ХХХХХ. 
Кадастровий номер ділянки: ХХХХХ. 

1.76. Цимбалюк Людмилі Іванівні, яка проживає в ХХХХХ, площею 0,1871 га для ведення 
особистого селянського господарства, що розташована в межах ХХХХХ. Кадастровий номер 
ділянки: ХХХХХ. 

1.77. Бойко Зої Іванівні, яка проживає в ХХХХХ, площею 0,0560 га для ведення 
особистого селянського господарства, що розташована за межами ХХХХХ. Кадастровий 
номер ділянки: ХХХХХ. 



1.78. Бойку Павлу Павловичу, який проживає в ХХХХХ, площею 0,1851га для ведення 
особистого селянського господарства, що розташована за межами ХХХХХ. Кадастровий 
номер ділянки: ХХХХХ. 

1.79. Гуменній Вероніці Вікторівні, яка проживає в ХХХХХ, площею 0,2920 га для 
ведення особистого селянського господарства, що розташована в межах ХХХХХ. 
Кадастровий номер ділянки: ХХХХХ. 

1.80. Отвазі Олександру Петровичу, який проживає в ХХХХХ, площею 0,3361 га для 
ведення особистого селянського господарства, що розташована в межах ХХХХХ. 
Кадастровий номер ділянки: ХХХХХ. 

1.81. Радчук Зіновії Хомівні, яка проживає в ХХХХХ, площею 0,2335 га для ведення 
особистого селянського господарства, що розташована в межах ХХХХХ. Кадастровий номер 
ділянки: ХХХХХ. 

1.82. Ткачук Анні Миколаївні, яка проживає в ХХХХХ, площею 0,6500 га для ведення 
особистого селянського господарства, що розташована за межами ХХХХХ. Кадастровий 
номер ділянки: ХХХХХ. 

1.83. Онищук Галині Василівні, яка проживає в ХХХХХ, площею 0,5465 га для ведення 
особистого селянського господарства, що розташована в межах ХХХХХ Кадастровий номер 
ділянки: ХХХХХ. 

1.84. Ковальчук Павлу Миколайовичу, який проживає в ХХХХХ, площею 0,4250 га для 
ведення особистого селянського господарства, що розташована в межах ХХХХХ. 
Кадастровий номер ділянки: ХХХХХ. 

1.85. Парфенюку Володимиру Юрійовичу, який проживає в ХХХХХ, площею 2,0000 га 
для ведення особистого селянського господарства, що розташована в межах ХХХХХ. 
Кадастровий номер ділянки: ХХХХХ. 

1.86. Очередько Раїсі Миколаївні, яка проживає в ХХХХХ, площею 0,5675 га для ведення 
особистого селянського господарства, що розташована за межами ХХХХХ. Кадастровий 
номер ділянки: ХХХХХ. 

1.87. Шабаровській Софії Олександрівні, яка проживає в ХХХХХ, площею 2,0000 га для 
ведення особистого селянського господарства, що розташована за межами ХХХХХ. 
Кадастровий номер ділянки: ХХХХХ. 

1.88. Мисько Любові Сергіївні, яка проживає в ХХХХХ, площею 2,0000 га для ведення 
особистого селянського господарства, що розташована за межами ХХХХХ. Кадастровий 
номер ділянки: ХХХХХ. 

1.89. Цюбик Тетяні Андріївні, яка проживає в ХХХХХ, площею 0,3300 га для ведення 
особистого селянського господарства, що розташована в межах ХХХХХ. Кадастровий номер 
ділянки: ХХХХХ. 

1.90. Фом’юк Ганні Олегівні, яка проживає в ХХХХХ, площею 2,0000 га для ведення 
особистого селянського господарства, що розташована за межами ХХХХХ. Кадастровий 
номер ділянки: ХХХХХ. 

1.91. Бондарчук Тетяні Петрівні, яка проживає в ХХХХХ, площею 1,0000 га для ведення 
особистого селянського господарства, що розташована за межами ХХХХХ Кадастровий 
номер ділянки: ХХХХХ. 



1.92. Харчишиній Олені Миколаївні, яка проживає в ХХХХХ, площею 2,0000 га для 
ведення особистого селянського господарства, що розташована за межами ХХХХХ. 
Кадастровий номер ділянки: ХХХХХ. 

1.93. Сірук Вікторії Миколаївні, яка проживає в ХХХХХ, площею 1,2090 га для ведення 
особистого селянського господарства, що розташована за межами ХХХХХ. Кадастровий 
номер ділянки: ХХХХХ. 

1.94. Олійнику Івану Петровичу, який проживає в ХХХХХ, площею 2,0000 га для ведення 
особистого селянського господарства, що розташована за межами ХХХХХ. Кадастровий 
номер ділянки: ХХХХХ. 

1.95. Муравській Людмилі Іванівні, яка проживає в ХХХХХ, площею 0,3956 га для 
ведення особистого селянського господарства, що розташована за межами ХХХХХ. 
Кадастровий номер ділянки: ХХХХХ. 

1.96. Присяжнюк Ганні Володимирівні, яка проживає в ХХХХХ, площею 0,5337 га для 
ведення особистого селянського господарства, що розташована за межами ХХХХХ. 
Кадастровий номер ділянки: ХХХХХ. 

1.97. Райковській Тетяні Анатоліївні, яка проживає в ХХХХХ, площею 0,7500 га для 
ведення особистого селянського господарства, що розташована в ХХХХХ. Кадастровий номер 
ділянки: ХХХХХ. 

1.98. Христюк Тетяні Миколаївні, яка проживає в ХХХХХ, площею 0,3062 га для ведення 
особистого селянського господарства, що розташована в ХХХХХ. Кадастровий номер 
ділянки: ХХХХХ. 

1.99. Літвиновичу Богдану Вікторовичу, який проживає в ХХХХХ, площею 0,1000 га для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, що 
розташована в межах ХХХХХ. Кадастровий номер ділянки: ХХХХХ. 

1.100. Панчуку Іванові Миколайовичу, який проживає в ХХХХХ, площею 0,1000 га для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, що 
розташована в межах ХХХХХ. Кадастровий номер ділянки: ХХХХХ. 

1.101. Лисюку Петрові Григоровичу, площею 2,0000 га для ведення особистого 
селянського господарства, що розташована в ХХХХХ. Кадастровий номер ділянки: ХХХХХ 

1.102. Панчук Ірині Анатоліївні, яка проживає в ХХХХХ, площею 0,1000 га для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, що 
розташована в межах ХХХХХ. Кадастровий номер ділянки: ХХХХХ. 

1.103. Нікітчиній Інні Борисівні, яка проживає в ХХХХХ, площею 0,6176 га для ведення 
особистого селянського господарства, що розташована в межах ХХХХХ. Кадастровий номер 
ділянки: ХХХХХ. 

1.104. Возній Францішці Феліксівні, яка проживає в ХХХХХ, площею 1,3518 га для 
ведення особистого селянського господарства, що розташована за межами ХХХХХ. 
Кадастровий номер ділянки: ХХХХХ. 

3. Після затвердження проектної документації громадянам зареєструвати речове право на 
нерухоме майно 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  
46  сесія  8 скликання 

28 серпня  2020 року                                                                                             № 2976   

Про затвердження технічної документації 
із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж  земельної ділянки комунальної власності 
Баранівської об’єднаної територіальної громади 
з метою передачі її в оренду  
 

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

ВИРІШИЛА: 

             1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки комунальної власності Баранівської об’єднаної 
територіальної громади та передати в оренду земельні ділянки: 
 

      1.1. Аврамцю Петрові Андрійовичу, який проживає по ХХХХХ, в довгострокову 
оренду терміном на  25 (двадцять п’ять) років площею 0,2500 га для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, в тому числі: під 
житловою забудовою та громадськими спорудами – 0,1107 га, рілля – 0,1393 га, що 
розташована в ХХХХХ. Кадастровий номер ділянки: ХХХХХ. Встановити розмір орендної 
плати за оренду земельної ділянки - 0,1% від нормативно-грошової оцінки землі. 

       1.2. Бондарчук Оксані Дмитрівні, яка проживає по ХХХХХ, в довгострокову оренду 
терміном на  25 (двадцять п’ять) років площею 0,2500 га для будівництва і обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд, в тому числі: під житловою забудовою 
та громадськими спорудами – 0,1081 га, рілля – 0,1419 га, що розташована в ХХХХХ. 
Кадастровий номер ділянки: ХХХХХ. Встановити розмір орендної плати за оренду земельної 
ділянки - 0,1% від нормативно-грошової оцінки землі. 

1.3. ТОВ «Агровест Груп», в особі генерального директора О.М.Ющенка, в довгострокову 
оренду терміном на  49 (сорок дев’ять ) років площею 2,6750 га для ведення товарного 
сільськогосподарського виробництва, під сільськогосподарськими та іншими господарськими 
будівлями і дворами, що розташована за межами ХХХХХ. Кадастровий номер ділянки: 
ХХХХХХ. Встановити розмір орендної плати за оренду земельної ділянки - 12% від 
нормативно-грошової оцінки землі. 

1.4. ТОВ «Агровест Груп», в особі генерального директора О.М.Ющенка, в довгострокову 
оренду терміном на  7 (сім ) років площею 188,0418 га згідно з додатком 1 для ведення 
товарного сільськогосподарського виробництва, за рахунок нерозподілених (не витребуваних) 
земельних часток (паїв) із земель реформованого КСП ім..Гагаріна за межами ХХХХХ. 



Встановити розмір орендної плати за оренду земельної ділянки – 8 % від нормативно-грошової 
оцінки землі. 

 
      2. Після затвердження технічної документації громадянам замовити виготовлення 

договору оренди землі та зареєструвати речове право на нерухоме майно відповідно до 
чинного законодавства. 

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

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

 
 

Міський голова                                                              А.О.Душко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток  1   

до рішення 46 сесії 8 скликання 
Баранівської  міської ради   
від 28.08.2020 р. № 2976 

 

№п/п Кадастровий номер Площа,га 

1 1820685300:05:000:0536 2,2880 

2 1820685300:05:000:0537 3,3016 

3 1820685300:05:000:0538 3,0814 

4 1820685300:05:000:0539 1,9919 

5 1820685300:05:000:0540 1,9797 

6 1820685300:05:000:0541 2,7027 

7 1820685300:05:000:0542 4,8154 

8 1820685300:05:000:0543 3,8059 

9 1820685300:05:000:0544 1,9981 

10 1820685300:03:000:0545 3,3192 

11 1820685300:03:000:0546 2,9436 

12 1820685300:03:000:0441 2,9690 

13 1820685300:03:000:0442 2,3634 

14 1820685300:03:000:0443 3,8571 

15 1820685300:05:000:0550 2,9556 

16 1820685300:05:000:0551 3,1680 

17 1820685300:05:000:0552 4,2681 

18 1820685300:05:000:0553 3,6851 

19 1820685300:05:000:0554 3,0201 

20 1820685300:05:000:0555 3,4436 

21 1820685300:05:000:0556 3,4522 

22 1820685300:05:000:0557 2,2884 

23 1820685300:05:000:0558 2,0008 

24 1820685300:05:000:0598 0,7687 

25 1820685300:05:000:0559 2,8028 

26 1820685300:05:000:0560 3,3630 

27 1820685300:05:000:0561 2,9349 



28 1820685300:05:000:0562 2,4247 

29 1820685300:05:000:0563 0,5128 

30 1820685300:05:000:0564 2,9418 

31 1820685300:05:000:0399 0,2160 

32 1820685300:05:000:0566 3,4544 

33 1820685300:05:000:0400 3,8688 

34 1820685300:05:000:0568 3,6174 

35 1820685300:05:000:0569 3,6739 

36 1820685300:05:000:0570 0,7455 

37 1820685300:05:000:0571 2,9155 

38 1820685300:03:000:0444 3,5956 

39 1820685300:03:000:0446 3,1369 

40 1820685300:03:000:0445 3,5957 

41 1820685300:03:000:0447 3,5306 

42 1820685300:03:000:0448 3,1380 

43 1820685300:03:000:0449 2,4108 

44 1820685300:03:000:0450 2,3495 

45 1820685300:01:000:0333 3,6677 

46 1820685300:01:000:0332 3,3317 

47 1820685300:01:000:0334 3,2531 

48 1820685300:01:000:0335 2,4128 

49 1820685300:01:000:0337 1,6380 

50 1820685300:01:000:0336 4,0714 

51 1820685300:01:000:0339 3,6845 

52 1820685300:01:000:0338 4,0086 

53 1820685300:01:000:0340 3,9084 

54 1820685300:01:000:0341 6,0051 

55 1820685300:01:000:0343 4,8938 

56 1820685300:01:000:0342 4,2743 

57 1820685300:01:000:0345 5,1524 

58 1820685300:01:000:0344 6,0404 

59 1820685300:01:000:0347 2,7965 



60 1820685300:01:000:0346 2,8491 

61 1820685300:05:000:0595 0,3578 

   

 

Секретар ради                                                                                                  О.В.Самчук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
46 сесія  8 скликання 

28 серпня 2020 року                                                                    № 2977 
 
Про надання дозволу на виготовлення 
технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
з метою передачі її у власність 
 

      Розглянувши заяви гр.Вороб’я С.В., гр.Панчука В.О., гр.Присяжнюка Н.В., 
гр.Присяжнюк Н.О., гр.Савич З.О., гр.Степанюка В.О., гр.Письменного А.І.,                      
гр.Дітківської О.І., гр.Лавренюк Г.М., гр.Савчук Н.О., сертифікат на право на земельну частку 
(пай) серії ХХХХХ, свідоцтво про право на спадщину за законом від 24.04.2020 р., сертифікат 
на право на земельну частку (пай) серії ХХХХХ, свідоцтво про право на спадщину за законом 
від 16.06.2020 р., сертифікат на право на земельну частку (пай) серії ХХХХХ, свідоцтво про 
право на спадщину за заповітом від 03.12.2004 р., сертифікат про право на земельну частку 
(пай) серія ХХХХХ, сертифікат на право на земельну частку (пай) серії ХХХХХ, сертифікат 
на право на земельну частку (пай) серія ХХХХХ, свідоцтво про право на спадщину за законом 
від 08.07.2020 р., свідоцтво про право на спадщину за законом від 20.12.2008 р., сертифікат на 
право на земельну частку (пай) серія ХХХХХ, свідоцтво про право на спадщину за заповітом 
від 10.07.2020 р., сертифікат на право на земельну частку (пай) серія ХХХХХ, свідоцтво про 
право на спадщину за законом від 02.07.2020 р., сертифікат на право на земельну частку (пай) 
серія ХХХХХ, свідоцтво про право на спадщину за заповітом від 10.07.2020 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 на розробку технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) з метою передачі її у власність 
наступним громадянам: 
             1.1. Вороб’ю Сергію Васильовичу, який проживає в ХХХХХ загальною  площею 
2,8044 га,  в тому числі: рілля – 2,8044 га (№171), для ведення товарного 
сільськогосподарського виробництва. Земельна ділянка розташована за межами ХХХХХ на 
землях реформованого КСП «Прогрес» та відноситься до земель сільськогосподарського 
призначення. 
              1.2. Панчуку Володимирові Олександровичу, який проживає по ХХХХХ, загальною 
площею 3,85 га, в тому числі: рілля – 2,28 га (№17), пасовище – 0,62 га (№40), сіножаті – 0,96 
га (№2), для ведення товарного сільськогосподарського виробництва. Земельні ділянки 
розташовані за межами ХХХХХ на землях реформованого КСП «Маяк» та відносяться до 
земель сільськогосподарського призначення. 
              1.3. Присяжнюку Назару Володимировичу, який проживає ХХХХХ, загальною 
площею 1,9306 га, в тому числі: рілля – 1,6095 га (№106), пасовище – 0,3211 га (№922), для 



ведення товарного сільськогосподарського виробництва. Земельні ділянки розташовані за 
межами ХХХХХ на землях реформованого КСП «Зоря» та відносяться до земель 
сільськогосподарського призначення. 
              1.4. Присяжнюк Надії Оксентівні, яка проживає по ХХХХХ, загальною площею 
1,9549 га, в тому числі: рілля – 1,6121 га (№93), пасовище – 0,3428 га (№923) для ведення 
товарного сільськогосподарського виробництва. Земельні ділянки розташовані за межами 
ХХХХХ на землях реформованого КСП «Зоря» та відносяться до земель 
сільськогосподарського призначення. 
              1.5. Савич Зої Олександрівні, яка проживає по ХХХХХ, загальною площею 2,2362 га, 
в тому числі: рілля – 2,2362 га (№174), для ведення товарного сільськогосподарського 
виробництва. Земельна ділянка розташована за межами ХХХХХ на землях реформованого 
КСП «Прогрес» та відноситься до земель сільськогосподарського призначення. 
             1.6. Степанюку Валерію Олександровичу, який  проживає по ХХХХХ, загальною 
площею 3,4674 га, в тому числі: пасовище – 3,4674 га (№5),  для ведення товарного 
сільськогосподарського виробництва. Земельна ділянка розташована за межами ХХХХХ на 
землях реформованого КСП «Прислуч» та відноситься до земель сільськогосподарського 
призначення. 
             1.7. Письменному Анатолію Івановичу, який  проживає по ХХХХХ, загальною 
площею 2,4459 га, в тому числі: рілля – 2,0111  га (№366), пасовище – 0,4348 га (№543), для 
ведення товарного сільськогосподарського виробництва. Земельні ділянки розташовані за 
межами ХХХХХ на землях реформованого КСП «Новий шлях» та відноситься до земель 
сільськогосподарського призначення. 
              1.8. Дітківській Олесі Ігорівні, яка проживає по ХХХХХ, загальною площею 3,7010 
га, в тому числі: рілля – 3,2206 га (№52), пасовище – 0,4804 га (№309), для ведення товарного 
сільськогосподарського виробництва. Земельні ділянки розташовані за межами ХХХХХ на 
землях реформованого КСП «Полісся» та відносяться до земель сільськогосподарського 
призначення. 
              1.9. Лавренюк Ганні Миколаївні, яка проживає в ХХХХХ, загальною площею 2,7767 
га, в тому числі: рілля – 2,7767 га (№170),  для ведення товарного сільськогосподарського 
виробництва. Земельна ділянка розташована за межами ХХХХХ на землях реформованого 
КСП «Прогрес» та відноситься до земель сільськогосподарського призначення. 
              1.10. Савчук Наталії Олексіївні, яка проживає в ХХХХХ, загальною площею 2,0663 
га, в тому числі: рілля – 1,7327 га (№78), пасовище – 0,3336 га (№936),  для ведення товарного 
сільськогосподарського виробництва. Земельні ділянки розташовані за межами ХХХХХ на 
землях реформованого КСП «Зоря» та відносяться до земель сільськогосподарського 
призначення.. 
 
             2. Після виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж 
земельної ділянки, Баранівській міській раді зареєструвати земельну ділянку у відділі 
Держгеокадастру. Громадянам  подати технічну документацію на розгляд сесії міської ради 
щодо прийняття рішення про її затвердження та передачі земельної ділянки у власність.  
 
       3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань 
земельних відносин, містобудування, будівництва та охорони навколишнього природного 
середовища.  
 
 
Міський голова                                                                                                            А.О.Душко 
 
 
 
 



                                  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
46  сесія  8 скликання 

28 серпня 2020 року                                                                                         № 2978 
 
Про внесення змін до рішень  
сесії Баранівської міської ради 
 

        Розглянувши заяви громадян про необхідність внесення змін до рішень сесії 
Баранівської міської ради, в зв’язку з проведенням геодезичних робіт, уточненням площі 
земельної ділянки або допущенням технічної 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 45 сесії 8 скликання Баранівської міської ради від 
26.06.2020 р. №2943 «Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо 
відведення земельних ділянок комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної 
громади, права на які підлягають продажу на земельних торгах (аукціоні), зі зміною цільового 
призначення з земель запасу на землі для ведення особистого селянського господарства та на 
замовлення агрохімічного паспорту земельних ділянок», а саме: 
- в пункті 1.1. даного рішення слова «кадастровий номер ХХХХХХ» замінити на слова 
«ХХХХХ»; 
- в назві рішення та підпунктах 1.1.,1.2.,1.3.,1.4. даного рішення слова «для ведення особистого 
селянського господарства» замінити на слова «для ведення товарного сільськогосподарського 
виробництва». 
               2. Внести зміни до рішення 34 сесії 8 скликання Баранівської міської ради від 
29.08.2019 р. №2067 «Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної 
громади», а саме, в додатку даного рішення пункт 8 викласти в новій редакції: 

№ 
з/п 

Прізвище, ім,я та по-
батькові, адреса 

проживання 

Площа 
земель-

ної 
ділянки, 

га 

Для будівництва 
та обслуговува-
ння житлового 

будинку, 
господарських 

будівель і 
споруд, га 

 Для ведення 
особистого 

селянського 
господарства, 

га 

Місце 
розташування 

земельної 
ділянки 

Примітка 

8 Мельницька Анна 
Олексіївна,  

ХХХХХ 

0,15 0,15  ХХХХХ влас-
ність 

               3. Внести зміни до рішення 38 сесії 8 скликання Баранівської міської ради від 
06.12.2019 р. №2435 «Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної 
громади», а саме, в додатку даного рішення пункт 46 викласти в новій редакції: 

№ 
з/п 

Прізвище, ім,я та по-
батькові, адреса 

проживання 

Площа 
земель-

ної 
ділянки, 

га 

Для будівництва 
та обслуговува-
ння житлового 

будинку, 
господарських 

будівель і 
споруд, га 

 Для ведення 
особистого 

селянського 
господарства, 

га 

Місце 
розташування 

земельної 
ділянки 

Примітка 



46 Юзепчук Олена 
Василівна,  
ХХХХХ 

0,2042  0,2042 ХХХХХ влас-
ність 

               4. Внести зміни до рішення 36 сесії 8 скликання Баранівської міської ради від 
11.10.2019 р. №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.», а саме, в пункті 1 та пункті 2 даного рішення слова 
«ХХХХХ» замінити на слова «ХХХХХ». 
             5. Внести зміни до рішення 45 сесії 8 скликання Баранівської міської ради від 
26.06.2020 р. №2944 «Про надання дозволу на проведення експертної грошової оцінки 
земельної ділянки гр.Салюка А.В.», а саме, в пункті 1 слова «Салюку Анатолію Васильовичу 
в ХХХХХ» замінити на слова «Салюку Анатолію Васильовичу в ХХХХХ». 
             6. Внести зміни до рішення 44 сесії 8 скликання Баранівської міської ради від 
05.06.2020 р. №2908 «Про надання дозволу на проведення експертної грошової оцінки 
земельної ділянки ФОП Захарчука О.В.», а саме, пункти 3,4 викласти в новій редакції:  
   «3.Міському голові Душку А.О. від імені Баранівської міської ради укласти договір про 
оплату авансового внеску в рахунок оплати ціни земельної ділянки.» 
    «4.Відділу містобудування, архітектури, земельних відносин і комунальної власності 
Баранівської міської ради укласти договір на проведення експертної грошової оцінки 
земельної ділянки з суб’єктом оціночної діяльності, який має ліцензію на виконання 
землеоціночних робіт та провести розрахунок за виготовлення технічного звіту з експертної 
грошової оцінки земельних ділянок.Фінансування робіт з проведення експертної грошової 
оцінки земельної ділянки провести за рахунок коштів авансового внеску, сплаченого 
Захарчуком О.В.». 
               7. Внести зміни до рішення 40 сесії 8 скликання Баранівської міської ради від  
12.02.2020 р. №2798 «Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної 
громади за межами населених пунктів зі зміною цільового призначення з земель запасу на 
землі для ведення особистого селянського господарства з подальшою передачею у власність 
громадянам», а саме, в пункті 2 даного рішення слова «з земель запасу (16.00)» замінити на 
слова «з земель для сінокосіння та випасання худоби (01.08)». 
               8. Внести зміни до рішення 43 сесії 8 скликання Баранівської міської ради від 
06.05.2020 р. №2864 «Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із 
землеустрою щодо поділу земельної ділянки та проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної громади з 
метою передачі її у власність», а саме, в пункті 6 даного рішення слова «загальною площею 
15,3732 га (кадастровий номер:ХХХХХ)» на слова «загальною площею 15,3732 га 
(кадастровий номер ХХХХХ)». 
               9. Внести зміни до рішення 38 сесії 8 скликання Баранівської міської ради від 
06.12.2019 р. №2435 «Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної 
громади», а саме, в додатку даного рішення пункт 12 викласти в новій редакції: 
 
 

№ 
з/п 

Прізвище, ім,я та по-
батькові, адреса 

проживання 

Площа 
земель-

ної 
ділянки, 

га 

Для будівництва 
та обслуговува-
ння житлового 

будинку, 
господарських 

будівель і 
споруд, га 

 Для ведення 
особистого 

селянського 
господарства, 

га 

Місце 
розташування 

земельної 
ділянки 

Примітка 

12 Шандрук 
Олександр 

Леонідович, 

1,60  1,60 ХХХХХ влас-
ність 



ХХХХХ 
             10. Внести зміни до рішення 30 сесії 8 скликання Баранівської міської ради від 
10.05.2019 р. №1883 «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної громади з метою 
передачі її у власність для ведення особистого селянського господарства гр.Федорчук К.І.», а 
саме, прізвище «Федорчук» замінити на прізвище «Федорук». 
             11. Внести зміни до рішення 43 сесії 8 скликання Баранівської міської ради від 
06.05.2020 р. №2864 «Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із 
землеустрою щодо поділу земельної ділянки та проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної громади з 
метою передачі її у власність», а саме, в пункті 1.35 слова «орієнтовною площею 1,2500 га» 
замінити на слова «орієнтовною площею 2,00 га». 
               12. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань 
земельних відносин, містобудування, будівництва та охорони навколишнього природного 
середовища. 
 
 
 
Міський голова                                                                           А.О.Душко 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



                                  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
46  сесія  8 скликання 

28 серпня 2020 року                                                                                                 № 2979 
 
Про припинення права 
користування земельною  
ділянкою  
 

        Розглянувши заяви гр.Савич З.В., гр.Окунця В.Ф., Ворончука Ю.Ф., Вовк Т.А., 
Броннікової Л.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.Савич Зої Володимирівні, 
яка проживає в ХХХХХ, загальною площею 0,8000 га для ведення особистого селянського 
господарства в ХХХХХ. Передати земельну ділянку площею 0,8000 га до земель запасу 
сільськогосподарського призначення комунальної власності Баранівської об’єднаної 
територіальної   громади.  
                 2. Припинити право користування земельною ділянкою гр.Окунцю Віктору 
Францовичу, який проживає по ХХХХХ, загальною площею 0,1000 га для ведення особистого 
селянського господарства в ХХХХХ. Передати земельну ділянку площею 0,1000 га до земель 
запасу сільськогосподарського призначення комунальної власності Баранівської об’єднаної 
територіальної   громади. 
 3. Припинити право користування земельною ділянкою гр.Ворончуку Юзефу 
Францовичу, який проживає в ХХХХХ, загальною площею 0,1200 га для дачного будівництва 
в ХХХХХ. Передати земельну ділянку площею 0,1200 га до земель запасу житлової та 
громадської забудови комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної   
громади.  
 4. Припинити право користування земельною ділянкою гр.Вовк Тетяні Анатоліївні, яка 
проживає в ХХХХХ, загальною площею 0,5700 га для ведення особистого селянського 
господарства в ХХХХХ. Передати земельну ділянку площею 0,5700 га до земель запасу 
сільськогосподарського призначення комунальної власності Баранівської об’єднаної 
територіальної   громади.  
           5. Припинити право користування земельною ділянкою гр.Бронніковій Людмилі 
Олександрівні, яка проживає в ХХХХХ, загальною площею 0,2500 га для ведення особистого 
селянського господарства в ХХХХХ. Передати земельну ділянку площею 0,2500 га до земель 
запасу сільськогосподарського призначення комунальної власності Баранівської об’єднаної 
територіальної   громади.  
        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  
46 сесія  8 скликання 

28 серпня 2020 року                                                                                                    № 2980 
 

Про встановлення фактичної 
поштової адреси земельних  
ділянок 
 

     Розглянувши заяви гр.Олійника В.П., гр.Іщук В.М., гр.Нестерук А.В., гр.Мищика О.М. 
про необхідність встановлення фактичної поштової адреси земельних ділянок, 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. Встановити фактичну поштову адресу: «ХХХХХ» замість «ХХХХХ» в ХХХХ 
земельній ділянці для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд загальною площею 0,0600 га, яка належить на праві власності гр.Олійнику 
Володимиру Петровичу. Кадастровий номер ділянки:ХХХХХ. 
 
            2. Встановити фактичну поштову адресу: «ХХХХХ» замість «ХХХХХХ земельній 
ділянці для ведення особистого селянського господарства загальною площею 0,0600 га, яка 
належить на праві власності гр.Іщук Валентині Миколаївні відповідно до свідоцтва про право 
на спадщину за законом від 23.11.2004 року. Кадастровий номер ділянки:ХХХХХ. 
 
            3. Встановити фактичну поштову адресу: «ХХХХХ» замість «ХХХХХ» в ХХХХХ 
земельній ділянці для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд загальною площею 0,1500 га, яка належить на праві власності гр.Іщук 
Валентині Миколаївні відповідно до свідоцтва про право на спадщину за законом від 
23.11.2004 року. Кадастровий номер ділянки:ХХХХХ. 
 
            4. Встановити фактичну поштову адресу: «ХХХХХ» замість «ХХХХХ» в ХХХХХ 
земельній ділянці для ведення особистого селянського господарства загальною площею 0,0557 
га, яка належить на праві власності гр.Нестерук Анжелі Василівні відповідно до державного 
акту на право власності на земельну ділянку серія ХХХХХ. Кадастровий номер 
ділянки:ХХХХХ. 
 
           5. Встановити фактичну поштову адресу: «ХХХХХ» в ХХХХХ земельній ділянці для 
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд загальною 
площею 0,2500 га, яка належить на праві власності гр.Нестерук Анжелі Василівні відповідно 
до державного акту на право власності на земельну ділянку серія ХХХХХ. Кадастровий номер 
ділянки:ХХХХХ. 
 
            6. Встановити фактичну поштову адресу: «ХХХХХ» замість «ХХХХХ» в ХХХХХ 
земельній ділянці для будівництва і обслуговування житлового будинку загальною площею 
0,1000 га, яка належить на праві власності гр.Мищику Олександрові Миколайовичу відповідно 
до державного акту на право власності на земельну ділянку серія ХХХХХ. Кадастровий номер 
ділянки: ХХХХХ. 
 



            7. Встановити фактичну поштову адресу: «ХХХХХ» замість «ХХХХХ» в ХХХХХ 
земельній ділянці для ведення особистого селянського господарства загальною площею 0,1176 
га, яка належить на праві власності гр.Мищику Олександрові Миколайовичу відповідно до 
державного акту на право власності на земельну ділянку серія ХХХХХ.  
 

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



                                  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
46  сесія  8 скликання 

 

28 серпня 2020 року                                                                                                   № 2981 

 Про присвоєння поштової 
адреси земельним ділянкам 
 

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

 

ВИРІШИЛА: 

               1. Присвоїти земельній ділянці площею 0,0027 га для будівництва індивідуальних 
гаражів (кадастровий номер земельної ділянки:  ХХХХХ), яка належить на праві власності 
гр.Терешку Денису Вікторовичу, поштову адресу: ХХХХХ. 

               2. Присвоїти земельній ділянці площею 0,0700 га для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, яка належить на праві власності гр.Малішевській Любові Миколаївні, 
поштову адресу: ХХХХХ. 

               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  
46 сесія 8 скликання  

28 серпня 2020 року                                                                                                    № 2982 

Про погодження щодо надання дозволу на  
виготовлення проекту землеустрою щодо  
відведення земельної ділянки для ведення   
особистого селянського господарства з 
подальшою передачею у власність 
  

      Розглянувши листи Головного управління Держгеокадастру у Житомирській області 
№18-6-0.334-4212/2-20 від 03.06.2020 р., №18-6-0.334-5205/2-20 від 10.07.2020 р.,  про 
погодження або відмову у погодженні щодо надання Головним управлінням дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, керуючись 
ст.12,33,118,125,126, розділу Х «Перехідних положень» Земельного кодексу України, ст.26 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної 
комісії з питань земельних відносин, містобудування, будівництва та охорони навколишнього 
природного середовища, міська рада 

 
ВИРІШИЛА: 

             1. Відмовити гр. Захарчук Зінаїді Іванівні, яка проживає по ХХХХХ, в погодженні 
дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки з 
земель запасу сільськогосподарського призначення державної власності загальною площею 
2,00 га для ведення особистого селянського господарства за межами ХХХХХ на території 
Баранівської об,єднаної територіальної громади, в зв’язку з тим, що дана ділянка належать до 
земель колективних сільськогосподарських підприємств, що припинені, під земельними 
частками (паями). 
 
              2. Відмовити гр. Захарчуку Олександрові Володимировичу, який проживає по 
ХХХХХ, в погодженні дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення у власність 
земельної ділянки з земель запасу сільськогосподарського призначення державної власності 
загальною площею 2,00 га для ведення особистого селянського господарства за межами 
ХХХХХ на території Баранівської об,єднаної територіальної громади, в зв’язку з тим, що дана 
ділянка належать до земель колективних сільськогосподарських підприємств, що припинені, 
під земельними частками (паями). 
 
               3. Відмовити гр.Корейбі Тетяні Володимирівні, яка проживає в ХХХХХ, в 
погодженні дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення у власність земельної 
ділянки з земель запасу сільськогосподарського призначення державної власності загальною 
площею 1,0017 га для ведення особистого селянського господарства за межами ХХХХХ на 
території Баранівської об,єднаної територіальної громади. Кадастровий номер земельної 
ділянки: ХХХХХ. 
 
             4. Погодити гр.Корейбі Валерію Георгійовичу, який проживає в ХХХХХ, дозвіл на 
розробку проекту землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки з земель запасу 
сільськогосподарського призначення державної власності загальною площею 0,6868 га для 
ведення особистого селянського господарства за межами ХХХХХ на території Баранівської 
об,єднаної територіальної громади. Кадастровий номер земельної ділянки: ХХХХХ. 
 



             5. Відмовити гр.Вишинській Наталії Леонідівні, яка проживає в ХХХХХ, в погодженні 
дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення в оренду земельної ділянки з 
земель запасу сільськогосподарського призначення державної власності загальною площею 
2,4655 га для сінокосіння та випасання худоби за межами ХХХХХ на території Баранівської 
об,єднаної територіальної громади. 
 
            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  
46 сесія 8 скликання 

 
 28 серпня 2020 року                                                                                               № 2983 
 
Про затвердження технічної документації 
із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
для розміщення та експлуатації основних, 
підсобних і допоміжних будівель та споруд 
підприємств переробної, машинобудівної та 
іншої промисловості ПрАТ «Екоугольгруп» 
 

        Розглянувши клопотання директора ПрАТ «Екоугольгруп» Душка І.О. про 
затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) для розміщення та експлуатації основних, підсобних 
та допоміжних будівель і споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої 
промисловості, керуючись ст.12,66,92,125,126,1861 Земельного кодексу України, 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. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) загальною площею 6,1628 га, в 
тому числі: землі під будівлями та спорудами промислових підприємств – 5,9416 га, штучні 
водосховища – 0,2212 га, для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних 
будівель і споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості в ХХХХХ, 
яка перебуває в постійному користуванні приватного акціонерного товариства 
«Екоугольгруп», юридична адреса якого: ХХХХХ. Кадастровий номер земельної ділянки: 
ХХХХХ. 

        2. Представнику ПрАТ «Екоугольгруп»: 
        2.1. Зареєструвати речове право на нерухоме майно відповідно до чинного 

законодавства. 
        2.2.  Виконувати обов,язки землекористувача відповідно до вимог статті 96 

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  
46 сесія 8 скликання  

28/ серпня 2020 року                                                                                                    № 2984 

Про припинення дії договору  
оренди землі 
  

      Розглянувши заяви гр.Мартинюка І.В., гр.Осіпчук С.А.  про припинення дії договору 
оренди землі та припинення права користування земельними ділянками, в зв’язку з 
відчуженням нерухомого майна, свідоцтво про право на спадщину за законом від                  
02.07.2020 р., договір купівлі- продажу житлового будинку від 20.11.2019 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 0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд в ХХХХХ, який укладений Баранівською міською радою з гр.Мартинюк 
Надією Іванівною та зареєстрований 09.09.2016 р. в Державному реєстрі речових прав на 
нерухоме майно. Кадастровий номер земельної ділянки: – ХХХХХ. 

                2. Припинити дію договору оренди землі та право користування земельною ділянкою 
площею 0,0422 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд в ХХХХХ який укладений Баранівською міською радою з гр.Карповою 
Марією Миколаївною та зареєстрований 15.11.2017 р. в Державному реєстрі речових прав на 
нерухоме майно.. Кадастровий номер земельної ділянки -    ХХХХХ.             

         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  
46 сесія  8 скликання 

28 серпня 2020 року                                                                           № 2985 
 
Про виготовлення технічної документаціі 
із землеустрою щодо поділу земельної  
ділянки комунальної власності Баранівської 
об’єднаної територіальної громади 
                                                                                                                                                                  

  Розглянувши клопотання керівника ПрАТ «Екоугольгруп» Душка І.О., керівника ТОВ 
«Декор Україна» Молотковця О.О., договір купівлі-продажу від 06.08.2020 р., керуючись 
Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 
розмежування земель державної та комунальної власності», ст.791,122 Земельного кодексу 
України, ст.56 Закону України «Про землеустрій», ст.26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», сесія міської ради 

 

ВИРІШИЛА: 

          1. Надати дозвіл на розроблення технічної документації із землеустрою щодо поділу 
земельної ділянки з земель промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого 
призначення комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної громади для 
розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств 
переробної, машинобудівної та іншої промисловості площею 6,1628 га, на дві окремих 
земельних ділянки загальною площею 0,2797 га та 5,8831 га. Кадастровий номер ділянки – 
ХХХХХХ. 
 
          2. Припинити ПрАТ «Екоугольгруп» право користування земельною ділянкою площею 
0,2797 га для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та 
споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості в ХХХХХ та 
передати земельну ділянку до земель запасу промисловості, транспорту, зв,язку, енергетики, 
оборони та іншого призначення. 
 
          3. Відділу містобудування, архітектури, земельних відносин та комунальної власності 
Баранівської міської ради замовити виготовлення технічної документації із землеустрою та 
провести розрахунок з виконавцем робіт. 
 

    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  
46 сесія  8 скликання 

28 серпня 2020 року                                                                                 № 2986 
 
Про надання дозволу на виготовлення 
технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
 
 

    Розглянувши заяву голови правління АТ «Житомиргаз» Ющенка В.І., про надання 
дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельних ділянок, державний акт на право постійного користування 
землею серії 1-ЖТ №001304 керуючись ст.12,22,118,125,126,1861, п.21 Розділу Х «Перехідних 
положень» Земельного кодексу України, Законом України «Про порядок виділення в натурі 
(на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв), Законом України «Про 
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення порядку набуття прав 
на землю», Законом України «Про реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх 
обтяжень», ст.12,25 Закону України «Про землеустрій», ст.26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної комісії з питань земельних 
відносин, містобудування, будівництва та охорони навколишнього природного середовища, 
міська рада 

 
ВИРІШИЛА:  
 

        1. Надати дозвіл голові правління АТ «Житомиргаз» Ющенку Валентину Івановичу 
на розробку технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) згідно державного акту на право постійного 
користування землею серії ХХХХХ. 

 
              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  
46 сесія  8 скликання 

 

28 серпня 2020 року                                                                                                № 2987 

Про надання дозволу на виготовлення 
технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж 
земельних ділянок в натурі (на місцевості) 
для ведення товарного сільськогосподарського  
виробництва з метою передачі їх в оренду  
 

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

 

ВИРІШИЛА: 

             1. Надати дозвіл товариству з обмеженою відповідальністю «Марківка «АГРО-ВТ» в 
особі директора Жовтуна М.В., на розробку технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) з метою передачі 
їх в оренду за рахунок невитребуваних земельних часток (паїв) згідно з додатком до рішення 
для ведення товарного сільськогосподарського виробництва загальною площею  165,3743 га 
та закріплення їх на місцевості межовими знаками. Земельні ділянки розташовані за межами 
ХХХХХ на землях реформованого КСП «Прислуч» та відносяться до категорії земель 
сільськогосподарського призначення. 
            2. Після виготовлення технічної документації із землеустрою, директору ТОВ 
«Марківка «АГРО-ВТ» Жовтуну М.В. зареєструвати земельні ділянки у відділі 
Держгеокадастру та подати технічну документацію на розгляд сесії міської ради щодо 
прийняття рішення про її затвердження та передачі земельних ділянок в оренду.  
            3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань 
земельних відносин, містобудування, будівництва та охорони навколишнього природного 
середовища. 
 

Міський голова                                                                                   А.О.Душко 



Додаток до рішення 

                                                                                   46сесії 8 скликання Баранівської          

                                                                                   міської ради  від 28.08.2020 р. №2987 

 

Перелік невитребуваних земельних часток (паїв), 

які передаються в оренду ТОВ «Марківка «АГРО-ВТ» 

 

 

№ з/п 

№ 
земельної 

частки 
(паю) 

 

Площа, га 

 

Угіддя 

1 149 4,4854 рілля 

2 150 3,7337 рілля 

3 152 3,183 рілля 

4 153 3,183 рілля 

5 166 3,5014 Сіножаті 

6 167 3,4674 сіножаті 

7 168 3,4873 Сіножаті 

8 169 3,4673 сіножаті 

9 170 3,4673 Сіножаті 

10 171 3,4673 сіножаті 

11 172 3,5051 Сіножаті 

12 173 3,8114 сіножаті 

13 174 4,0199 Сіножаті 

14 175 3,7641 сіножаті 

15 176 3,565 Сіножаті 

16 177 3,5322 сіножаті 

17 179 3,4683 Сіножаті 

18 180 3,4698 сіножаті 

19 181 3,4679 Сіножаті 

20 182 3,4673 сіножаті 

21 183 3,4673 Сіножаті 

22 184 3,4673 сіножаті 



23 185 3,7088 Сіножаті 

24 186 4,0066 сіножаті 

25 187 4,019 Сіножаті 

26 188 4,0194 сіножаті 

27 189 4,019 Сіножаті 

28 190 3,9322 сіножаті 

29 191 3,6316 Сіножаті 

30 192 3,5368 сіножаті 

31 193 3,5367 Сіножаті 

32 194 3,5367 сіножаті 

33 195 3,5329 Сіножаті 

34 196 3,4974 сіножаті 

35 197 3,4674 Сіножаті 

36 198 3,4672 сіножаті 

37 199 3,6082 Сіножаті 

38 200 3,8517 сіножаті 

39 201 4,0064 Сіножаті 

40 202 4,0117 сіножаті 

41 203 4,7647 пасовище 

42 154 4,7805 пасовище 

43 155 4,1844 пасовище 

 

Секретар ради                                                                                                           О.В.Самчук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
46 сесія 8 скликання  

28 серпня 2020 року                                                                                                    № 2988 

Про надання дозволу на виготовлення 
технічної документації із землеустрою щодо  
встановлення (відновлення) меж земельної  
ділянки комунальної власності Баранівської  
об’єднаної територіальної громади для  
будівництва і обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд 
з подальшою передачею в оренду 
 

       Розглянувши заяву гр.Пенцак Ж.Б та гр.Пенцака А.Я. про надання дозволу на 
виготовлення технічної документації із землеустрою для будівництва та обслуговування 
житлового будинку з метою передачі її в оренду, свідоцтво про право власності від 19.09.2002 
року., керуючись ст.12,93,124,125,126 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 гр.Пенцак Жанні Борисівні та гр.Пенцаку Андрію Яковичу, які 
проживають в ХХХХХ на розробку технічної документації із землеустрою з подальшою 
передачею  в оренду земельної ділянки комунальної власності Баранівської об’єднаної 
територіальної громади для будівництва та обслуговування житлового будинку орієнтовною 
площею 0,10 га ХХХХХ. 

 
       2. Після виготовлення технічної документації, гр.Пенцак Ж.Б та гр.Пенцак А.Я. 

зареєструвати земельну ділянку у відділі Держгеокадастру та подати 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  
46 сесія 8 скликання  

28 серпня 2020 року                                                                                                    № 2989 

Про затвердження  технічної документації 
 із землеустрою щодо об,єднання земельних 
ділянок комунальної власності Баранівської   
об’єднаної територіальної громади  
 

       Розглянувши технічну документацію із землеустрою щодо об,єднання земельних 
ділянок комунальної власності Баранівської об,єднаної територіальної громади, керуючись 
ст.12,124,125,126 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. Затвердити технічну документаціцю із землеустрою щодо об,єднання земельних 
ділянок комунальної власності Баранівської об,єднаної територіальної громади загальною 
площею 0,2500 га кадастровий номер ХХХХХ в с.Рогачів, вул.Молодіжна,12. 

 
              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  
46 сесія 8 скликання 

 
28 серпня 2020 року                                                                                           № 2990 
 
Про передачу в оренду земельної 
ділянки для будівництва та  
обслуговування будівель торгівлі 
 

        Розглянувши заяву ФОП Главацької М.Ф. про передачу в оренду земельної ділянки 
для будівництва та обслуговування будівель торгівлі, договір оренди землі від 08.08.2014 р., 
керуючись ст.12,39,125,126,1861 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. Передати фізичній особі-підприємцю Главацькій Марії Феліксівні в 
короткострокову оренду терміном на 5 (п’ять) років земельну ділянку для будівництва та 
обслуговування будівель торгівлі загальною площею 0,0024 га в м.Баранівка, 
вул.Звягельська,3б. Кадастровий номер земельної ділянки: ХХХХХ. 

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

        3. ФОП Главацькій М.Ф. : 

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

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

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

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

 

Міський голова                                                                                   А.О.Душко 

 



                                  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
46 сесія 8 скликання 

 
28 серпня 2020 року                                                                                            № 2991 
 
Про розгляд заяви Салюка А.В. 
щодо перегляду розміру орендної 
плати за оренду земельних ділянок 
для ведення фермерського господарства 
 

        Розглянувши заяву Салюка А.В. про зменшення розміру орендної плати за оренду 
земельних ділянок для ведення фермерського господарства, договори оренди землі від 
16.11.2018 р., керуючись ст.12,93,125,126,1861 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.23 Закону України «Про оренду землі», ст.26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної комісії з питань земельних 
відносин, містобудування, будівництва та охорони навколишнього природного середовища, 
міська рада 

ВИРІШИЛА: 

               1. Встановити розмір орендної плати за оренду земельної ділянки площею 29,0 га 
(кадастровий номер: ХХХХХ) та земельної ділянки площею 30,0 га (кадастровий номер: 
ХХХХХ), які передані в оренду Салюку Анатолію Васильовичу для ведення фермерського 
господарства за межами м.Баранівка (район с.Табори) – 3% від нормативної грошової оцінки 
землі. 

       2. Гр.Салюку А.В. укласти з Баранівською міською радою угоди про внесення змін до 
договорів оренди землі. 

              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  
46 сесія 8 скликання 

 
28 серпня 2020 року                                                                                               № 2992 
 
Про передачу в оренду земельної 
ділянки для розміщення та  
експлуатації основних, підсобних 
та допоміжних будівель і споруд 
підприємств переробної, машинобудівної 
та іншої промисловості 
 

        Розглянувши клопотання директора ТОВ «Юрест» Ковальчук А.В., Дем’яненка І.В., 
Завальнюк М.В., Цимбалюк Н.О., Поліщук Л.Н., Паламарчука В.В. про передачу в оренду 
земельної ділянки для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель 
і споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості, договір купівлі-
продажу від 19.06.2015 р., договір купівлі-продажу від 19.06.2015 р., договір купівлі-продажу 
від 04.09.2017 р., договір купівлі-продажу від 21.12.2019 р., договір дарування від                     
23.12.2019 р., договір дарування від 19.02.2020 р., керуючись ст.12,66,125,126,1861 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. Відмовити в передачі в оренду товариству з обмеженою відповідальністю «Юрест» 
в особі керівника Ковальчук А.В., Дем’яненку Івану Вікторовичу, Завальнюк Маргариті 
Вячеславівні, Цимбалюк Наталії Олександрівні, Поліщук Людмилі Никифорівні, 
Паламарчуку Василю Володимировичу земельної ділянки для розміщення та експлуатації 
основних, підсобних і допоміжних будівель і споруд підприємств переробної, машинобудівної 
та іншої промисловості загальною площею 0,3174 га в м.Баранівка, вул.Першотравенська,2, в 
зв,язку з тим, що дана земельна ділянка належить до земель загального користування.  
Кадастровий номер земельної ділянки: ХХХХХ. 

              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  
46 сесія 8 скликання 

 
28 серпня 2020 року                                                                                                  № 2993 
 
Про розгляд рішення Житомирського 
окружного адміністративного суду 
від 28.04.2020 р. справа №240/794/20 
 

        Заслухавши інформацію начальника відділу містобудування, архітектури, земельних 
відносин та комунальної власності Шевчук О.Г. про необхідність розгляду рішення 
Житомирського окружного адміністративного суду від 28.04.2020 р. справа №240/794/20, 
згідно з яким Баранівську міську раду зобов’язано прийняти рішення про надання Ятлуку 
Олександру Миколайовичу дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки сільськогосподарського призначення з кадастровим номером 
1820683600:07:000:0190 площею 2,00 га за межами с.Глибочок для ведення особистого 
селянського господарства, враховуючи те, що вказана земельна ділянка належить до земель 
державної власності і відповідно до ст.12 Земельного кодексу України до повноважень 
сільських, селищних, міських рад у галузі земельних відносин на території сіл, селищ, міст 
належить розпорядження землями територіальних громад та передача земельних ділянок 
комунальної власності у власність громадян та юридичних осіб відповідно до цього Кодексу, 
тому виконати рішення суду неможливо, 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. Доручити юридичному сектору Баранівської міської ради (Будківська О.М.) та 
відділу містобудування, архітектури, земельних відносин та комунальної власності 
Баранівської міської ради (Шевчук О.Г.) належним чином повідомити гр.Ятлука О.М. листом-
роз’ясненням щодо неможливості виконання рішення від 28.04.2020 р. справа №240/794/20. 

              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  
46 сесія 8 скликання 

 
28 серпня 2020 року                                                                                          № 2994 
 
Про виготовлення технічної 
документації з нормативної  
грошової оцінки землі 
 

        Заслухавши інформацію начальника відділу містобудування, архітектури, земельних 
відносин та комунальної власності Шевчук О.Г. про необхідність виготовлення технічної 
документації з нормативної грошової оцінки землі в межах населених пунктів Баранівської 
об’єднаної територіальної громади в зв’язку із закінченням терміну їх дії, враховуючи лист 
відділу у Баранівському районі Головного управління Держгеокадасту у Житомирській 
області від 31.07.2020 р. №55/111-20, керуючись ст.12 Земельного кодексу України, 
ст.13,15,18 Закону України «Про оцінку 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 на виготовлення технічної документації з нормативної грошової 
оцінки землі в межах сіл Рогачів, Острожок, Млини, Рудня загальною площею 595,9 га. 

              2. Надати дозвіл на виготовлення технічної документації з нормативної грошової 
оцінки землі в межах сіл Вірля, Климентіївка загальною площею 615,7 га. 

              3. Надати дозвіл на виготовлення технічної документації з нормативної грошової 
оцінки землі в межах сіл Ялишів, Явне, Лісове загальною площею 293,9 га. 

              4. Відділу містобудування, архітектури, земельних відносин та комунальної власності 
Баранівської міської ради замовити виготовлення технічної документації з нормативної 
грошової оцінки землі та провести розрахунок за виконані роботи. 

              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 

 

 

                                                               


