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                                       БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
                                                     РІШЕННЯ 
                                                22 сесія  8 скликання  
 
10 листопада 2021 року                                                                           №1111 
 
Про внесення змін до бюджету  
Баранівської міської територіальної  
громади на 2021 рік  
(06511000000)  
код бюджету  
 
         На підставі статті 143 Конституції України, Бюджетного кодексу 
України, статей 26, 61 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», враховуючи  звернення розпорядників коштів та враховуючи 
рекомендації постійної комісії з питань бюджету та комунальної власності, 
економічного розвитку, транспорту і зв’язку,  Баранівська міська рада 
 
 ВИРІШИЛА  
 
1. Внести  зміни до  рішення 3 сесії 8 скликання міської ради від 24.12.2020 
№65 із змінами та доповненнями від 26.01.2021 №114, від 11.02.2021 №161, 
від 05.03.2021 №174, від 29.04.2021 №252, від 18.06.2021 №327, від 09.07.2021 
№411, від 11.08.2021 №529, від 14.09.2021 №717, від 08.10.2021 №900 та від 
08.11.2021 №1109. 
1.1. В пункті 1 підпункті 1) цифри 248682931 та 220009012 замінити 
відповідно цифрами 249347931 та 220674012. 
1.2 В пункті 1 підпункті 2) цифри 249366670,87, 202022619,37 та 47344551,50 
замінити відповідно цифрами 250031670,87, 202371848,37 та 47659822,50. 
1.3. Пункт 1 підпункт 3) викласти в новій редакції: «3) Профіцит загального 
фонду бюджету міської територіальної громади у сумі 18302163,63 гривень, 
згідно з додатком № 2 до цього рішення, з них: 
- профіцит загального фонду бюджету міської територіальної громади в сумі 
20550763 гривень напрямком використання якого визначити передачу коштів 
із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду); 
- дефіцит загального фонду бюджету міської територіальної громади в сумі 
2248599,37 гривень, джерелом покриття якого є використання вільного 
залишку бюджетних коштів бюджету міської територіальної громади, у тому 
числі за рахунок залишку коштів міського бюджету – 142326 гривень, залишку 
коштів освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам – 
19773,37 гривень, залишку коштів субвенції з державного бюджету місцевим 
бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку 
окремих територій – 2086500 гривень».  
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1.4. Пункт 1 підпункт 4) викласти в новій редакції: «4) Дефіцит за спеціальним 
фондом бюджету міської територіальної громади в сумі 18985903,50 гривень, 
з них:  
- дефіцит спеціального фонду бюджету міської територіальної громади у сумі 
20550763 гривень, джерелом покриття якого визначити надходження із 
загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду); 
- дефіцит спеціального фонду бюджету міської територіальної громади в сумі 
332290,50 гривень, джерелом покриття якого є використання залишку 
бюджетних коштів бюджету міської територіальної громади, у тому числі за 
рахунок залишку коштів міського бюджету від надходжень екологічного 
податку – 156598 гривень, залишку надходження коштів від відшкодування 
втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва – 175692,50 
гривень;  
 - профіцит спеціального фонду бюджету міської територіальної громади у 
сумі 1897150 гривень, напрямом використання якого визначити погашення 
місцевого боргу по кредиту Північної Екологічної Фінансової корпорації 
НЕФКО, згідно з додатком № 2 до цього рішення».  
1.5. В пункті 1 підпункт 6) вилучити. 
1.6. В пункті 6 цифри 18853230,50 замінити на 18890361,50. 
2. Додатки № 1, 2 – 4 та 5 - 6 викласти в новій редакції.  
3. Це рішення набирає чинності з моменту прийняття міською радою. 
4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 
міської ради з питань бюджету та комунальної власності, економічного 
розвитку, транспорту і зв’язку. 
 
 
 
Міський голова                                                                      Олександр МІГЕЙ 
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Матеріали до розгляду на сесії Баранівської міської ради 10.11.2021 
 

              В зв’язку з розпорядженнями Кабінету Міністрів України від 
28.10.2021 №1337-р та надходженням звернень розпорядників бюджетних 
коштів міського бюджету пропонується внести наступні зміни до міського 
бюджету: 
До розпису доходів загального фонду: 

- збільшити доходи в частині ККД КДБ 41034500 «Субвенція з державного 
бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-
економічного розвитку окремих територій» – 220000,00грн.; 

- збільшити доходи в частині ККД КДБ 11010100 «Податок з доходів 
фізичних осіб» – 445000,00грн. 

До розпису видатків загального фонду: 
1. За рахунок перерозподілу асигнувань: 

- Відділ освіти міської ради зменшити асигнування в сумі 176133,00грн., 
з них: 
1) По КПКВК 0611010 «Надання дошкільної освіти» зменшити 

асигнування в сумі 117401,00грн., в тому числі: КЕКВ 2111 «Оплата 
праці» - 78091,00грн., КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» - 
17180,00грн., КЕКВ 2274 «Оплата природного газу» - 22130,00грн. 

2) По КПКВК 0611021 «Надання загальної середньої освіти закладами 
загальної середньої освіти» зменшити асигнування на суму 
253300,00грн. по КЕКВ 2274 «Оплата природного газу». 

3) По КПКВК 0611070 «Надання позашкільної освіти закладами 
позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми» 
збільшити асигнування на суму 253300,00грн., в тому числі: КЕКВ 
2111 «Оплата праці» - 203300,00грн., КЕКВ 2120 «Нарахування на 
оплату праці» - 50000,00грн. 

4) По КПКВК 0611141 «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері 
освіти» зменшити асигнування на суму 58732,00грн., в тому числі: 
КЕКВ 2111 «Оплата праці» - 48141,00грн., КЕКВ 2120 «Нарахування 
на оплату праці» - 10591,00грн.  

- Управління соціального захисту населення міської ради збільшити на 
суму 92130,00грн., з них: 
1) По КПКВК 0813104 «Забезпечення соціальними послугами за місцем 

проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв`язку 
з похилим віком, хворобою, інвалідністю» збільшити асигнування на 
суму 77350,00грн. в тому числі: КЕКВ 2111 «Оплата праці» - 
63400,00грн., КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» - 
13950,00грн. 

2) По КПКВК 0813105 «Надання реабілітаційних послуг особам з 
інвалідністю та дітям з інвалідністю» збільшити асигнування на суму 
5930,00грн., в тому числі: КЕКВ 2111 «Оплата праці» - 4860,00грн., 
КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» - 1070,00грн. 
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3) По КПКВК 0813121 «Утримання та забезпечення діяльності центрів 
соціальних служб» збільшити асигнування на суму 8850,00грн., в 
тому числі: КЕКВ 2111 «Оплата праці» - 7250,00грн., КЕКВ 2120 
«Нарахування на оплату праці» - 1600,00грн. 

- Баранівська міська рада на суму 295976,00грн., з них: 
1) По КПКВК 0110180 «Інша діяльність у сфері державного 

управління» на суму 40000,00грн. по КЕКВ 2610 «Трансферти 
підприємствам та установам» на оплату праці КП «Трудовий архів». 

2) збільшити асигнування по КПКВК 0117693 «Інші заходи, пов`язані з 
економічною діяльністю» на суму 58732,00грн. по КЕКВ 2610 
«Трансферти підприємствам та установам» для розрахунку по оплаті 
праці працівникам КУ «Центр фінансово-господарського 
обслуговування». 

3) збільшити асигнування по КПКВК 0117370 «Реалізація інших заходів 
щодо соціально-економічного розвитку територій» по КЕКВ 2610 
«Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, 
організаціям)» на суму 100000,00грн. на оплату праці КУ «АМОР». 

- Відділ фінансів міської ради зменшити асигнування на суму 
210000,00грн. по КПКВК 3718710 «Резервний фонд місцевого бюджету» 
по КЕКВ 9000 «Нерозподілені видатки». 
2. За рахунок збільшення дохідної частини міського бюджету: 

- збільшити асигнування по КПКВК 0112010 «Багатопрофільна 
стаціонарна медична допомога населенню» по КЕКВ 2610 «Субсидії та 
поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)» на суму 
445000,00грн. на розрахунки за спожиті енергоносії КНП «Баранівська 
ЦРЛ». 
 

До розпису видатків спеціального фонду: 
1. За рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на 

здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій 
в сумі 220000,00грн. по КПКВК 1017363 «Виконання інвестиційних 
проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного 
розвитку окремих тетиторій» по КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і 
предметів довгострокового користування», в тому числі: - на придбання 
спортивного обладнання для Першотравенського БК – 70000,00грн.; 
- на придбання та встановлення дитячого майданчика на території ФОКу 
– 150000,00грн.; 

2. За рахунок перерозподілу асигнувань:  
- Відділ фінансів міської ради збільшити асигнування на суму 

95271,00грн. по КПКВК 3719770 «Інша субвенція місцевим бюджетам» 
по КЕКВ 3220 «Капітальні трансферти органам державного управління 
інших рівнів» на співфінансування на придбання ноутбуків в кількості 
46 штук в рамках використання коштів субвенції з державного бюджету 
місцевим бюджетам на заходи, спрямовані на боротьбу з гострою 
респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом 
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SARS-CoV-2, та її наслідками під час навчального процесу у закладах 
загальної середньої освіти. 
       Крім того надійшли звернення щодо виділення коштів, а саме: 

- КНП «Баранівська ЦРЛ» на енергоносії; 
- КП «Полісся» на фінансову підтримку; 
- КНП «Центр ПМСД» на роботу мобільних бригад по забору 

біоматеріалу; 
- Відділу поліцейської діяльності №1 на виконання програми в частині 

придбання систем відеонагляду; 
- Відділу культури, сім’ї, молоді та спорту щодо передплати періодичних 

видань. 
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БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Р І Ш Е Н Н Я 
22 сесія 8 скликання 

10 листопада 2021 року                                                                              № 1112 
        
Про затвердження звіту 
про виконання міського бюджету   
за 9 місяців 2021 року 
 
    Заслухавши інформацію начальника відділу фінансів Баранівської міської 
ради Василевського О.В. про стан виконання  міського бюджету за 9 місяців 
2021 року, на підставі статті 143 Конституції України, Бюджетного кодексу 
України, статей 26, 61 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», міська рада  
 

ВИРІШИЛА 

1. Затвердити звіт про виконання доходної та видаткової частин міського 
бюджету за 9 місяців 2021 року:   

 за  доходами: 155071563,58  гривень;  

 за видатками:  147870765,34 гривень, у тому числі:  

• за загальним фондом бюджету:  

 доходи в сумі 145236929,06 гривень;  

 видатки в сумі 136828704,48 гривень.  

• за спеціальним фондом бюджету:  

 доходи в сумі 9834634,52 гривень; 

 видатки в сумі 11042060,86 гривень  

2. Визнати бюджетною та здійснити погашення  кредиторської заборгованості  
(за захищеними статтями видатків загального фонду бюджету – 
першочергово) в сумі 4903183,80 гривень. З огляду на наявність кредиторської 
заборгованості станом на 01.10.2021 року керівникам закладів, установ та 
підприємств комунальної власності територіальної громади постійно 
здійснювати суворий контроль за дотриманням законодавства про працю, 
використанням енергоресурсів та здійсненням заходів з енергозбереження. 
Сприяти недопущенню виникнення заборгованості станом на звітні дати 2021 
року через максимально ощадний режим використання фонду оплати праці.  
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3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 
міської ради з питань бюджету та комунальної власності, економічного 
розвитку, транспорту і зв’язку. 

 

 

Міський голова                                                               Олександр МІГЕЙ                           
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БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ 
22 сесія 8-го скликання 

 
 
10 листопада 2021року                                                                            № 1113 
 
 
Про затвердження розпоряджень  
міського голови прийнятих в  
міжсесійний період 
 
 Заслухавши інформацію головного бухгалтера відділу бухгалтерського  
обліку та економічного розвитку, інвестицій та закупівель Баранівської 
міської  
ради Цимбалюк Л.А. про необхідність затвердження розпоряджень міського  
голови прийнятих в міжсесійний період, керуючись ст. 26 Закону України  
«Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада 
 
ВИРІШИЛА:  
 
1.Затвердити розпорядження міського голови прийняті в міжсесійний  
період, згідно з додатком (додається).  
 
 
 
Міський голова                                                                       Олександр МІГЕЙ 
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                                                                     Додаток  
                                                                     до рішення 22 сесії 8 скликання  
                                                                     Баранівської міської  
                                                                     ради від 10.11.2021р. №1113 
 
 
1. Розпорядження від 11.10.2021 року №309-од «Про внесення змін до 
річного кошторису асигнувань спеціального фонду Баранівської міської ради 
на 2021 рік». 
2. Розпорядження від 18.10.2021 року №315-од «Про надання дозволу на 
передачу дров з балансу Баранівської міської ради на баланс КНП 
«Баранівська центральна районна лікарня» Баранівської міської ради». 
3. Розпорядження від 18.10.2021 року №316-од «Про надання дозволу на 
передачу дров з балансу Баранівської міської ради на баланс відділу освіти 
Баранівської міської ради». 
4. Розпорядження від 18.10.2021 року №317-од  «Про затвердження 
зведеного кошторисного розрахунку вартості об’єкта будівництва». 
5. Розпорядження від 22.10.2021 року №319-од «Про внесення змін до 
річного кошторису асигнувань спеціального фонду Баранівської міської ради 
на 2021 рік». 
6. Розпорядження від 27.10.2021 року №323-од «Про внесення змін до 
річного кошторису асигнувань спеціального фонду Баранівської міської ради 
на 2021 рік». 
7. Розпорядження від 28.10.2021 року №324-од «Про надання дозволу на 
передачу дров з балансу Баранівської міської ради на баланс відділу культури, 
сім’ї, молоді та спорту Баранівської міської ради». 
8. Розпорядження від 20.10.2021року №50-г «Про оприбуткування на 
баланс Баранівської міської ради земельних ділянок, що були передані у 
комунальну власність із державної власності». 

 
 
 
Секретар  ради                                                             Володимир ЗАРЕМБА 
  



10 
 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
22 сесія 8 скликання 

 
10 листопада 2021 року                                                           № 1114 
 
Про прийняття матеріальних цінностей 
на баланс відділу освіти  
Баранівської міської ради  
 
        У зв’язку із виробничою необхідністю, відповідно до п. 31 ст. 26, ст. 60 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», керуючись ст. ст. 
135, 137 Господарського кодексу України, та з метою забезпечення 
регулярного та безперебійного підвозу учасників освітнього процесу 
Баранівської ТГ, міська рада 
 
В И Р І Ш И Л А: 
 
1. Передати на баланс відділу освіти Баранівської міської ради в 
оперативне управління автобус ЗАЗ А08А2В-10, колір – жовтий, номер кузова 
– Y6DA08A2BM0000118, номер двигуна – WP3NQ140E50BG05504789. 
2. Відділу освіти Баранівської міської ради (Бортнік О.В.): 

- підготувати акт приймання-передачі та здійснити передачу майна 
в установленому законодавством порядку; 
- внести відповідні зміни до реєстру бухгалтерського обліку; 
- забезпечити належну експлуатацію та технічне обслуговування. 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну  
комісію з питань бюджету та комунальної власності, економічного розвитку,  
транспорту і зв'язку (Демчишина І.І.). 
 
 
Міський голова Олександр МІГЕЙ 
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БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ 
22 сесія 8 скликання 

 
10 листопада 2021 року                                                                       № 1115 
 
Про затвердження оголошення  
про проведення електронного аукціону 
 
         Керуючись ст.26, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», Законом України «Про оренду державного та комунального майна», 
Порядком передачі в оренду державного та комунального майна 
затвердженого Постановою КМУ від 03.06.2020 №483 «Деякі питання оренди 
державного та комунального майна, рішенням 19 сесії 8 скликання від 
08.10.2021р. №908 «Про продовження оренди об’єкта нерухомого майна 
комунальної власності шляхом проведення аукціону», враховуючи 
рекомендації постійної комісії з питань бюджету та комунальної власності, 
економічного розвитку, транспорту та зв’язку, міська рада 
ВИРІШИЛА: 
     1.Затвердити оголошення про проведення електронних аукціонів на 
продовження оренди за результатами яких чинний договір від 10.08.2017 року 
№4/27/781/17 (зі змінами від 30.09.2020р. №47(27/677/20) на оренду  
нежитлових приміщень загальною площею 20,9 кв.м. за адресою: с.Рогачів, 
вул. Молодіжна,1, для розміщення АТС обладнання, може бути продовжений 
з Житомирською філією АТ «Укртелеком» або укладений з новим орендарем, 
додаток 1. 
     2.Встановити умовою оренди майна, що чинний орендар має переважне 
право на продовження договору оренди в ході аукціонів на продовження 
договору оренди за умови, що він бере участь в такому аукціоні та зробив 
закриту цінову пропозицію, яка є не меншою, ніж розмір стартової орендної 
плати.  
     3.Доручити відділу містобудування, архітектури, земельних відносин та 
комунальної власності Баранівської міської ради опублікувати інформаційне 
повідомлення на офіційному веб - сайті міської ради та в електронній торговій 
системі, а також вчиняти інші дії, необхідні для проведення та завершення 
електронних аукціонів.  
     4. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 
голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради Приймак І.В. та на 
постійну комісію з питань бюджету та комунальної власності, економічного 
розвитку, транспорту та зв’язку (Демчишина І.І.). 
 
Міський голова                                                                 Олександр МІГЕЙ 
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                                         Додаток 1 
                                                                            до рішення 22сесії 8 скликання 

від 10 листопада 2021р. №_1115_  
 

Оголошення 
 про проведення електронних аукціонів на продовження оренди 

нежитлових приміщень загальною площею 20,9 кв.м. за адресою: 
с.Рогачів, вул. Молодіжна,1 

 
Інформація про договір оренди, що продовжується: 

 договір оренди року №4/27/781/17 (зі змінами від 30.09.2020р. 
№47(27/677/20);  
 договір укладено 10.08.2017р.; 
 дата закінчення договору 31.12.2021р.; 
 характеристика використання об’єкта – для розміщення АТС обладнання. 
Інформація про орендаря: Житомирська філія АТ «Укртелеком» 
Інформація про орендодавця: Баранівська міська рада Житомирської 
області, код ЄДРПОУ: 04344386, місцезнаходження: 12700, Житомирська 
обл., Новоград-волинського р-н, місто Баранівка, вул. Соборна, 20; тел. 
+38(04144)78476, e-mail:bmeriya@ukr.net. 
Інформація про об’єкт оренди. 
Місцезнаходження об’єкта:Житомирська область, Новоград-Волинський 
район, с.Рогачів, вул. Молодіжна,1. 
Найменування об’єкта: нежитлові приміщення загальною площею 20,9 кв.м. 
Технічний стан об’єкта: задовільний. 
Не є пам’яткою культурної спадщини. 
Чинний орендар – Житомирська філія АТ «Укртелеком», що має переважне 
право на продовження договору оренди від 10.08.2017р.  №4/27/781/17 (зі 
змінами від 30.09.2020р. №47(27/677/20), яке реалізується шляхом участі 
чинного орендаря в аукціоні на продовження оренди. 
Інформація про цільове призначення об’єкта оренди: для розміщення АТС 
обладнання 
Проект договору оренди: додається. 
Інформація про аукціон та умови його проведення. 
Спосіб проведення аукціону: електронний аукціон з продовження оренди.  
Дата та час проведення аукціону: аукціон в електронній формі буде проведено 
30.12.2021р., час проведення визначається електронною торговою системо 
автоматично. Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні 
та електронному аукціоні із зниженням стартової ціни встановлюється 
електронною торговою системою для кожного електронного аукціону окремо 
з 19 години 30 хвилин до 20 години 30 хвилин дня, що передує дню проведення 
електронного аукціону.  
       Строк подання заяви на участь в електронному аукціоні за методом 
покрокового зниження стартової орендної плати та подальшого подання 
цінових пропозицій встановлюється електронною торговою системою для 
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кожного електронного аукціону окремо з 16 години 15 хвилин до 16 години 45 
хвилин дня проведення електронного аукціону. 
Строк оренди: 5 років 
Цільове використання: для розміщення АТС обладнання  
Інформація про умови, на яких проводиться аукціон:  
Стартова орендна плата на електронному аукціоні: 329,54 грн. за місяць. 
Розмір гарантійного внеску: 
- 164,77 грн. для орендаря;  
- 4540 грн. для інших учасників аукціону.  
Мінімальний крок підвищення стартової орендної плати під час аукціону: 1% 
стартової орендної плати, а саме 3,29 грн. 
Стартова орендна плата на електронному аукціоні зі зниженням стартової 
ціни: 164,77 грн. за місяць. 
Розмір гарантійного внеску:  
- 82,38 грн. для орендаря;  
- 4540 грн. для інших учасників аукціону. 
Мінімальний крок підвищення стартової орендної плати під час аукціону: 1% 
стартової орендної плати, а саме 1,64 грн. 
Стартова орендна плата на електронному аукціоні за методом покрокового 
зниження стартової орендної плати та подальшого подання цінових 
пропозицій: 164,77 грн. за місяць.  
Розмір гарантійного внеску:  
- 82,38  грн. для орендаря;  
- 4540 грн. для інших учасників аукціону.  
Мінімальний крок підвищення стартової орендної плати під час аукціону: 1% 
стартової орендної плати, а саме 1,64 грн. 
 Загальна кількість кроків, на які знижується стартова ціна об’єкта на аукціоні 
за методом покрокового зниження стартової орендної плати та подальшого 
подання цінових пропозицій, становить 1 крок.  
Розмір реєстраційного внеску: 600,00 грн.  
5) Вимоги до орендаря: потенційний орендар повинен відповідати вимогам до 
особи орендаря, визначеним статтею 4 Закону України «Про оренду 
державного та комунального майна»  
Чинний орендар має переважне право на продовження договору оренди в ході 
аукціону на продовження договору оренди за умови, що він бере участь в 
такому аукціоні та зробив закриту цінову пропозицію, яка є не меншою, ніж 
розмір стартової орендної плати.  
Якщо переможцем став інший учасник аукціону, договір з чинним орендарем 
припиняється у зв’язку із закінченням строку, на який його укладено.  
6) Додаткові умови: в дату укладання договору оренди/підписання додаткової 
угоди про продовження договору оренди майна шляхом викладення договору 
оренди в новій редакції або до такої дати переможець електронного аукціону 
зобов’язаний сплатити орендну плату за два місяці (авансовий внесок) на 
підставі протоколу про результати електронного аукціону.  
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7) Додаткова інформація: Для участі в аукціоні з оренди майна реєстраційний 
та гарантійний внески сплачуються на банківський рахунок оператора 
електронного майданчика, через який подається заява на участь в аукціоні. 
Аукціон проводиться відповідно до Закону України «Про оренду державного 
та комунального майна» та Порядку передачі в оренду державного та 
комунального майна затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 
від 3 червня 2020 р. № 483 та Регламентом роботи електронної торгової 
системи «Prozorro. Продажі».  
Переможець електронного аукціону: 
 - підписує протокол про результати електронного аукціону та надає його 
оператору електронного майданчика, через якого ним подано цінову 
пропозицію, протягом трьох робочих днів з дня, наступного за днем його 
формування електронною торговою системою; 
 - укладає договір оренди об’єкта оренди та підписує акт приймання-передачі 
з орендодавцем протягом 20 робочих днів з дня, наступного за днем 
формування протоколу про результати електронного аукціону. Переможець 
електронного аукціону, який відмовився від підписання протоколу про 
результати електронного аукціону або договору оренди, позбавляється права 
на участь у подальших аукціонах з передачі в оренду того самого об’єкта, а 
також сплачені гарантійний та реєстраційний внески не повертаються такому 
переможцю та перераховуються оператором електронного майданчика, через 
якого надано найвищу цінову пропозицію, на казначейський рахунок, 
зазначений орендодавцем в оголошенні.  
Реквізити: Оператор електронного майданчика перераховує на казначейський 
рахунок суми сплачених учасниками аукціону реєстраційних внесків протягом 
п’яти робочих днів з дати проведення електронного аукціону 
Одержувач: ГУК у Жит. обл/ТГ м.Баранівка (24060300) інші надходження р/р 
UA118999980314020544000006713 (для перерахування реєстраційного 
внеску). 
ЄДРПОУ 37976485. 
Банківські реквізити, на які переможець аукціону перераховує кошти за об’єкт 
оренди: 
Казначейський рахунок №UA648201720314291007203041179, одержувач: 
Баранівська міська рада, код за ЄДРПОУ 04344386, банк одержувача: 
Держказначейська служба України, м.Київ. 
8) Технічні реквізити оголошення: Період між аукціоном та аукціоном із 
зниженням стартової ціни, аукціоном із зниженням стартової ціни та 
аукціоном за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого 
подання цінових пропозицій: 20-35 календарних днів з дати оприлюднення 
оголошення електронною торговою системою про передачу майна в оренду. 
 
Секретар ради                                                           Володимир ЗАРЕМБА 
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БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯТЕ 
22 сесія 8 скликання 

 
10 листопада 2021 року                                                                  
 
Про надання згоди на безоплатне  
прийняття у комунальну власність 
Баранівської міської ради  
комунальне підприємство 
«Полісся-фарм» з адміністративним  
приміщенням за адресою: 
м.Баранівка, вул. Древлянська, 6  
 
         Керуючись ст.26, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», розглянувши лист Новоград-Волинської районної ради від 
22.10.2021 № 01-19/175, враховуючи рекомендації постійної комісії з питань 
бюджету та комунальної власності, економічного розвитку, транспорту та 
зв’язку, міська рада 
 
ВИРІШИЛА: 
 
       1. Надати згоду на безоплатне прийняти у комунальну власність 
Баранівської міської ради комунальне підприємство «Полісся-фарм» 
(ЄДРПОУ 3247681) з адміністративним приміщенням за адресою: м. 
Баранівка, вул. Древлянська, 6 із спільної комунальної власності 
територіальних громад Новоград-Волинського району.  
       2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 
голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради Приймак І.В. та на 
постійну комісію з питань бюджету та комунальної власності, економічного 
розвитку, транспорту та зв’язку (Демчишина І.І.). 
 
Міський голова                                                                     Олександр МІГЕЙ 
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БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ 
22 сесія 8 скликання 

 
10 листопада 2021 року                                                             № 1116 
 
Про затвердження умов оренди об’єкту 
включеного до Переліку першого типу, 
що знаходиться у комунальній власності  
Баранівської міської ради 
 
         Керуючись ст.26, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», Законом України «Про оренду державного та комунального майна», 
Порядком передачі в оренду державного та комунального майна 
затвердженого Постановою КМУ від 03.06.2020 №483 «Деякі питання оренди 
державного та комунального майна», рішенням 7 сесії 8 скликання 
Баранівської міської ради від 05.03.2021р № 184 «Про доцільність передачі в 
оренду та включення до Переліку першого типу об’єктів, що знаходяться у 
комунальній власності Баранівської міської ради», з метою ефективного та 
раціонального використання нерухомого майна, що належить до комунальної 
власності Баранівської міської ради, враховуючи рекомендації постійної 
комісії з питань бюджету та комунальної власності, економічного розвитку, 
транспорту та зв’язку, міська рада 
 
ВИРІШИЛА: 
             1. Затвердити умови оренди об’єкту включеного до Переліку першого 
типу, що знаходиться у комунальній власності Баранівської міської ради, а 
саме: єдиний майновий комплекс міні-сироварня: приміщення міні-сироварні  

та обладнання (водозабірна свердловина для водопостачання міні-сироварні, 
лінія переробки молока марки СВВ-10, система контроля клімату ТСУ 1.20, 
система контроля клімату ТСУ 1.22, система холодопостачання ТС 1.21), 
розташованого по вул. Молодіжна 12, с. Рогачів,  Житомирської області, 
загальною площею 219,4 кв.м.: 
1.1.Розмір стартової орендної плати для: 
-електронного аукціону – 74655,62 грн.;  
-електронного аукціону із зниженням стартової ціни – 37327,81 грн.; 
-електронного аукціону за методом покрокового зниження стартової орендної 
плати та подальшого подання цінових пропозицій – 37327,81 грн. 
1.2. Строк оренди – 5 років. 
1.3. Розмір гарантійного внеску для участі в електронному аукціоні становить 
149311,24 грн.; для участі в електронному аукціоні із зниженням стартової 
ціни становить 74655,62 грн.; для участі в електронному аукціоні  за методом 
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покрокового зниження стартової орендної плати та подальшого подання 
цінових пропозицій 74655,62 грн. 
1.4. Розмір реєстраційного внеску: 600,00 грн., що становить 0,1 мінімальної 
заробітної плати станом на 1 січня 2021 року. 
1.5. Кількість кроків аукціону за методом покрокового зниження стартової 
орендної плати та подальшого подання цінових пропозицій становить 40 
кроків. 
1.6.Розмір мінімального кроку аукціону встановлюється на рівні 1 відсотка 
стартової орендної плати об’єкта оренди. 
1.7.Період прийому заяв на участь в електронному аукціоні та період між 
аукціонами – 21 календарний день з дати оприлюднення в ЕТС оголошення 
про передачу майна в оренду. 
1.8.Цільове призначення об'єкта оренди: для виробництва харчової продукції. 
Додаткові умови: прийняття молока від населення. Переробка молока та 
виробництво молочної продукції. Запустити підприємство протягом 6 місяців 
з дати підписання договору оренди. Об'єкт оренди не може бути використаний 
за будь-яким цільовим призначенням. 
     2.Доручити відділу містобудування, архітектури, земельних відносин та 
комунальної власності Баранівської міської ради провести процедуру здачі в 
оренди об’єкта зазначеного в п.1 даного рішення згідно чинного 
законодавства. 
     3. Вважати таким, що втратило чинність рішення 19 сесії 8 скликання від 
08 жовтня 2021 року № 903 «Про затвердження умов оренди об’єкту 
включеного до Переліку першого типу, що знаходиться у комунальній  
власності  Баранівської міської ради». 
     4. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 
голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради Приймак І.В. та на 
постійну комісію з питань бюджету та комунальної власності, економічного 
розвитку, транспорту та зв’язку (Демчишина І.І.). 
 
 
Міський голова                                                                 Олександр МІГЕЙ 
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БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ 
22 сесія 8 скликання 

 
10 листопада 2021року                                                                      №1117 
 

 
Про затвердження звіту про незалежну 
(експертну) оцінку  
 
 
     Керуючись ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» 
Цивільним кодексом України, Законом України «Про оцінку майна, майнових 
прав та професійну оціночну діяльність в Україні», враховуючи рекомендації 
постійної комісії з питань бюджету та комунальної власності, економічного 
розвитку, транспорту та зв’язку, міська рада 
 
ВИРІШИЛА: 
 
      1. Затвердити звіт про незалежну (експертну) оцінку єдиного майнового 
комплексу міні-сироварні: приміщення міні-сироварні та обладнання 
(водозабірна свердловина для водопостачання міні-сироварні, лінія переробки 
молока марки СВВ-10, система контроля клімату ТСУ 1.20, система контроля 
клімату ТСУ 1.22, система холодопостачання ТС 1.21) загальною площею 
219,4 кв.м., що знаходяться за адресою: с. Рогачів, вул. Молодіжна, 12 ринкова 
вартість об’єкта незалежної оцінки становить 7465562 грн. (сім мільйонів 
чотириста шістдесят п’ять тисяч п’ятсот шістдесят дві гривні) без врахування 
ПДВ, незалежна оцінка виконана суб’єктом оціночної діяльності приватна 
фірма «ЮрЕкс. Юридична консультація та майнова експертиза». 
     2.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з 
питань бюджету та комунальної  власності, економічного розвитку,  
транспорту та зв’язку (Демчишина І.І.). 
 
 
 
Міський голова                                                                 Олександр МІГЕЙ 
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БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ 
 22 сесія 8 скликання 

 
10 листопада 2021 року                                                                  №1118 
 
Про внесення змін до договору 
оренди нерухомого майна 
 
         Керуючись ст.26, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», Законом України «Про оренду державного та комунального майна», 
Порядком передачі в оренду державного та комунального майна 
затвердженого Постановою КМУ від 03.06.2020 №483 «Деякі питання оренди 
державного та комунального майна», розглянувши лист начальника відділу 
містобудування, архітектури земельних відносин та комунальної власності 
Баранівської міської ради Шевчук О.Г. від 02.11.2021р. №435, з метою 
ефективного та раціонального використання нерухомого майна, що належить 
до комунальної власності Баранівської міської ради, враховуючи рекомендації 
постійної комісії з питань бюджету та комунальної власності, економічного 
розвитку, транспорту та зв’язку, міська рада 
ВИРІШИЛА: 
 
    1.Погодити внесення змін до договору оренди нерухомого майна 
комунальної власності Баранівської міської ради №90/1 від 18.02.2021 року, 
який укладено між Баранівською міською радою та відділом містобудування, 
архітектури земельних відносин та комунальної власності Баранівської міської 
ради, на нежитлові приміщення першого поверху адміністративної будівлі за 
адресою: м. Баранівка, вул. Соборна, 12, а саме: пункт 4.1 розділу 4 «Об’єкт 
оренди та склад майна», викласти в новій редакції: «Нежитлові приміщення 
загальною площею 117,9 кв.м., корисною площею 65,5 кв.м., що розміщені за 
адресою: м.Баранівка, вул. Соборна 12». 
 
    2.Доручити міському голові від імені Баранівської міської ради укласти 
додаткову угоду про внесення змін до договору оренди згідно вимог чинного 
законодавства. 
 
    3.Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови 
з питань діяльності виконавчих органів міської ради Приймак І.В. та на 
постійну комісію з питань бюджету та комунальної власності, економічного 
розвитку, транспорту та зв’язку (Демчишина І.І.). 
 
Міський  голова                                                                Олександр МІГЕЙ 
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БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ 
 22 сесія 8 скликання 

 
10 листопада 2021 року                                                                               №1119 
 
Про надання дозволу на передачу 
в оренду та включення до Переліку другого типу об’єкт, 
що знаходяться у комунальній власності Баранівської 
міської ради 
 
        Керуючись ст.26, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», Законом України від 03.10.2019р. №157-ІХ «Про оренду державного 
та комунального майна», Порядком передачі в оренду державного та 
комунального майна, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України 
від 03.06.2020 № 483 «Деякі питання оренди державного та комунального 
майна», Методикою розрахунку орендної плати за державне майно 
затвердженої Постановою Кабінету Міністрів України від 28.04.2021 №630 
«Деякі питання розрахунку орендної плати за державне майно», розглянувши 
звернення заступника голови комісії з реорганізації відділу освіти 
Баранівської міської ради Бортнік О.В. від 11.10.2021 №617, враховуючи 
рекомендації постійної комісії з питань бюджету та комунальної власності, 
економічного розвитку, транспорту та зв’язку, міська рада 
ВИРІШИЛА: 
     1.Надати дозвіл на передачу в оренду та включити до Переліку другого 
типу об’єкт, що знаходиться у комунальній власності Баранівської міської 
ради та підлягає передачі в оренду без проведення аукціону, а саме: 
      
№
з/
п 

Орендодавець 
(балансоутри
мувач) 

Назва об’єкта Місцезнах
одження  
об’єкта 

Площа 
об’єкта 
оренди 
кв. м. 

Цільове 
призначе
ння 

Термін 

1. Відділ освіти Частина 
приміщення 
Баранівсько- 
го ліцею №1  

м. 
Баранівка,
вул. 
Соборна 
26 
 

49,0 кв.м. Для 
організа-
ції занять 
з 
хореогра
фії 

5 років 
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     2. Балансоутримувачу замовити виготовлення незалежної експертної 
грошової оцінки об’єкту, що передається в оренду та подати на затвердження 
сесії Баранівської міської ради. 
     3. Балансоутримувачу укласти договір оренди нерухомого майна згідно з 
вимогами чинного законодавства. 
     4. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 
голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради Приймак І.В. та на 
постійну комісію з питань бюджету та комунальної власності, транспорту та 
зв’язку(Демчишина І.І.). 
 
 
 
Міський голова                                                                      Олександр МІГЕЙ 
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БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ 
  22 сесія 8 скликання 

 
10 листопада 2021 року                                                                         №1120  
 
Про надання дозволу на передачу 
в оренду та включення до Переліку першого типу  
об’єкт, що знаходиться у комунальній  
власності Баранівської міської ради 
 
          Керуючись ст.26, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», Законом України «Про оренду державного та комунального майна», 
Порядком передачі в оренду державного та комунального майна, 
затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України  від 03.06.2020 №483 
«Деякі питання оренди державного та комунального майна», розглянувши 
лист директора КП «Баранівка міськводоканал» Баранівської міської ради 
Деревянка Ю.С. від 01.11.2021 року №121, з метою ефективного та 
раціонального використання нерухомого майна, що належить до комунальної 
власності Баранівської міської ради, враховуючи рекомендації постійної 
комісії з питань бюджету та комунальної власності, економічного розвитку,  
транспорту та зв’язку, міська рада 
 
ВИРІШИЛА: 
 
        1.Надати дозвіл на передачу в оренду та включити до Переліку першого 
типу, об’єкт, що знаходиться у комунальній власності Баранівської міської 
ради та підлягає передачі в оренду на аукціоні, а саме: 
№
з/
п 

Орендодавець 
(балансоутри
мувач) 

Назва 
об’єкта 

Місцезнахо
дження  
об’єкта 

Площа 
об’єкта 
оренди 
кв. м. 

Цільове 
призначен
ня 

Термін 

1. КП 
«Баранівка 
міськводока-
нал» 
Баранівської 
міської ради 

Нежитлові 
приміщення 

м. 
Баранівка, 
пров. 
Кооператив
ний, 2а 
(2-й поверх) 

18,02 
кв.м. 

Для 
розміще- 
ння офісу 

5 років 

 
    2. Доручити орендодавцю даного об’єкту здійснити дії щодо проведення 
аукціону з оренди комунального майна Баранівської міської ради відповідно 
до вимог чинного законодавства. 
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    3.Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови 
з питань діяльності виконавчих органів міської ради Приймак І.В. та на 
постійну комісію з питань бюджету та комунальної власності, економічного 
розвитку, транспорту та зв’язку (Демчишина І.І.). 
 
 

Міський голова                                                               Олександр МІГЕЙ 
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БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ 
22 сесія 8 скликання 

 
10 листопада 2021 року                                                     № 1121 
 
Про внесення змін до переліку 
адміністративних послуг, затверджених 
рішенням 5 сесії 8 скликання від 
26.01.2021 року №130 
 
 
Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
відповідно до статті 12 Закону України «Про адміністративні послуги», 
розпорядження Кабінету Міністрів України від 18 серпня 2021 року № 969 
«Про внесення змін до розпорядження Кабінету Міністрів України від 16 
травня 2014 року №523 «Деякі питання надання адміністративних послуг 
органів виконавчої влади через центри надання адміністративних послуг» 
враховуючи рекомендації постійної комісії з гуманітарних питань, законності 
та депутатської етики,  міська рада     
 
ВИРІШИЛА: 
1. Внести зміни до переліку адміністративних послуг, затверджених рішенням 
5 сесії 8 скликання від 26.01.2021 р. №130 включивши наступні пункти: 
- п.89, код послуги 03-03 «Здійснення державної реєстрації потужностей 
операторів ринку»; 
- п.90, код послуги 03-04 «Внесення змін до відомостей Державного реєстру 
потужностей операторів ринку»; 
- п.91 код послуги 03-05 «Внесення відомостей про припинення використання 
потужності до Державного реєстру потужностей операторів ринку 
використання потужності». 
2. Відповідно пункти 89-183 вважати пунктами 92-186. 
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з 
гуманітарних питань, законності та депутатської етики (Макухівський В.В.) 
 
Міський голова       Олександр МІГЕЙ 
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                                       БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
                                                           РІШЕННЯ 
                                                   22 сесія 8 скликання  
 
10.11. 2021 року                                                                             № 1122  
 
Про внесення змін до  
рішення 15  сесії  8-го скликання 
від 9 липня 2021 року №516 
 
 
 Керуючись  ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
міська рада  

ВИРІШИЛА: 
 

1. Внести зміни до рішення 15 сесії 8-го скликання від 9 липня 
2021 року №516 «Про створення гуманітарного відділу Баранівської 
міської ради Баранівського району Житомирської області як юридичної 
особи» в наступній редакції: 

 «Затвердити Бортнік Олену Василівну, в.о.начальника відділу 
освіти Баранівської міської ради головою комісії з проведення заходів, 
пов’язаних з реорганізацією відділу освіти Баранівської міської ради 
(код ЕДРПОУ 41067449) шляхом злиття з відділом культури, 
сім’ї,молоді та спорту Баранівської міської ради (код ЕДРПОУ 
41081259) в Гуманітарний відділ Баранівської міської ради 
Баранівського району Житомирської області 
 

 
 
 
Міський голова                                                        Олександр МІГЕЙ 
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                                       БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
                                                           РІШЕННЯ 
                                                   22 сесія 8 скликання  
 
10.11. 2021 року                                                                             №1123  
 
Про погодження листа про наміри,  
укладеного між Калішським повітом 
Республіки Польща та Баранівською  
міською радою та сферу його  дії  
 
 Керуючись  ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
міська рада  

ВИРІШИЛА: 
1. Погодити сферу дії листа про наміри, укладеного між  
Калішським повітом Республіки Польща в особі старости Кшиштофа 
Носаля та Баранівською  міською радою в особі Баранівського міського 
голови Олександра Мігея: 
 обмін досвідом функціонування органів місцевого 
самоврядування та економіки. 
 обмін досвідом у сфері сільського господарства, садівництва. 
 обмін досвідом у сфері культури, освіти, організація спільних 
випадкових заходів для популяризації обох повітів. 
  пропагування добрих практик садівництва в Калішському 
повіті. 
  сприяння туризму та пов'язаної з ним діяльності. 
 сприяння налагодженню контактів між школами Калішського 
району та району Баранівка, включаючи обмін шкільною молоддю. 
 обмін дітьми та молоддю з Комплексом садівничих шкіл в 
Опатовеку. 

 
     Міський голова                                                                 Олександр МІГЕЙ 
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БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  

РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯТЕ  
22 сесія 8 скликання 

10 листопада 2021 року                                                                               
 
Про внесення змін до детального 
плану території та надання дозволу  
на виготовлення детального плану території  
 
        Розглянувши заяву Душка О.А., про надання дозволу на виготовлення 
детального плану території земельних ділянок по вул. Соборна, 1, м. 
Баранівка, керуючись ст. 12 Земельного кодексу України, Законом України 
«Про регулювання містобудівної діяльності», Наказом Міністерства 
регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства 
України від 16.11.2011 р. №290, Постановою Кабінету Міністрів України від 
01.09.2021 №926 «Про затвердження Порядку розроблення, оновлення, 
внесення змін та затвердження містобудівної документації», ст. 26 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації 
постійної земельної погоджувальної комісії, міська рада 
ВИРІШИЛА: 
       1. Надати дозвіл на внесення змін до «Детального плану території в межах 
вулиць Соборна, Європейська, Звягельська в м. Баранівка Житомирської 
області для земельної ділянки по вул. Звягельська, 8б», затвердженого 
рішенням Баранівської міської ради 10 сесії 8 скликання від 29.04.2021р. 
№316. 
       2. Баранівській міській раді в особі міського голови Мігея О.Ю. замовити 
виготовлення детального плану території в межах вулиць Соборна, 
Європейська, Звягельська  в м. Баранівка Житомирської області. 
       3. Виконавчому комітету Баранівської міської ради забезпечити 
підготовку замовлення договору на розроблення детального плану, надання 
вихідних даних, поточний контроль за виконанням робіт та надання проекту 
на затвердження. 
      4. Фінансування робіт по виготовленню детального плану провести 
відповідно до чинного законодавства. 
      5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну земельну 
погоджувальну комісію. 
 
 
 
  
Міський голова                                                                        Олександр МІГЕЙ 
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БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  

РІШЕННЯ  
22 сесія 8 скликання 

10 листопада 2021 року                                                                               №1124  
 
Про надання дозволу на виготовлення  
детального плану території  
 
          Розглянувши заяву Дерманець Владислави Юріївни про надання 
дозволу на виготовлення детального плану території земельної ділянки по вул. 
Лесі Українки с. Стара Гута, керуючись ст. 12 Земельного кодексу України, 
Законом України «Про регулювання містобудівної діяльності», Наказом 
Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального 
господарства України від 16.11.2011 р. №290, Постановою Кабінету Міністрів 
України від 01.09.2021 №926 «Про затвердження Порядку розроблення, 
оновлення, внесення змін та затвердження містобудівної документації», ст. 26 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи 
рекомендації постійної земельної погоджувальної комісії, міська рада 
ВИРІШИЛА: 
        1. Баранівській міській раді в особі міського голови Мігея О.Ю. замовити 
виготовлення детального плану території в межах вулиці вул. Лесі Українки (з 
2 по 14) с. Стара Гута, Новоград-Волинського району, Житомирської області. 
        2. Виконавчому комітету Баранівської міської ради забезпечити 
підготовку замовлення договору на розроблення детального плану, надання 
вихідних даних, поточний контроль за виконанням робіт та надання проекту 
на затвердження. 
        3. Фінансування робіт по виготовленню детального плану провести 
відповідно до чинного законодавства. 
       4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну земельну 
погоджувальну комісію. 
  
Міський голова                                                                             Олександр МІГЕЙ 
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БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
        22 сесія 8 скликання 

10 листопада 2021 року                                                         № 1125 
 
Про надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення  
земельної ділянки комунальної власності  
Баранівської територіальної громади зі  
зміною цільового призначення з метою  
передачі її у державну власність 
 
        Розглянувши клопотання директора ДП «Баранівське ЛМГ» Остудімова 
А.О., керуючись ст.12, 122,123, Земельного кодексу України, Указом 
Президента України №228/2021 від 07.06.2021 року «Про деякі заходи щодо 
збереження та відтворення лісів» ст.12,25 Закону України «Про землеустрій», 
ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи 
рекомендації постійної земельної погоджувальної комісії, міська рада 
 
ВИРІШИЛА: 

             
  1. Надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки сільськогосподарського призначення 
комунальної власності Баранівської  територіальної громади зі зміною 
цільового призначення з земель запасу (01.17) на землі  для ведення лісового 
господарства і пов'язаних з ним послуг (09.01), кадастровий номер: 
1820682600:05:000:0174, площею 9,9520 га. 
2. Після виготовлення проекту землеустрою звернутись до Житомирської 
обласної державної адміністрації щодо його затвердження та передачі 
земельної ділянки у постійне користування.  

            3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 
земельну погоджувальну комісію. 
 
 
Міський голова                                                                         Олександр МІГЕЙ 
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БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
        22 сесія 8 скликання 

10 листопада 2021 року                                                       № 1126 
 
Про розгляд заяви АТ «Житомиробленерго» 
щодо надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення  
земельної ділянки комунальної власності  
Баранівської територіальної громади з  
метою передачі  її в оренду 
 
        Розглянувши заяву директора фінансового АТ «Житомиробленерго» 
Бабак Т.В., заслухавши інформацію начальника відділу містобудування, 
архітектури, земельних відносин та комунальної власності Шевчук О.Г., 
керуючись ст.12, 39, 93 Земельного кодексу України, ДБН В.2.3-5.2018, ст.26 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи 
рекомендації постійної земельної погоджувальної комісії, міська рада 
ВИРІШИЛА: 

             1. Відмовити акціонерному товариству «Житомиробленерго», 
юридична адреса якого: м.Житомир, вул.Пушкінська,32/8, в наданні дозволу 
на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
комунальної власності Баранівської територіальної громади  з метою 
передачі її в оренду площею 0,0028 га зі зміною цільового призначення з 
земель загального користування, які використовуються як 
внутрішньоквартальні проїзди, пішохідні зони (03.20) на землі для 
розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд 
об’єктів передачі електричної та теплової енергії (14.02), а саме: для 
будівництва щоглової трансформаторної підстанції (ЩТП-10/0,4 кВ), 
розташованої в межах м.Баранівка, Житомирської області. 

              2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 
земельну погоджувальну комісію. 
 
 
Міський голова                                                                          Олександр МІГЕЙ 
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БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
        22 сесія 8 скликання 

10 листопада 2021 року                                                          № 1127 
  
Про розгляд заяви ТОВ «Синтез-М» 
щодо надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення  
земельної ділянки комунальної власності  
Баранівської територіальної громади з  
метою передачі  її в оренду 
  
        Розглянувши заяву директора ТОВ «Синтез-М» Ільницького О.О., 
керуючись ст.12, 93 Земельного кодексу України, Законом україни «Про 
оренду землі», ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
враховуючи рекомендації постійної земельної погоджувальної комісії, міська 
рада 
ВИРІШИЛА: 

             1. Відмовити товариству з обмеженою відповідальністю «Синтез-М», 
юридична адреса якого: м.Житомир, вул.Промислова,22, в наданні дозволу 
на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
комунальної власності Баранівської територіальної громади  з метою 
передачі її в оренду площею 18,6295 га зі зміною цільового призначення з 
земель запасу (01.17) на землі для розміщення, будівництва, експлуатації та 
обслуговування будівель і споруд об’єктів енергогенеруючих підприємств, 
установ і організацій (14.01), розташованої за межами с.Суємці, 
Баранівського району, Житомирської області (кадастровий номер: 
1820685800:04:000:1251), в зв’язку з тим, що відповідно до рішення 39 сесії 
8 скликання Баранівської міської ради від 24.12.2019 р. №2670 надано дозвіл 
на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок 
сільськогосподарського призначення комунальної власності Баранівської 
об’єднаної територіальної громади зі зміною цільового призначення з земель 
запасу (16.00) на землі загального користування (громадський випас) (18.00) 
на території Баранівської об’єднаної територіальної громади, в тому числі, 
на дану земельну ділянку. 

              2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 
земельну погоджувальну комісію. 
 
Міський голова                                                                          Олександр МІГЕЙ 
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БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
        22 сесія 8 скликання 

10 листопада 2021 року                                                            №1128 
 

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  
ТОВ «СМАЙЛ АГРО» 
 
        Розглянувши клопотання генерального директора ТОВ «СМАЙЛ АГРО» 
Наталії КОЗЕЛ 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.12,32,125,126,186, 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 
земельної погоджувальної комісії, міська рада 
ВИРІШИЛА: 
               1. Надати дозвіл товариству з обмеженою відповідальністю «СМАЙЛ 
АГРО» в особі генерального директора Наталії КОЗЕЛ 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 
13,4880 га (рілля) та закріплення їх на місцевості межовими знаками. Земельні 
ділянки розташовані за межами с.Рогачів на землях реформованого КСП 
ім.І.Франка та відносяться до категорії земель сільськогосподарського 
призначення. 
   2. Після виготовлення технічної документації із землеустрою, 
зареєструвати земельні ділянки у відділі Держгеокадастру та подати технічну 
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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 
земельну погоджувальну комісію. 
 
Міський голова                                                                         Олександр МІГЕЙ 
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Додаток  1   
до рішення 22 сесії 8 
скликання Баранівської  
міської ради   
від 10.11.2021 р. № 1128 
 

№ з/п № ділянки Площа, га 

1 277 4,6169 

2 281 4,6164 

3 275 4,2547 

 
 
 

 
Секретар ради                                                             Володимир ЗАРЕМБА 
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БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
22 сесія  8 скликання 

10 листопада 2021 року                                                                              №1129 
 
Про затвердження проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки  
комунальної власності Баранівської  
територіальної громади з метою передачі  
її в оренду ТОВ «СМАЙЛ АГРО» 
Розглянувши клопотання генерального директора ТОВ «СМАЙЛ АГРО» 
Наталії КОЗЕЛ  та проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
комунальної власності Баранівської  територіальної громади з метою передачі 
її в оренду, керуючись ст.12, 93, 121, 122, 125, 126, 186 Земельного кодексу 
України, Законом України «Про оренду землі», Законом України «Про 
землеустрій», ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
враховуючи рекомендації постійної земельної погоджувальної комісії, міська 
рада 
ВИРІШИЛА: 

  1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
комунальної власності Баранівської територіальної громади  та передати в 
довгострокову оренду терміном на 7 (сім) років земельну ділянку товариству 
з обмеженою відповідальністю «СМАЙЛ АГРО» в особі генерального 
директора Наталії КОЗЕЛ площею 6,9459 га для ведення товарного 
сільськогосподарського виробництва, що розташована за межами 
с.Смолдирів, Баранівського району, Житомирської області. Кадастровий 
номер ділянки: 1820685300:05:000:0578. Встановити розмір орендної плати 
12% від нормативно грошової оцінки землі. 
       2. ТОВ «СМАЙЛ АГРО»: 
2.1. Замовити виготовлення договору оренди землі та зареєструвати 
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 земельну 
погоджувальну комісію. 
Міський голова                                                         Олександр МІГЕЙ 
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БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
        22 сесія 8 скликання 

10 листопада 2021 року                                                          №1130 
 

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  
ТОВ «АГРОВЕСТ ГРУП» 
 
        Розглянувши клопотання генерального директора ТОВ «АГРОВЕСТ 
ГРУП» Олександра ЮЩЕНКА 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.12,32,125,126,186, 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 
земельної погоджувальної комісії, міська рада 
ВИРІШИЛА: 
               1. Надати дозвіл товариству з обмеженою відповідальністю 
«АГРОВЕСТ ГРУП» в особі генерального директора Олександра ЮЩЕНКА 
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 5,13 га (пасовище) та закріплення їх на 
місцевості межовими знаками. Земельні ділянки розташовані за межами 
с.Смолдирів на землях реформованого КСП ім.Ю.Гагаріна та відносяться до 
категорії земель сільськогосподарського призначення. 
   2. Після виготовлення технічної документації із землеустрою, 
зареєструвати земельні ділянки у відділі Держгеокадастру та подати технічну 



37 
 

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 
земельну погоджувальну комісію. 
 
Міський голова                                                                         Олександр МІГЕЙ 
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 Додаток  1   
до рішення 22 сесії 8 
скликання Баранівської  
міської ради   
від 10.11.2021 р. №1130 
 
 
 

№ з/п № ділянки Площа, га 

1 924 5,13 

 
 
 

 
Секретар ради                                                         Володимир ЗАРЕМБА 
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БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

 РІШЕННЯ 
22 сесія 8 скликання 

 
10 листопада  2021 року                                                                               №1131  
 
Про передачу земельних ділянок 
в оренду для ведення товарного 
сільськогосподарського виробництва  
за рахунок невитребуваних часток (паїв)  
СТОВ «МиРославель-Агро» 
 
   Розглянувши клопотання директора СТОВ «МиРославель-Агро»                
Дудкина О.Ю., керуючись ст.12,93,125,126, розділом Х «Перехідних 
положень» Земельного кодексу України, Законом України «Про оренду 
землі», ст.12,25 Закону України «Про землеустрій», ст.26 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної 
земельної погоджувальної комісії, міська рада 
ВИРІШИЛА: 

   1. Передати в довгострокову оренду терміном на 7 (сім) років або до моменту 
державної реєстрації спадкоємцем прав на землю СТОВ «МиРославель-Агро» 
в особі директора О.Ю.Дудкина земельні ділянки площею 2,7105 га згідно з 
додатком 1 для ведення товарного сільськогосподарського виробництва за 
рахунок нерозподілених (невитребуваних) земельних часток (паїв) за межами 
с.Берестівка із земель реформованого КСП «Світанок». Встановити розмір 
орендної плати за оренду земельних ділянок - 12% від нормативної грошової 
оцінки землі 
   2. Представнику СТОВ «МиРославель-Агро» замовити виготовлення 
договорів оренди землі та зареєструвати речове право на нерухоме майно 
відповідно до чинного законодавства. 
     3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну земельну 
погоджувальну комісію. 
Міський голова                                                                Олександр МІГЕЙ 
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                                                                                      Додаток 1 до рішення 

                                                                     22 сесії 8 скликання 
                                                                                      Баранівської міської ради 
                                                                                      від  10.11.2021р. №1131  
 
№п/п Кадастровий номер площа 
1 1820680400:02:000:1941 0,6748 
2 1820680400:02:000:1933 0,7396 
3 1820680400:02:000:1934 0,4176 
4 1820680400:02:000:1942 0,4176 
5 1820680400:02:000:1932 0,4609 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Секретар ради                                                                  Володимир ЗАРЕМБА 
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БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
        22 сесія 8 скликання 

10 листопада 2021 року                                                             №1132  
 
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  
ТОВ «МиРославель-Агро» 
 
        Розглянувши клопотання директора ТОВ «МиРославель-Агро» Дудкина 
О. про надання дозволу на виготовлення технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок з 
метою передачі їх в оренду за рахунок невитребуваних земельних часток 
(паїв), відповідно до Закону №2498-VIII «Про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України щодо вирішення питань колективної власності на 
землю», керуючись ст.12,32,125,126,186, 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 
земельної погоджувальної комісії, міська рада 
ВИРІШИЛА: 
               1. Надати дозвіл товариству з обмеженою відповідальністю 
«МиРославель-Агро» в особі директора Дудкина О. 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 
32,8094 га (рілля) та закріплення їх на місцевості межовими знаками. Земельні 
ділянки розташовані за межами с.Кашперівка на землях реформованого КСП 
«Прогрес» та відносяться до категорії земель сільськогосподарського 
призначення. 
 2. ТОВ «МиРославель-Агро» протягом шести місяців після прийняття 
даного рішення подати технічну документацію на розгляд сесії для її 
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затвердження . При невиконанні цієї умови, дане рішення вважати таким, що 
втратило чинність.  
              3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 
земельну погоджувальну комісію. 
 
Міський голова                                                                         Олександр МІГЕЙ 
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Додаток  1   
до рішення 22 сесії 8 
скликання Баранівської  
міської ради   
від 10.11.2021 р. № 1132 
 

№ з/п № ділянки Площа, га 

1 412 3,0954 

2 413 3,1087 

3 414 3,0946 

4 415 3,2013 

5 416 3,3356 

6 417 3,3546 

7 418 3,3118 

8 419 3,3384 

9 420 3,7055 

10 421 3,2635 

 
 
 

 
Секретар ради                                                             Володимир ЗАРЕМБА 
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БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯТО  
  22  сесії  8 скликання 

10 листопада  2021 року                                                                               
 
Про поновлення договорів 
оренди землі ТОВ «Баранівка-Агро» 
 
      Розглянувши клопотання генерального директора ТОВ «Баранівка-Агро» 
Семенця М.І. та договора оренди невитребуваних земельних часток (паїв), які 
зареєстровані 29.10.2014 р., керуючись ст.12,93,125,126 Земельного кодексу 
України, Законом України «Про оренду землі», ст.26 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної 
земельної погоджувальної комісії, міська рада 
 
ВИРІШИЛА: 
1. Надати дозвіл товариству з обмеженою відповідальністю «Баранівка-
Агро» в особі генерального директора Михайла Семенця на розробку 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 
земельних ділянок в натурі (на місцевості) з метою поновлення договорів 
оренди за рахунок невитребуваних земельних часток (паїв) згідно з додатком 
до рішення для ведення товарного сільськогосподарського виробництва 
загальною площею 132,8083 га (рілля). Земельні ділянки розташовані за 
межами с.Кашперівка на землях реформованого КСП «Прогрес» та 
відносяться до категорії земель сільськогосподарського призначення. 
           2. ТОВ «Баранівка-Агро» протягом шести місяців після прийняття 
даного рішення подати технічну документацію на розгляд сесії для її 
затвердження . При невиконанні цієї умови, дане рішення вважати таким, що 
втратило чинність.. 
           3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 
земельну погоджувальну комісію. 
 
 Міський голова                                              Олександр МІГЕЙ 
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Додаток  1   
до рішення 22 сесії 8 
скликання Баранівської  
міської ради   
від 10.11.2021 р. №  
 

№ з/п № ділянки Площа, га 

1 3 3,0397 

2 5 3,0242 

3 6 2,9497 

4 7 3,1086 

5 8 3,1326 

6 9 3,1428 

7 10 3,0560 

8 11 2,9981 

9 12 2,9607 

10 13 2,4860 

11 14 3,0154 

12 15 2,7991 

13 16 2,5243 

14 17 2,1673 

15 18 2,1151 

16 19 2,0247 

17 20 2,0728 

18 21 2,1448 

19 22 2,9554 

20 23 2,6944 

21 24 2,0820 

22 25 2,2890 

23 26 2,0970 



46 
 

24 27 2,0036 

25 28 2,1413 

26 29 3,3344 

27 30 3,1349 

28 33 3,0272 

29 34 2,9365 

30 35 3,0833 

31 36 3,1366 

32 37 2,1022 

33 38 2,6287 

34 39 2,2605 

35 40 2,6260 

36 41 2,6280 

37 42 2,1509 

38 45 1,9801 

39 46 1,9800 

40 47 2,0639 

41 48 2,3487 

42 49 2,4203 

43 404 3,4349 

44 406 3,2622 

45 407 3,3142 

46 408 3,7237 

47 409 3,5367 

48 410 3,4208 

49 411 3,2490 

 
 
Секретар ради                                                               Володимир ЗАРЕМБА 
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БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯТО 
        22 сесія 8 скликання 

10 листопада 2021 року                                                                         
 

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  
ТОВ «МиРославель-Агро» 
 
        Розглянувши клопотання директора ТОВ «МиРославель-Агро» Дудкина 
О. про надання дозволу на виготовлення технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок з 
метою передачі їх в оренду за рахунок невитребуваних земельних часток 
(паїв), відповідно до Закону №2498-VIII «Про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України щодо вирішення питань колективної власності на 
землю», керуючись ст.12,32,125,126,186, 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 
земельної погоджувальної комісії, міська рада 
ВИРІШИЛА: 
               1. Надати дозвіл товариству з обмеженою відповідальністю 
«МиРославель-Агро» в особі директора Дудкина О. 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 
132,8038 га (рілля) та закріплення їх на місцевості межовими знаками. 
Земельні ділянки розташовані за межами с.Кашперівка на землях 
реформованого КСП «Прогрес» та відносяться до категорії земель 
сільськогосподарського призначення. 
   2. ТОВ «МиРославель-Агро» протягом шести місяців після 
прийняття даного рішення подати технічну документацію на розгляд сесії для 
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її затвердження . При невиконанні цієї умови, дане рішення вважати таким, що 
втратило чинність. 

 
              3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 
земельну погоджувальну комісію. 
 
Міський голова                                                                         Олександр МІГЕЙ 
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Додаток  1   
до рішення 22 сесії 8 
скликання Баранівської  
міської ради   
від 10.11.2021 р. №  
 

№ з/п № ділянки Площа, га 

1 3 3,0397 

2 5 3,0242 

3 6 2,9497 

4 7 3,1086 

5 8 3,1326 

6 9 3,1428 

7 10 3,0560 

8 11 2,9981 

9 12 2,9607 

10 13 2,4860 

11 14 3,0154 

12 15 2,7991 

13 16 2,5243 

14 17 2,1673 

15 18 2,1151 

16 19 2,0247 

17 20 2,0728 

18 21 2,1448 

19 22 2,9554 

20 23 2,6944 

21 24 2,0820 

22 25 2,2890 

23 26 2,0970 
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24 27 2,0036 

25 28 2,1413 

26 29 3,3344 

27 30 3,1349 

28 33 3,0272 

29 34 2,9365 

30 35 3,0833 

31 36 3,1366 

32 37 2,1022 

33 38 2,6287 

34 39 2,2605 

35 40 2,6260 

36 41 2,6280 

37 42 2,1509 

38 45 1,9801 

39 46 1,9800 

40 47 2,0639 

41 48 2,3487 

42 49 2,4203 

43 404 3,4349 

44 406 3,2622 

45 407 3,3142 

46 408 3,7237 

47 409 3,5367 

48 410 3,4208 

49 411 3,2490 

 
Секретар ради                                                             Володимир ЗАРЕМБА 
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БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
        22 сесія 8 скликання 

10 листопада 2021 року                                                           №1133  
 

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  
ТОВ «МиРославель-Агро» 
 
        Розглянувши клопотання директора ТОВ «МиРославель-Агро» Дудкина 
О. про надання дозволу на виготовлення технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок з 
метою передачі їх в оренду за рахунок невитребуваних земельних часток 
(паїв), відповідно до Закону №2498-VIII «Про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України щодо вирішення питань колективної власності на 
землю», керуючись ст.12,32,125,126,186, 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 
земельної погоджувальної комісії, міська рада 
ВИРІШИЛА: 
               1. Надати дозвіл товариству з обмеженою відповідальністю 
«МиРославель-Агро» в особі директора Дудкина О. 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 
20,8255 га (рілля) та закріплення їх на місцевості межовими знаками. Земельні 
ділянки розташовані за межами с.Зеремля на землях реформованого КСП 
«Полісся» та відносяться до категорії земель сільськогосподарського 
призначення. 
   2. ТОВ «МиРославель-Агро» протягом шести місяців після 
прийняття даного рішення подати технічну документацію на розгляд сесії для 
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її затвердження . При невиконанні цієї умови, дане рішення вважати таким, що 
втратило чинність.  

 
              3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 
земельну погоджувальну комісію. 
 
Міський голова                                                                         Олександр МІГЕЙ 
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 Додаток  1   
до рішення 22 сесії 8 
скликання Баранівської  
міської ради   
від _10.11.2021 р. №1133  
 
 

№ з/п № ділянки Площа, га 

1 06 4,6765 

2 04 4,8364 

3 08 1,9556 

4 049 2,2254 

5 051 3,3184 

6 010 2,4957 

7 09 1,3175 

 
 
 

 
Секретар ради                                                              Володимир ЗАРЕМБА 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

28Проєкт 
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БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
        22 сесія 8 скликання 

10 листопада 2021 року                                                          №1134  
 

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  
ТОВ «Баранівське сільськогосподарське 
підприємство-1» 
 
        Розглянувши клопотання директора ТОВ «Баранівське 
сільськогосподарське підприємство-1» Дзюбенка А.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.12,32,125,126,186, 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 земельної погоджувальної комісії, міська рада 
ВИРІШИЛА: 
               1. Надати дозвіл товариству з обмеженою відповідальністю 
«Баранівське сільськогосподарське підприємство-1» в особі директора 
Дзюбенка А.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 31,0990 га та закріплення їх на місцевості 
межовими знаками. Земельні ділянки розташовані за межами с.Зеремля на 
землях реформованого КСП «Полісся» та відносяться до категорії земель 
сільськогосподарського призначення. 
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   2. ТОВ «Баранівське сільськогосподарське підприємство-1» 
протягом шести місяців після прийняття даного рішення подати технічну 
документацію на розгляд сесії для її затвердження . При невиконанні цієї 
умови, дане рішення вважати таким, що втратило чинність. 

 
              3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 
земельну погоджувальну комісію. 
 
Міський голова                                                                         Олександр МІГЕЙ 
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Додаток  1   
до рішення 22 сесії 8 
скликання Баранівської  
міської ради   
від 10.11.2021 р. № 1134 
 

№ з/п № ділянки Площа, га 

1 503 0,7348 

2 525 0,5661 

3 533 0,7389 

4 534 0,6599 

5 535 0,6528 

6 536 0,6542 

7 539 0,6086 

8 540 0,6110 

9 554 0,5069 

10 555 0,5073 

11 559 0,5875 

12 563 0,5414 

13 569 0,6791 

14 572 0,5898 

15 576 0,5035 

16 578 0,4859 

17 582 1,0771 

18 584 0,9504 

19 589 0,7989 

20 590 1,0214 

21 591 0,7542 

22 001 3,9681 

23 014 2,7082 
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24 017 1,5045 

25 048 2,1476 

26 054 1,1784 

27 032 2,1510 

28 0,29 3,2115 

 
 
 

 
Секретар ради                                                               Володимир ЗАРЕМБА 
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БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

 РІШЕННЯ 
22 сесія 8 скликання 

 
10 листопада  2021 року                                                                              №1135  
 
Про затвердження технічної документації 
із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельних ділянок  
в натурі на (місцевості) з метою надання  
їх в оренду для ведення товарного 
сільськогосподарського виробництва  
за рахунок невитребуваних часток (паїв)  
ТОВ «МАРКІВКА «АГРО-ВТ» 
 
   Розглянувши клопотання директора ТОВ «МАРКІВКА «АГРО-ВТ»                
Жовтуна М.В.. та технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельних ділянок в натурі на (місцевості) з метою передачі 
їх в оренду комунальної власності Баранівської територіальної громади для 
ведення товарного сільськогосподарського виробництва за рахунок 
невитребуваних часток (паїв), керуючись ст.12,93,125,126, розділом Х 
«Перехідних положень» Земельного кодексу України, Законом України «Про 
оренду землі», ст.12,25 Закону України «Про землеустрій», ст.26 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації 
постійної земельної погоджувальної комісії, міська рада 
ВИРІШИЛА: 

   1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельних ділянок в натурі на (місцевості) та передати їх в 
довгострокову оренду терміном на 10 (десять) років або до моменту державної 
реєстрації спадкоємцем прав на землю товариству з обмеженою 
відповідальністю «МАРКІВКА «АГРО-ВТ» в особі директора Жовтуна М.В. 
земельні ділянки площею 109,8718 га згідно з додатком 1 для ведення 
товарного сільськогосподарського виробництва за рахунок нерозподілених 
(невитребуваних) земельних часток (паїв) за межами смт.Полянка із земель 
реформованого КСП «Прислуч». Встановити розмір орендної плати за оренду 
земельних ділянок: 
- 8% від нормативної грошової оцінки землі за перших п’ять років оренди 
земельної ділянки; 
- 9% від нормативної грошової оцінки землі за шостий рік оренди земельної 
ділянки; 
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- 10% від нормативної грошової оцінки землі за сьомий рік оренди земельної 
ділянки; 
- 11% від нормативної грошової оцінки землі за восьмий рік оренди земельної 
ділянки; 
- 12% від нормативної грошової оцінки землі за дев’ятий та десятий рік оренди 
земельної ділянки. 
   2. Після затвердження технічної документації представнику ТОВ 
«МАРКІВКА «АГРО-ВТ»  замовити виготовлення договорів оренди землі та 
зареєструвати речове право на нерухоме майно відповідно до чинного 
законодавства. 
     3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну земельну 
погоджувальну комісію. 
 
 
Міський голова                                                                Олександр МІГЕЙ 
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                                                                           Додаток 1 до рішення 
                                                                        22 сесії 8 скликання 

                                                                                      Баранівської міської ради 
                                                                                      від  10.11.2021р. № 1135 
 
№п/п Кадастровий номер Площа 
1 1820656300:03:000:0141 3,4974 
2 1820656300:03:000:0154 3,4673 
3 1820656300:03:000:0152 3,5367 
4 1820656300:03:000:0138 3,8115 
5 1820656300:03:000:0140 3,4673 
6 1820656300:03:000:0149 3,4673 
7 1820656300:03:000:0147 3,5014 
8 1820656300:03:000:0150 3,4673 
9 1820656300:03:000:0139 3,5051 
10 1820656300:03:000:0145 3,1830 
11 1820656300:03:000:0153 3,1830 
12 1820656300:03:000:0144 3,8481 
13 1820656300:03:000:0146 3,4674 
14 1820656300:03:000:0156 3,5327 
15 1820656300:03:000:0143 3,5848 
16 1820656300:03:000:0142 3,4673 
17 1820656300:03:000:0157 3,5328 
18 1820656300:03:000:0158 3,4395 
19 1820656300:03:000:0201 4,0190 
20 1820656300:03:000:0200 3,5313 
21 1820656300:03:000:0204 3,6130 
22 1820656300:03:000:0205 3,5176 
23 1820656300:03:000:0202 3,7088 
24 1820656300:03:000:0203 3,7358 
25 1820656300:03:000:0206 3,4673 
26 1820656300:03:000:0207 3,4673 
27 1820656300:03:000:0209 4,0067 
28 1820656300:03:000:0212 3,5229 
29 1820656300:03:000:0210 3,5650 
30 1820656300:03:000:0211 3,4674 
31 1820656300:03:000:0151 3,4698 

 
 
 
 
 
Секретар ради                                                        Володимир ЗАРЕМБА 
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БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
22 сесії  8 скликання 

10 листопада  2021 року                                                                               №1216  
 
Про припинення права 
користування земельною  
ділянкою  
 
        Розглянувши заяви громадян,  керуючись ст.12,141 Земельного Кодексу 
України, ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
враховуючи рекомендації постійної земельної погоджувальної комісії, міська 
рада 
 
ВИРІШИЛА: 

   1. Припинити право користування земельною ділянкою гр.Майданюку 
Валентину Олексійовичу, який проживає в ХХХХХХХХХХ, загальною 
площею 0,1500 га для ведення особистого селянського господарства в 
ХХХХХХХХХ. Передати земельну ділянку площею 0,1500 га до земель запасу 
сільськогосподарського призначення комунальної власності Баранівської 
територіальної   громади.  
 2. Припинити право користування земельною ділянкою 
гр.Лісневському Анатолію Валер’яновичу, який проживає в ХХХХХХХХХ, 
загальною площею 0,5600 га для ведення особистого селянського 
господарства в ХХХХХХХХХ. Передати земельну ділянку площею 0,5600 га 
до земель запасу сільськогосподарського призначення комунальної власності 
Баранівської територіальної   громади. 
             3. Припинити право користування земельною ділянкою гр.Синюшко 
Тетяні Іванівна, яка проживає в ХХХХХ, загальною площею 0,6000 га для 
ведення особистого селянського господарства в ХХХХХХХХХХ. Передати 
земельну ділянку площею 0,6000 га до земель запасу сільськогосподарського 
призначення комунальної власності Баранівської територіальної   громади. 
             4. Припинити право користування земельною ділянкою гр.Панчука 
Павла Михайловича загальною площею 0,4900 га для ведення особистого 
селянського господарства в ХХХХХХХХХХ, в зв’язку зі смертю. Передати 
земельну ділянку площею 0,4900 га до земель запасу сільськогосподарського 
призначення комунальної власності Баранівської територіальної   громади. 
            5. Припинити право користування земельною ділянкою гр.Карповича 
Михайла Івановича загальною площею 1,2500 га для ведення особистого 
селянського господарства в ХХХХХХХХХ, в зв’язку зі смертю. Передати 
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земельну ділянку площею 1,2500 га до земель запасу сільськогосподарського 
призначення комунальної власності Баранівської територіальної   громади. 
 
  6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну земельну 
погоджувальну комісію. 
 
Міський голова                                                         Олександр МІГЕЙ 
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БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
22 сесії  8 скликання 

10 листопада 2021 року                                                                               №1137  
 
Про внесення змін до рішення  
10 сесії 8 скликання Баранівської  
міської ради від 29.04.2021 р. №268 
 
        Заслухавши інформацію начальника відділу містобудування, архітектури, 
земельних відносин та комунальної власності Баранівської міської ради про 
необхідність внесення змін до рішення 10 сесії 8 скликання Баранівської 
міської ради №268 від 29.04.2021 р., керуючись ст.12 Земельного кодексу 
України, ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
враховуючи рекомендації постійної земельної погоджувальної комісії, міська 
рада 
 
ВИРІШИЛА:        

       1. Внести зміни до рішення 10 сесії 8 скликання Баранівської міської 
ради від 29.04.2021 р. №268 «Про впорядкування земель запасу 
сільськогосподарського призначення, які передані з державної власності у 
комунальну власність Баранівської територіальної громади», а саме, 
викласти пункт 2 даного рішення в новій редакції:          
  «2. Інформувати громадян, які використовують земельні ділянки на даній 
території без правовстановлюючих документів, про необхідність 
оформлення права власності на землю до 01.06.2022 р.» 

 
         2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 
земельну погоджувальну комісію. 
 
Міський голова                                                    Олександр МІГЕЙ 
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БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

 РІШЕННЯ  
        22 сесія  8 скликання 

10 листопада 2021 року                                                                                №1138  
 
Про затвердження технічної документації 
із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж  земельних ділянок комунальної власності 
Баранівської  територіальної громади з метою  
передачі їх у власність гр.Руднєвій А.М. 
 
  Розглянувши заяву гр.Руднєвої А.М. та технічну документацію із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок 
комунальної власності Баранівської територіальної громади з метою передачі 
її у власність, керуючись ст.12, 33, 40, 116, 118, 121, 122, 125, 126, 186 
Земельного кодексу України, Законом України «Про землеустрій», ст.26 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи 
рекомендації постійної земельної погоджувальної комісії, міська рада 
 
ВИРІШИЛА: 
 
         1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельних ділянок комунальної власності Баранівської 
територіальної громади та передати безоплатно у власність гр. Руднєвій Аллі 
Миколаївні, яка проживає в ХХХХХХХХХ, земельну ділянку площею 0,1000 
га з кадастровим номером ХХХХХХХХХХ для будівництва і обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд по ХХХХХХХ  
2. Після затвердження технічної документації зареєструвати речове право на 
нерухоме майно відповідно до чинного законодавства. 
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну земельну 
погоджувальну комісію. 
 
 
Міський голова                                              Олександр МІГЕЙ 
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БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

 РІШЕННЯ  
        22 сесія  8 скликання 

10 листопада 2021 року                                                                                № 1139 
 
Про затвердження технічної документації 
із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж  земельних ділянок комунальної власності 
Баранівської  територіальної громади з метою  
передачі їх у власність гр.Степанюку М.В. 
 
  Розглянувши заяву гр.Степанюка М.В. та технічну документацію із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок 
комунальної власності Баранівської територіальної громади з метою передачі 
її у власність, керуючись ст.12, 33, 40, 116, 118, 121, 122, 125, 126, 186 
Земельного кодексу України, Законом України «Про землеустрій», ст.26 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи 
рекомендації постійної земельної погоджувальної комісії, міська рада 
 
ВИРІШИЛА: 
 
         1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельних ділянок комунальної власності Баранівської 
територіальної громади та передати безоплатно у власність гр. Степанюку 
Миколі Володимировичу, який проживає в ХХХХХХХХХХ, земельну ділянку 
площею 0,2500 га з кадастровим номером ХХХХХХХХХ для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по 
ХХХХХХХХХХ  
2. Після затвердження технічної документації зареєструвати речове право на 
нерухоме майно відповідно до чинного законодавства. 
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну земельну 
погоджувальну комісію. 
 
 
Міський голова                                              Олександр МІГЕЙ 
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БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
        22 сесія 8 скликання 

10 листопада 2021 року                                                               №1140  
 
Про надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення  
земельної ділянки комунальної власності  
Баранівської територіальної громади з метою 
передачі її у власність гр. Назарчук О.Ю. 
 
        Розглянувши заяву гр.Назарчук О.Ю., керуючись ст.12, 33, 116, 118, 121, 
122, 125,126 Земельного кодексу України, Законом України «Про внесення 
змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення порядку набуття 
прав на землю», Законом України «Про реєстрацію речових прав на нерухоме 
майно та їх обтяжень», ст.12,25 Закону України «Про землеустрій», ст.26 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи 
рекомендації постійної земельної погоджувальної комісії, міська рада 
ВИРІШИЛА: 

             1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки комунальної власності Баранівської територіальної 
громади  з метою передачі її у власність гр.Назарчук Оксані Юріївні, яка 
проживає в ХХХХХХХХХ, орієнтовною площею 0,0400 га для ведення 
особистого селянського господарства із земель запасу 
сільськогосподарського призначення, розташованої в межах ХХХХХХХХ 
   2. Після виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки комунальної власності Баранівської  територіальної громади, 
Баранівській міській раді зареєструвати земельну ділянку у відділі 
Держгеокадастру. Гр.Назарчук О.Ю. протягом року з дати прийняття цього 
рішення подати проект землеустрою на розгляд сесії міської ради щодо 
прийняття рішення про його затвердження та передачі земельної ділянки у 
власність. При невиконанні цієї умови, дане рішення вважати таким, що 
втратило чинність. 

              3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 
земельну погоджувальну комісію. 
 
 
Міський голова                                                              Олександр МІГЕЙ 
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БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
        22 сесія 8 скликання 

10 листопада 2021 року                                                                 №1141  
 
Про надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення  
земельної ділянки комунальної власності  
Баранівської територіальної громади з метою 
передачі її у власність гр. Сус О.П. 
 
        Розглянувши заяву гр.Сус О.П., керуючись ст.12, 33, 116, 118, 121, 122, 
125,126 Земельного кодексу України, Законом України «Про внесення змін до 
деяких законодавчих актів України щодо спрощення порядку набуття прав на 
землю», Законом України «Про реєстрацію речових прав на нерухоме майно 
та їх обтяжень», ст.12,25 Закону України «Про землеустрій», ст.26 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації 
постійної земельної погоджувальної комісії, міська рада 
ВИРІШИЛА: 

             1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки комунальної власності Баранівської територіальної 
громади  з метою передачі її у власність гр.Сус Ользі Павлівні, яка проживає 
в ХХХХХХХХХХ, орієнтовною площею 0,7000 га для ведення особистого 
селянського господарства із земель запасу сільськогосподарського 
призначення, розташованої в межах ХХХХХХХХХ. 
   2. Після виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки комунальної власності Баранівської  територіальної громади, 
Баранівській міській раді зареєструвати земельну ділянку у відділі 
Держгеокадастру. Гр.Сус О.П. протягом року з дати прийняття цього 
рішення подати проект землеустрою на розгляд сесії міської ради щодо 
прийняття рішення про його затвердження та передачі земельної ділянки у 
власність. При невиконанні цієї умови, дане рішення вважати таким, що 
втратило чинність. 

              3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 
земельну погоджувальну комісію. 
 
 
Міський голова                                                                          Олександр МІГЕЙ 
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БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
        22 сесія 8 скликання 

10 листопада 2021 року                                                             №1142  
 
Про надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення  
земельної ділянки комунальної власності  
Баранівської територіальної громади з метою 
передачі її у власність гр. Рябчук З.В. 
 
        Розглянувши заяву гр.Рябчук З.В., керуючись ст.12, 33, 116, 118, 121, 122, 
125,126 Земельного кодексу України, Законом України «Про внесення змін до 
деяких законодавчих актів України щодо спрощення порядку набуття прав на 
землю», Законом України «Про реєстрацію речових прав на нерухоме майно 
та їх обтяжень», ст.12,25 Закону України «Про землеустрій», ст.26 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації 
постійної земельної погоджувальної комісії, міська рада 
ВИРІШИЛА: 

             1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки комунальної власності Баранівської територіальної 
громади  з метою передачі її у власність гр.Рябчук Зої Василівні, яка 
проживає в ХХХХХХХХХХ, орієнтовною площею 0,1200 га для ведення 
індивідуального садівництва із земель запасу сільськогосподарського 
призначення, розташованої в межах ХХХХХХХХХХХХ 
   2. Після виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки комунальної власності Баранівської  територіальної громади, 
Баранівській міській раді зареєструвати земельну ділянку у відділі 
Держгеокадастру. Гр.Рябчук З.В. протягом року з дати прийняття цього 
рішення подати проект землеустрою на розгляд сесії міської ради щодо 
прийняття рішення про його затвердження та передачі земельної ділянки у 
власність. При невиконанні цієї умови, дане рішення вважати таким, що 
втратило чинність. 

              3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 
земельну погоджувальну комісію. 
 
 
Міський голова                                                                          Олександр МІГЕЙ 
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БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
        22 сесія 8 скликання 

10 листопада 2021 року                                                         №1143 
 
Про надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення  
земельної ділянки комунальної власності  
Баранівської територіальної громади з метою 
передачі її у власність гр. Весельському О.Й. 
 
        Розглянувши заяву гр.Весельського О.Й., керуючись ст.12, 33, 116, 118, 
121, 122, 125,126 Земельного кодексу України, Законом України «Про 
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення порядку 
набуття прав на землю», Законом України «Про реєстрацію речових прав на 
нерухоме майно та їх обтяжень», ст.12,25 Закону України «Про землеустрій», 
ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи 
рекомендації постійної земельної погоджувальної комісії, міська рада 
ВИРІШИЛА: 

             1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки комунальної власності Баранівської територіальної 
громади  з метою передачі її у власність гр.Весельському Олексію 
Йосиповичу, який проживає в ХХХХХХХХ, орієнтовною площею 0,1200 га 
для ведення індивідуального садівництва із земель запасу 
сільськогосподарського призначення, розташованої в межах ХХХХХХХХ. 
   2. Після виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки комунальної власності Баранівської  територіальної громади, 
Баранівській міській раді зареєструвати земельну ділянку у відділі 
Держгеокадастру. Гр.Весельському О.Й. протягом року з дати прийняття 
цього рішення подати проект землеустрою на розгляд сесії міської ради щодо 
прийняття рішення про його затвердження та передачі земельної ділянки у 
власність. При невиконанні цієї умови, дане рішення вважати таким, що 
втратило чинність. 

              3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 
земельну погоджувальну комісію. 
 
Міський голова                                                                          Олександр МІГЕЙ 
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БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
        22 сесія 8 скликання 

10 листопада 2021 року                                                         №1144  
 
Про надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення  
земельної ділянки комунальної власності  
Баранівської територіальної громади з метою 
передачі її у власність гр. Галіцькій К.Д. 
 
        Розглянувши заяву гр.Галіцької К.Д., керуючись ст.12, 33, 116, 118, 121, 
122, 125,126 Земельного кодексу України, Законом України «Про внесення 
змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення порядку набуття 
прав на землю», Законом України «Про реєстрацію речових прав на нерухоме 
майно та їх обтяжень», ст.12,25 Закону України «Про землеустрій», ст.26 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи 
рекомендації постійної земельної погоджувальної комісії, міська рада 
ВИРІШИЛА: 

             1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки комунальної власності Баранівської територіальної 
громади  з метою передачі її у власність гр.Галіцькій Катерині Данилівні, яка 
проживає в ХХХХХ, орієнтовною площею 0,4000 га для ведення особистого 
селянського господарства із земель запасу сільськогосподарського 
призначення, розташованої в межах ХХХХХХХХ. 
   2. Після виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки комунальної власності Баранівської  територіальної громади, 
Баранівській міській раді зареєструвати земельну ділянку у відділі 
Держгеокадастру. Гр.Галіцькій К.Д. протягом року з дати прийняття цього 
рішення подати проект землеустрою на розгляд сесії міської ради щодо 
прийняття рішення про його затвердження та передачі земельної ділянки у 
власність. При невиконанні цієї умови, дане рішення вважати таким, що 
втратило чинність. 

              3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 
земельну погоджувальну комісію. 
 
 
Міський голова                                                                          Олександр МІГЕЙ 
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БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
        22 сесія 8 скликання 

10 листопада 2021 року                                                                №1145  
 
Про надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення  
земельної ділянки комунальної власності  
Баранівської територіальної громади з метою 
передачі її у власність гр. Ящук Г.В. 
 
        Розглянувши заяву гр.Ящук Г.В., керуючись ст.12, 33, 116, 118, 121, 122, 
125,126 Земельного кодексу України, Законом України «Про внесення змін до 
деяких законодавчих актів України щодо спрощення порядку набуття прав на 
землю», Законом України «Про реєстрацію речових прав на нерухоме майно 
та їх обтяжень», ст.12,25 Закону України «Про землеустрій», ст.26 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації 
постійної земельної погоджувальної комісії, міська рада 
ВИРІШИЛА: 

             1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки комунальної власності Баранівської територіальної 
громади  з метою передачі її у власність гр.Ящук Галині Василівні, яка 
проживає в ХХХХХХХХХХ, орієнтовною площею 0,3000 га для ведення 
особистого селянського господарства із земель запасу 
сільськогосподарського призначення, розташованої в межах 
ХХХХХХХХХХХ. 
   2. Після виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки комунальної власності Баранівської  територіальної громади, 
Баранівській міській раді зареєструвати земельну ділянку у відділі 
Держгеокадастру. Гр.Ящук Г.В. протягом року з дати прийняття цього 
рішення подати проект землеустрою на розгляд сесії міської ради щодо 
прийняття рішення про його затвердження та передачі земельної ділянки у 
власність. При невиконанні цієї умови, дане рішення вважати таким, що 
втратило чинність. 

              3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 
земельну погоджувальну комісію. 
 
 
Міський голова                                                                          Олександр МІГЕЙ 
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БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
        22 сесія 8 скликання 

10 листопада 2021 року                                                               №1146  
 
Про надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення  
земельної ділянки комунальної власності  
Баранівської територіальної громади з метою 
передачі її у власність гр. Василюку П.М. 
 
        Розглянувши заяву гр.Василюка П.М., керуючись ст.12, 33, 116, 118, 121, 
122, 125,126 Земельного кодексу України, Законом України «Про внесення 
змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення порядку набуття 
прав на землю», Законом України «Про реєстрацію речових прав на нерухоме 
майно та їх обтяжень», ст.12,25 Закону України «Про землеустрій», ст.26 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи 
рекомендації постійної земельної погоджувальної комісії, міська рада 
ВИРІШИЛА: 

             1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки комунальної власності Баранівської територіальної 
громади  з метою передачі її у власність гр.Василюку Петру Макаровичу, 
який проживає в ХХХХХХХ, орієнтовною площею 0,3500 га для ведення 
особистого селянського господарства із земель запасу 
сільськогосподарського призначення, розташованої в межах 
ХХХХХХХХХХХ. 
   2. Після виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки комунальної власності Баранівської  територіальної громади, 
Баранівській міській раді зареєструвати земельну ділянку у відділі 
Держгеокадастру. Гр.Василюку П.М. протягом року з дати прийняття цього 
рішення подати проект землеустрою на розгляд сесії міської ради щодо 
прийняття рішення про його затвердження та передачі земельної ділянки у 
власність. При невиконанні цієї умови, дане рішення вважати таким, що 
втратило чинність. 

              3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 
земельну погоджувальну комісію. 
 
Міський голова                                                                          Олександр МІГЕЙ 
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БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
        22 сесія 8 скликання 

10 листопада 2021 року                                                            №1147  
 
Про надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення  
земельної ділянки комунальної власності  
Баранівської територіальної громади з метою 
передачі її у власність гр. Майданюк Н.С. 
 
        Розглянувши заяву гр.Майданюк Н.С., керуючись ст.12, 33, 116, 118, 121, 
122, 125,126 Земельного кодексу України, Законом України «Про внесення 
змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення порядку набуття 
прав на землю», Законом України «Про реєстрацію речових прав на нерухоме 
майно та їх обтяжень», ст.12,25 Закону України «Про землеустрій», ст.26 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи 
рекомендації постійної земельної погоджувальної комісії, міська рада 
ВИРІШИЛА: 

             1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки комунальної власності Баранівської територіальної 
громади  з метою передачі її у власність гр.Майданюк Наталії Станіславівні, 
яка проживає в ХХХХХХХХХ, орієнтовною площею 0,0500 га для ведення 
особистого селянського господарства із земель запасу 
сільськогосподарського призначення, розташованої в межах ХХХХХХХХХ. 
   2. Після виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки комунальної власності Баранівської  територіальної громади, 
Баранівській міській раді зареєструвати земельну ділянку у відділі 
Держгеокадастру. Гр.Майданюк Н.С. протягом року з дати прийняття цього 
рішення подати проект землеустрою на розгляд сесії міської ради щодо 
прийняття рішення про його затвердження та передачі земельної ділянки у 
власність. При невиконанні цієї умови, дане рішення вважати таким, що 
втратило чинність. 

              3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 
земельну погоджувальну комісію. 
 
Міський голова                                                                          Олександр МІГЕЙ 
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БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
        22 сесія 8 скликання 

10 листопада 2021 року                                                               №1148  
 
Про надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення  
земельної ділянки комунальної власності  
Баранівської територіальної громади з метою 
передачі її у власність гр. Майданюк Н.С. 
 
        Розглянувши заяву гр.Майданюк Н.С., керуючись ст.12, 33, 116, 118, 121, 
122, 125,126 Земельного кодексу України, Законом України «Про внесення 
змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення порядку набуття 
прав на землю», Законом України «Про реєстрацію речових прав на нерухоме 
майно та їх обтяжень», ст.12,25 Закону України «Про землеустрій», ст.26 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи 
рекомендації постійної земельної погоджувальної комісії, міська рада 
ВИРІШИЛА: 

             1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки комунальної власності Баранівської територіальної 
громади  з метою передачі її у власність гр.Майданюк Наталії Станіславівні, 
яка проживає в ХХХХХХХХ, орієнтовною площею 0,1000 га для 
будівництва та обслуговування житлового будинку та господарських 
будівель і споруд із земель запасу житлової та громадської забудови, 
розташованої в межах ХХХХХХХХХ. 
   2. Після виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки комунальної власності Баранівської  територіальної громади, 
Баранівській міській раді зареєструвати земельну ділянку у відділі 
Держгеокадастру. Гр.Майданюк Н.С. протягом року з дати прийняття цього 
рішення подати проект землеустрою на розгляд сесії міської ради щодо 
прийняття рішення про його затвердження та передачі земельної ділянки у 
власність. При невиконанні цієї умови, дане рішення вважати таким, що 
втратило чинність. 

              3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 
земельну погоджувальну комісію. 
 
Міський голова                                                                          Олександр МІГЕЙ 
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БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
        22 сесія 8 скликання 

10 листопада 2021 року                                                               №1149  
 
Про надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення  
земельної ділянки комунальної власності  
Баранівської територіальної громади з метою 
передачі її у власність гр. Ткачуку С.О. 
 
        Розглянувши заяву гр.Ткачука С.О., керуючись ст.12, 33, 116, 118, 121, 
122, 125,126 Земельного кодексу України, Законом України «Про внесення 
змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення порядку набуття 
прав на землю», Законом України «Про реєстрацію речових прав на нерухоме 
майно та їх обтяжень», ст.12,25 Закону України «Про землеустрій», ст.26 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи 
рекомендації постійної земельної погоджувальної комісії, міська рада 
ВИРІШИЛА: 

             1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки комунальної власності Баранівської територіальної 
громади  з метою передачі її у власність гр.Ткачуку Сергію Олеговичу, який 
проживає в ХХХХХХ, Житомирської області, орієнтовною площею 0,2500 
га для ведення особистого селянського господарства із земель запасу 
сільськогосподарського призначення, розташованої в межах ХХХХХХХХ, 
Житомирської області. 
   2. Після виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки комунальної власності Баранівської  територіальної громади, 
Баранівській міській раді зареєструвати земельну ділянку у відділі 
Держгеокадастру. Гр.Ткачуку С.О. протягом року з дати прийняття цього 
рішення подати проект землеустрою на розгляд сесії міської ради щодо 
прийняття рішення про його затвердження та передачі земельної ділянки у 
власність. При невиконанні цієї умови, дане рішення вважати таким, що 
втратило чинність. 

              3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 
земельну погоджувальну комісію. 
 
Міський голова                                                                          Олександр МІГЕЙ 
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БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯТЕ  
        22 сесія 8 скликання 

10 листопада 2021 року                                                                
 
Про надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення  
земельної ділянки комунальної власності  
Баранівської територіальної громади з метою 
передачі її у власність гр. Яремчуку В.В. 
 
        Розглянувши заяву гр.Яремчука В.В., керуючись ст.12, 33, 116, 118, 121, 
122, 125,126 Земельного кодексу України, Законом України «Про внесення 
змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення порядку набуття 
прав на землю», Законом України «Про реєстрацію речових прав на нерухоме 
майно та їх обтяжень», ст.12,25 Закону України «Про землеустрій», ст.26 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи 
рекомендації постійної земельної погоджувальної комісії, міська рада 
ВИРІШИЛА: 

             1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки комунальної власності Баранівської територіальної 
громади  з метою передачі її у власність гр.Яремчуку Владиславу 
Валерійовичу, який проживає в ХХХХХХХХХХХХХ, орієнтовною площею 
2,0000 га для ведення особистого селянського господарства із земель запасу 
сільськогосподарського призначення, розташованої в межах ХХХХХХХХХ. 
   2. Після виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки комунальної власності Баранівської  територіальної громади, 
Баранівській міській раді зареєструвати земельну ділянку у відділі 
Держгеокадастру. Гр.Яремчуку В.В. протягом року з дати прийняття цього 
рішення подати проект землеустрою на розгляд сесії міської ради щодо 
прийняття рішення про його затвердження та передачі земельної ділянки у 
власність. При невиконанні цієї умови, дане рішення вважати таким, що 
втратило чинність. 

              3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 
земельну погоджувальну комісію. 
Міський голова                                                                          Олександр МІГЕЙ 
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БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯТЕ  
        22 сесія 8 скликання 

10 листопада 2021 року                                                            
 
Про надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення  
земельної ділянки комунальної власності  
Баранівської територіальної громади з метою 
передачі її у власність гр. Сушко Л.Л. 
 
        Розглянувши заяву гр.Сушко Л.Л., керуючись ст.12, 33, 116, 118, 121, 122, 
125,126 Земельного кодексу України, Законом України «Про внесення змін до 
деяких законодавчих актів України щодо спрощення порядку набуття прав на 
землю», Законом України «Про реєстрацію речових прав на нерухоме майно 
та їх обтяжень», ст.12,25 Закону України «Про землеустрій», ст.26 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації 
постійної земельної погоджувальної комісії, міська рада 
ВИРІШИЛА: 

             1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки комунальної власності Баранівської територіальної 
громади  з метою передачі її у власність гр.Сушко Людмилі Леонідівні, яка 
проживає в ХХХХХХХХХ, орієнтовною площею 2,0000 га для ведення 
особистого селянського господарства із земель запасу 
сільськогосподарського призначення, розташованої в межах ХХХХХХХХХ. 
   2. Після виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки комунальної власності Баранівської  територіальної громади, 
Баранівській міській раді зареєструвати земельну ділянку у відділі 
Держгеокадастру. Гр.Сушко Л.Л. протягом року з дати прийняття цього 
рішення подати проект землеустрою на розгляд сесії міської ради щодо 
прийняття рішення про його затвердження та передачі земельної ділянки у 
власність. При невиконанні цієї умови, дане рішення вважати таким, що 
втратило чинність. 

              3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 
земельну погоджувальну комісію. 
 
 
Міський голова                                                                          Олександр МІГЕЙ 
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БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯТЕ  
        22 сесія 8 скликання 

10 листопада 2021 року                                                            
 
Про надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення  
земельної ділянки комунальної власності  
Баранівської територіальної громади з метою 
передачі її у власність гр. Циганцю Л.М 
 
        Розглянувши заяву гр.Циганця Л.М., керуючись ст.12, 33, 116, 118, 121, 
122, 125,126 Земельного кодексу України, Законом України «Про внесення 
змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення порядку набуття 
прав на землю», Законом України «Про реєстрацію речових прав на нерухоме 
майно та їх обтяжень», ст.12,25 Закону України «Про землеустрій», ст.26 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи 
рекомендації постійної земельної погоджувальної комісії, міська рада 
ВИРІШИЛА: 

             1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки комунальної власності Баранівської територіальної 
громади  з метою передачі її у власність гр.Циганцю Леоніду Миколайовичу, 
який проживає в ХХХХХХХХХ, орієнтовною площею 2,0000 га для ведення 
особистого селянського господарства із земель запасу 
сільськогосподарського призначення, розташованої в межах 
ХХХХХХХХХХХХХ 
   2. Після виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки комунальної власності Баранівської  територіальної громади, 
Баранівській міській раді зареєструвати земельну ділянку у відділі 
Держгеокадастру. Гр.Циганцю Л.М. протягом року з дати прийняття цього 
рішення подати проект землеустрою на розгляд сесії міської ради щодо 
прийняття рішення про його затвердження та передачі земельної ділянки у 
власність. При невиконанні цієї умови, дане рішення вважати таким, що 
втратило чинність. 

              3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 
земельну погоджувальну комісію. 
 
Міський голова                                                                          Олександр МІГЕЙ 
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БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯТЕ 
        22 сесія 8 скликання 

10 листопада 2021 року                                                                
 
Про надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення  
земельної ділянки комунальної власності  
Баранівської територіальної громади з метою 
передачі її у власність гр. Циганець Г.М 
 
        Розглянувши заяву гр.Циганець Г.М., керуючись ст.12, 33, 116, 118, 121, 
122, 125,126 Земельного кодексу України, Законом України «Про внесення 
змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення порядку набуття 
прав на землю», Законом України «Про реєстрацію речових прав на нерухоме 
майно та їх обтяжень», ст.12,25 Закону України «Про землеустрій», ст.26 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи 
рекомендації постійної земельної погоджувальної комісії, міська рада 
ВИРІШИЛА: 

             1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки комунальної власності Баранівської територіальної 
громади  з метою передачі її у власність гр.Циганець Галині Миколаївні, яка 
проживає в ХХХХХХХХХХХ, орієнтовною площею 2,0000 га для ведення 
особистого селянського господарства із земель запасу 
сільськогосподарського призначення, розташованої в межах 
ХХХХХХХХХХХХХХ. 
   2. Після виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки комунальної власності Баранівської  територіальної громади, 
Баранівській міській раді зареєструвати земельну ділянку у відділі 
Держгеокадастру. Гр.Циганець Г.М. протягом року з дати прийняття цього 
рішення подати проект землеустрою на розгляд сесії міської ради щодо 
прийняття рішення про його затвердження та передачі земельної ділянки у 
власність. При невиконанні цієї умови, дане рішення вважати таким, що 
втратило чинність. 

              3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 
земельну погоджувальну комісію. 
 
Міський голова                                                                          Олександр МІГЕЙ 
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БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
        22 сесія 8 скликання 

10 листопада 2021 року                                                                         №1150            
      
 
Про надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення  
земельної ділянки комунальної власності  
Баранівської територіальної громади з метою 
передачі її у власність гр. Дехтяренко А.М. 
 
        Розглянувши заяву гр.Дехтяренко А.М., керуючись ст.12, 33, 116, 118, 
121, 122, 125,126 Земельного кодексу України, Законом України «Про 
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення порядку 
набуття прав на землю», Законом України «Про реєстрацію речових прав на 
нерухоме майно та їх обтяжень», ст.12,25 Закону України «Про землеустрій», 
ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи 
рекомендації постійної земельної погоджувальної комісії, міська рада 
ВИРІШИЛА: 

             1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки комунальної власності Баранівської територіальної 
громади  з метою передачі її у власність гр.Дехтяренко Аллі Миколаївні, яка 
проживає в ХХХХХХХХХХХХ, орієнтовною площею 0,0200 га для ведення 
особистого селянського господарства із земель запасу 
сільськогосподарського призначення, розташованої в межах 
ХХХХХХХХХХХХ. 
   2. Після виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки комунальної власності Баранівської  територіальної громади, 
Баранівській міській раді зареєструвати земельну ділянку у відділі 
Держгеокадастру. Гр.Дехтяренко А.М. протягом року з дати прийняття цього 
рішення подати проект землеустрою на розгляд сесії міської ради щодо 
прийняття рішення про його затвердження та передачі земельної ділянки у 
власність. При невиконанні цієї умови, дане рішення вважати таким, що 
втратило чинність. 

              3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 
земельну погоджувальну комісію. 
 
Міський голова                                                                          Олександр МІГЕЙ 
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БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯТЕ  
        22 сесія 8 скликання 

10 листопада 2021 року                                                             
 
Про надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення  
земельної ділянки комунальної власності  
Баранівської територіальної громади з метою 
передачі її у власність гр. Сушку В.С. 
 
        Розглянувши заяву гр.Сушка В.С., керуючись ст.12, 33, 116, 118, 121, 122, 
125,126 Земельного кодексу України, Законом України «Про внесення змін до 
деяких законодавчих актів України щодо спрощення порядку набуття прав на 
землю», Законом України «Про реєстрацію речових прав на нерухоме майно 
та їх обтяжень», ст.12,25 Закону України «Про землеустрій», ст.26 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації 
постійної земельної погоджувальної комісії, міська рада 
ВИРІШИЛА: 

             1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки комунальної власності Баранівської територіальної 
громади  з метою передачі її у власність гр.Сушку Володимиру 
Савелійовичу, який проживає ХХХХХХХХХХХ, орієнтовною площею 
2,0000 га для ведення особистого селянського господарства із земель запасу 
сільськогосподарського призначення, розташованої в межах 
ХХХХХХХХХХХ. 
   2. Після виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки комунальної власності Баранівської  територіальної громади, 
Баранівській міській раді зареєструвати земельну ділянку у відділі 
Держгеокадастру. Гр.Сушку В.С. протягом року з дати прийняття цього 
рішення подати проект землеустрою на розгляд сесії міської ради щодо 
прийняття рішення про його затвердження та передачі земельної ділянки у 
власність. При невиконанні цієї умови, дане рішення вважати таким, що 
втратило чинність. 

              3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 
земельну погоджувальну комісію. 
 
 
Міський голова                                                                          Олександр МІГЕЙ 
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БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
        22 сесія 8 скликання 

10 листопада 2021 року                                                              №1151  
 
Про надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення  
земельної ділянки комунальної власності  
Баранівської територіальної громади з метою 
передачі її у власність гр. Гайдайчук І.М. 
 
        Розглянувши заяву гр.Гайдайчук І.М., керуючись ст.12, 33, 116, 118, 121, 
122, 125,126 Земельного кодексу України, Законом України «Про внесення 
змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення порядку набуття 
прав на землю», Законом України «Про реєстрацію речових прав на нерухоме 
майно та їх обтяжень», ст.12,25 Закону України «Про землеустрій», ст.26 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи 
рекомендації постійної земельної погоджувальної комісії, міська рада 
ВИРІШИЛА: 

             1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки комунальної власності Баранівської територіальної 
громади  з метою передачі її у власність гр.Гайдайчук Ірині Миколаївні, яка 
проживає в ХХХХХХХХХ, орієнтовною площею 2,0000 га для ведення 
особистого селянського господарства із земель запасу 
сільськогосподарського призначення, розташованої в межах 
ХХХХХХХХХХХ. 
   2. Після виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки комунальної власності Баранівської  територіальної громади, 
Баранівській міській раді зареєструвати земельну ділянку у відділі 
Держгеокадастру. Гр.Гайдайчук І.М. протягом року з дати прийняття цього 
рішення подати проект землеустрою на розгляд сесії міської ради щодо 
прийняття рішення про його затвердження та передачі земельної ділянки у 
власність. При невиконанні цієї умови, дане рішення вважати таким, що 
втратило чинність. 

              3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 
земельну погоджувальну комісію. 
 
Міський голова                                                                          Олександр МІГЕЙ 
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БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
        22 сесія 8 скликання 

10 листопада 2021 року                                                          №1152  
 
Про надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення  
земельної ділянки комунальної власності  
Баранівської територіальної громади з метою 
передачі її у власність гр. Янішевській Д.С. 
 
        Розглянувши заяву гр.Янішевської Д.С., керуючись ст.12, 33, 116, 118, 
121, 122, 125,126 Земельного кодексу України, Законом України «Про 
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення порядку 
набуття прав на землю», Законом України «Про реєстрацію речових прав на 
нерухоме майно та їх обтяжень», ст.12,25 Закону України «Про землеустрій», 
ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи 
рекомендації постійної земельної погоджувальної комісії, міська рада 
ВИРІШИЛА: 

             1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки комунальної власності Баранівської територіальної 
громади  з метою передачі її у власність гр.Янішевській Діні Станіславівні, 
яка проживає в ХХХХХХХХХХХХ орієнтовною площею 0,1300 га для 
ведення особистого селянського господарства із земель запасу 
сільськогосподарського призначення, розташованої в межах ХХХХХХХХ. 
   2. Після виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки комунальної власності Баранівської  територіальної громади, 
Баранівській міській раді зареєструвати земельну ділянку у відділі 
Держгеокадастру. Гр.Янішевській Д.С. протягом року з дати прийняття 
цього рішення подати проект землеустрою на розгляд сесії міської ради щодо 
прийняття рішення про його затвердження та передачі земельної ділянки у 
власність. При невиконанні цієї умови, дане рішення вважати таким, що 
втратило чинність. 

              3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 
земельну погоджувальну комісію. 
 
Міський голова                                                                          Олександр МІГЕЙ 
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БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
        22 сесія 8 скликання 

10 листопада 2021 року                                                                №1153  
 
Про надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення  
земельної ділянки комунальної власності  
Баранівської територіальної громади з метою 
передачі її у власність гр. Паулаускас Є.В. 
 
        Розглянувши заяву гр. Паулаускас Є.В., керуючись ст.12, 33, 116, 118, 
121, 122, 125,126 Земельного кодексу України, Законом України «Про 
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення порядку 
набуття прав на землю», Законом України «Про реєстрацію речових прав на 
нерухоме майно та їх обтяжень», ст.12,25 Закону України «Про землеустрій», 
ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи 
рекомендації постійної земельної погоджувальної комісії, міська рада 
ВИРІШИЛА: 

             1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки комунальної власності Баранівської територіальної 
громади  з метою передачі її у власність гр. Паулаускас Євдокії Василівні, 
яка проживає в ХХХХХХХХХХХХ, орієнтовною площею 0,2000 га для 
ведення особистого селянського господарства із земель запасу 
сільськогосподарського призначення, розташованої в межах 
ХХХХХХХХХХ. 
   2. Після виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки комунальної власності Баранівської  територіальної громади, 
Баранівській міській раді зареєструвати земельну ділянку у відділі 
Держгеокадастру. Гр. Паулаускас Є.В. протягом року з дати прийняття цього 
рішення подати проект землеустрою на розгляд сесії міської ради щодо 
прийняття рішення про його затвердження та передачі земельної ділянки у 
власність. При невиконанні цієї умови, дане рішення вважати таким, що 
втратило чинність. 

              3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 
земельну погоджувальну комісію. 
 
Міський голова                                                                          Олександр МІГЕЙ 
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БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
22 сесія  8 скликання 

10 листопада 2021 року                                                                              №1154  
 
Про затвердження проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки  
комунальної власності Баранівської  
територіальної громади з метою передачі  
її у власність гр.Плаксі О.В. 
 
Розглянувши заяву гр.Плакси О.В. та проект землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки комунальної власності Баранівської  територіальної 
громади з метою передачі її у власність, керуючись ст.12, 33, 116, 118, 121, 
122, 125, 126, 186 Земельного кодексу України, Законом України «Про 
землеустрій», ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
враховуючи рекомендації постійної земельної погоджувальної комісії, міська 
рада 
 
ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
комунальної власності Баранівської  територіальної громади та передати 
безоплатно у власність земельну ділянку гр. Плаксі Олені Вікторівні, яка 
проживає в ХХХХХХХХ, площею 2,0000 га для ведення особистого 
селянського господарства, що розташована в межах ХХХХХХХХХХХХ. 
Кадастровий номер ділянки: ХХХХХХХХХХХ. 
2. Після затвердження проектної документації  зареєструвати речове право на 
нерухоме майно відповідно до чинного законодавства. 
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну земельну 
погоджувальну комісію. 
 
 
 
Міський голова                                                       Олександр МІГЕЙ 
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БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
22 сесія  8 скликання 

10 листопада 2021 року                                                                              №1155  
 
Про затвердження проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки  
комунальної власності Баранівської  
територіальної громади з метою передачі  
її у власність гр.Шевчуку О.Ю. 
 
Розглянувши заяву гр.Шевчука О.Ю. та проект землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки комунальної власності Баранівської  територіальної 
громади з метою передачі її у власність, керуючись ст.12, 33, 116, 118, 121, 
122, 125, 126, 186 Земельного кодексу України, Законом України «Про 
землеустрій», ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
враховуючи рекомендації постійної земельної погоджувальної комісії, міська 
рада 
 
ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
комунальної власності Баранівської  територіальної громади та передати 
безоплатно у власність земельну ділянку гр. Шевчуку Олегу Юрійовичу, який 
проживає в ХХХХХХХХ, площею 0,0700 га для ведення особистого 
селянського господарства, що розташована в межах ХХХХХХХ. Кадастровий 
номер ділянки: ХХХХХХХХ. 
2. Після затвердження проектної документації  зареєструвати речове право на 
нерухоме майно відповідно до чинного законодавства. 
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну земельну 
погоджувальну комісію. 
 
 
 
Міський голова                                                        Олександр МІГЕЙ 
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БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
22 сесія  8 скликання 

10 листопада 2021 року                                                                              №1156  
 
Про затвердження проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки  
комунальної власності Баранівської  
територіальної громади з метою передачі  
її у власність гр.Сіруку А.В. 
 
Розглянувши заяву гр.Сірука А.В. та проект землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки комунальної власності Баранівської  територіальної 
громади з метою передачі її у власність, керуючись ст.12, 33, 116, 118, 121, 
122, 125, 126, 186 Земельного кодексу України, Законом України «Про 
землеустрій», ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
враховуючи рекомендації постійної земельної погоджувальної комісії, міська 
рада 
 
ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
комунальної власності Баранівської  територіальної громади та передати 
безоплатно у власність земельну ділянку гр. Сіруку Андрію Васильовичу, який 
проживає в ХХХХХХХХХХ, площею 2,0000 га для ведення особистого 
селянського господарства, що розташована за межами ХХХХХХХХХХ. 
Кадастровий номер ділянки: ХХХХХХХХХХ. 
2. Після затвердження проектної документації  зареєструвати речове право на 
нерухоме майно відповідно до чинного законодавства. 
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну земельну 
погоджувальну комісію. 
 
 
 
Міський голова                                                         Олександр МІГЕЙ 
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БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
22 сесія  8 скликання 

10 листопада 2021 року                                                                              №1157  
 
Про затвердження проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки  
комунальної власності Баранівської  
територіальної громади з метою передачі  
її у власність гр.Плаксі В.С. 
 
Розглянувши заяву гр.Плакси В.С. та проект землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки комунальної власності Баранівської  територіальної 
громади з метою передачі її у власність, керуючись ст.12, 33, 116, 118, 121, 
122, 125, 126, 186 Земельного кодексу України, Законом України «Про 
землеустрій», ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
враховуючи рекомендації постійної земельної погоджувальної комісії, міська 
рада 
 
ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
комунальної власності Баранівської  територіальної громади та передати 
безоплатно у власність земельну ділянку гр. Плаксі Віталію Сергійовичу, який 
проживає в ХХХХХХХХ, площею 2,0000 га для ведення особистого 
селянського господарства, що розташована в межах ХХХХХХХХ. 
Кадастровий номер ділянки: ХХХХХХХ. 
2. Після затвердження проектної документації  зареєструвати речове право на 
нерухоме майно відповідно до чинного законодавства. 
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну земельну 
погоджувальну комісію. 
 
 
 
Міський голова                                                       Олександр МІГЕЙ 
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БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
22 сесія  8 скликання 

10 листопада 2021 року                                                                              №1158  
 
Про затвердження проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки  
комунальної власності Баранівської  
територіальної громади з метою передачі  
її у власність гр.Вознюку О.М. 
 
Розглянувши заяву гр.Вознюка О.М. та проект землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки комунальної власності Баранівської  територіальної 
громади з метою передачі її у власність, керуючись ст.12, 33, 116, 118, 121, 
122, 125, 126, 186 Земельного кодексу України, Законом України «Про 
землеустрій», ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
враховуючи рекомендації постійної земельної погоджувальної комісії, міська 
рада 
 
ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
комунальної власності Баранівської  територіальної громади та передати 
безоплатно у власність земельну ділянку гр. Вознюку Олександру 
Миколайовичу, який проживає в ХХХХХХХХ, площею 1,7973 га для ведення 
особистого селянського господарства, що розташована за межами ХХХХХХ. 
Кадастровий номер ділянки: ХХХХХХХ. 
2. Після затвердження проектної документації  зареєструвати речове право на 
нерухоме майно відповідно до чинного законодавства. 
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну земельну 
погоджувальну комісію. 
 
 
 
Міський голова                                                           Олександр МІГЕЙ 
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БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
22 сесія  8 скликання 

10 листопада 2021 року                                                                              №1159  
 
Про затвердження проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки  
комунальної власності Баранівської  
територіальної громади з метою передачі  
її у власність гр.Вознюку М.В. 
 
Розглянувши заяву гр.Вознюка М.В. та проект землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки комунальної власності Баранівської  територіальної 
громади з метою передачі її у власність, керуючись ст.12, 33, 116, 118, 121, 
122, 125, 126, 186 Земельного кодексу України, Законом України «Про 
землеустрій», ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
враховуючи рекомендації постійної земельної погоджувальної комісії, міська 
рада 
 
ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
комунальної власності Баранівської  територіальної громади та передати 
безоплатно у власність земельну ділянку гр. Вознюку Миколі Васильовичу, 
який проживає в ХХХХХХХХХХ, площею 1,7973 га для ведення особистого 
селянського господарства, що розташована за межами ХХХХХХХХ. 
Кадастровий номер ділянки: ХХХХХХХХ. 
2. Після затвердження проектної документації  зареєструвати речове право на 
нерухоме майно відповідно до чинного законодавства. 
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну земельну 
погоджувальну комісію. 
 
 
 
Міський голова                                                         Олександр МІГЕЙ 
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БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
22 сесія  8 скликання 

10 листопада 2021 року                                                                              №1160  
 
Про затвердження проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки  
комунальної власності Баранівської  
територіальної громади з метою передачі  
її у власність гр.Мельник Я.Ю. 
 
Розглянувши заяву гр.Мельник Я.Ю. та проект землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки комунальної власності Баранівської  територіальної 
громади з метою передачі її у власність, керуючись ст.12, 33, 116, 118, 121, 
122, 125, 126, 186 Земельного кодексу України, Законом України «Про 
землеустрій», ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
враховуючи рекомендації постійної земельної погоджувальної комісії, міська 
рада 
 
ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
комунальної власності Баранівської  територіальної громади та передати 
безоплатно у власність земельну ділянку гр. Мельник Яні Юріївні, яка 
проживає в ХХХХХХХХХ, площею 1,7973 га для ведення особистого 
селянського господарства, що розташована за межами ХХХХХХХ. 
Кадастровий номер ділянки: ХХХХХХХХХ. 
2. Після затвердження проектної документації  зареєструвати речове право на 
нерухоме майно відповідно до чинного законодавства. 
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну земельну 
погоджувальну комісію. 
 
 
 
Міський голова                                                         Олександр МІГЕЙ 
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БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
22 сесія  8 скликання 

10 листопада 2021 року                                                                              №1161  
 
Про затвердження проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки  
комунальної власності Баранівської  
територіальної громади з метою передачі  
її у власність гр.Гайдайчуку В.І. 
 
Розглянувши заяву гр.Гайдайчука В.І. та проект землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки комунальної власності Баранівської  територіальної 
громади з метою передачі її у власність, керуючись ст.12, 33, 116, 118, 121, 
122, 125, 126, 186 Земельного кодексу України, Законом України «Про 
землеустрій», ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
враховуючи рекомендації постійної земельної погоджувальної комісії, міська 
рада 
 
ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
комунальної власності Баранівської  територіальної громади та передати 
безоплатно у власність земельну ділянку гр. Гайдайчуку Володимиру 
Івановичу, який проживає в ХХХХХХХХХ, площею 0,3860 га для ведення 
особистого селянського господарства, що розташована в межах ХХХХХХХ. 
Кадастровий номер ділянки: ХХХХХХХ. 
2. Після затвердження проектної документації  зареєструвати речове право на 
нерухоме майно відповідно до чинного законодавства. 
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну земельну 
погоджувальну комісію. 
 
 
 
Міський голова                                                          Олександр МІГЕЙ 
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БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
22 сесія  8 скликання 

10 листопада 2021 року                                                                              №1162  
 
Про затвердження проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки  
комунальної власності Баранівської  
територіальної громади з метою передачі  
її у власність гр.Ільєнко С.П. 
 
Розглянувши заяву гр.Ільєнко С.П. та проект землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки комунальної власності Баранівської  територіальної 
громади з метою передачі її у власність, керуючись ст.12, 33, 116, 118, 121, 
122, 125, 126, 186 Земельного кодексу України, Законом України «Про 
землеустрій», ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
враховуючи рекомендації постійної земельної погоджувальної комісії, міська 
рада 
 
ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
комунальної власності Баранівської  територіальної громади та передати 
безоплатно у власність земельну ділянку гр. Ільєнко Світлані Павлівні, яка 
проживає в ХХХХХХХХХХХ, площею 0,1000 га для ведення особистого 
селянського господарства, що розташована в межах ХХХХХХХ. Кадастровий 
номер ділянки: ХХХХХХХХ. 
2. Після затвердження проектної документації  зареєструвати речове право на 
нерухоме майно відповідно до чинного законодавства. 
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну земельну 
погоджувальну комісію. 
 
 
 
Міський голова                                                              Олександр МІГЕЙ 
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БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
22 сесія  8 скликання 

10 листопада 2021 року                                                                              №1163  
 
Про затвердження проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки  
комунальної власності Баранівської  
територіальної громади з метою передачі  
її у власність гр.Куцан О.Г. 
 
Розглянувши заяву гр.Куцан О.Г. та проект землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки комунальної власності Баранівської  територіальної 
громади з метою передачі її у власність, керуючись ст.12, 33, 116, 118, 121, 
122, 125, 126, 186 Земельного кодексу України, Законом України «Про 
землеустрій», ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
враховуючи рекомендації постійної земельної погоджувальної комісії, міська 
рада 
 
ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
комунальної власності Баранівської  територіальної громади та передати 
безоплатно у власність земельну ділянку гр. Куцан Оксані Григорівні, яка 
проживає в ХХХХХХХХ, площею 0,3200 га для ведення особистого 
селянського господарства, що розташована в межах ХХХХХХХХ. 
Кадастровий номер ділянки: ХХХХХХХХХ. 
2. Після затвердження проектної документації  зареєструвати речове право на 
нерухоме майно відповідно до чинного законодавства. 
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну земельну 
погоджувальну комісію. 
 
 
 
Міський голова                                                          Олександр МІГЕЙ 
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БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
22 сесія  8 скликання 

10 листопада 2021 року                                                                              №1164  
 
Про затвердження проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки  
комунальної власності Баранівської  
територіальної громади з метою передачі  
її у власність гр.Прокопенку В.О. 
 
Розглянувши заяву гр.Прокопенка В.О. та проект землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки комунальної власності Баранівської  
територіальної громади з метою передачі її у власність, керуючись ст.12, 33, 
116, 118, 121, 122, 125, 126, 186 Земельного кодексу України, Законом України 
«Про землеустрій», ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», враховуючи рекомендації постійної земельної погоджувальної 
комісії, міська рада 
 
ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
комунальної власності Баранівської  територіальної громади та передати 
безоплатно у власність земельну ділянку гр. Прокопенку Володимиру 
Онуфрійовичу, який проживає в ХХХХХХХХ, площею 2,0000 га для ведення 
особистого селянського господарства, що розташована за межами 
ХХХХХХХХ. Кадастровий номер ділянки: ХХХХХХХ. 
2. Після затвердження проектної документації  зареєструвати речове право на 
нерухоме майно відповідно до чинного законодавства. 
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну земельну 
погоджувальну комісію. 
 
 
 
Міський голова                                                        Олександр МІГЕЙ 
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БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
РІШЕННЯ  

        22 сесія 8 скликання 
10 листопада  2021 року                                                                №1165  
  
Про надання дозволу на виготовлення 
технічної документації із землеустрою 
щодо поділу земельної ділянки та проекту  
землеустрою щодо відведення земельної  
ділянки комунальної власності Баранівської  
територіальної громади з метою передачі її  
у власність  
  
   Розглянувши заяви громадян, керуючись ст.12,33,116,118,121,122,125,126  
Земельного кодексу України, Законом України «Про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України щодо спрощення порядку набуття прав на землю», 
Законом України «Про реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх 
обтяжень», ст.12,25 Закону України «Про землеустрій», ст.26 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної 
земельної погоджувальної комісії, міська рада 
 
ВИРІШИЛА: 

        1. Надати дозвіл на розробку технічної документації із землеустрою 
щодо поділу земельної ділянки загальною площею 21.9485 га (кадастровий 
номер: ХХХХХХХХХХ). 
         2. Надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки сільськогосподарського призначення 
комунальної власності Баранівської територіальної громади зі зміною 
цільового призначення з земель запасу (01.17) на землі для ведення 
особистого селянського господарства (01.03) за межами ХХХХХХХХХ, з 
подальшою передачею у власність: 
        2.1. Подолянчуку Ігорю Петровичу, який проживає по ХХХХХХХХ, 
орієнтовною площею 0,2500 га. 
         2.2. Ковальчук Надії Олександрівні, яка проживає по ХХХХХХХ, 
орієнтовною площею 0,3000 га. 
2.3. Гладищук Світлані Григорівні, яка проживає по ХХХХХХХ, 
орієнтовною площею 0,3500 га. 
         3. Після виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки комунальної власності Баранівської територіальної громади, 
Баранівській міській раді зареєструвати земельну ділянку у відділі 
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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. 

             4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 
земельну погоджувальну комісію. 
 
 
 
 
  
Міський голова                                                                           Олександр МІГЕЙ 
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БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
РІШЕННЯ  

        22 сесія 8 скликання 
10 листопада  2021 року                                                             №1166  
  
Про надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою 
щодо відведення земельної  
ділянки комунальної власності Баранівської  
територіальної громади з метою передачі її  
у власність гр.Талько Н.І. 
  
   Розглянувши заяву гр.Талько Н.І, керуючись 
ст.12,33,116,118,121,122,125,126  Земельного кодексу України, Законом 
України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 
спрощення порядку набуття прав на землю», Законом України «Про 
реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», ст.12,25 Закону 
України «Про землеустрій», ст.26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної земельної 
погоджувальної комісії, міська рада 
 
ВИРІШИЛА: 

 
         1. Надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки сільськогосподарського призначення 
комунальної власності Баранівської територіальної громади зі зміною 
цільового призначення з земель запасу (01.17) на землі для ведення 
особистого селянського господарства (01.03) за межами ХХХХХХХХ, з 
подальшою передачею у власність гр. Талько Наталії Іванівні, яка проживає 
по ХХХХХХХХ, орієнтовною площею 2,0000, кадастровий номер 
ХХХХХХХХХХ. 
       
         2. Після виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки комунальної власності Баранівської територіальної громади, 
Баранівській міській раді зареєструвати земельну ділянку у відділі 
Держгеокадастру. Гр.Талько Н.І 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. 
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             3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 
земельну погоджувальну комісію. 
 
 
 
 
  
Міський голова                                                                           Олександр МІГЕЙ 
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БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
РІШЕННЯ  

        22 сесія 8 скликання 
10 листопада  2021 року                                                            №1167  
  
Про надання дозволу на виготовлення 
технічної документації із землеустрою 
щодо поділу земельної ділянки та проекту  
землеустрою щодо відведення земельної  
ділянки комунальної власності Баранівської  
територіальної громади з метою передачі її  
у власність  
  
   Розглянувши заяви громадян, керуючись ст.12,33,116,118,121,122,125,126  
Земельного кодексу України, Законом України «Про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України щодо спрощення порядку набуття прав на землю», 
Законом України «Про реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх 
обтяжень», ст.12,25 Закону України «Про землеустрій», ст.26 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної 
земельної погоджувальної комісії, міська рада 
 
ВИРІШИЛА: 

        1. Надати дозвіл на розробку технічної документації із землеустрою 
щодо поділу земельної ділянки загальною площею 12.9185 га (кадастровий 
номер: ХХХХХХХХ). 
         2. Надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки сільськогосподарського призначення 
комунальної власності Баранівської територіальної громади зі зміною 
цільового призначення з земель запасу (01.17) на землі для ведення 
особистого селянського господарства (01.03) за межами ХХХХХХХХ, з 
подальшою передачею у власність: 
2.1. Пархоменку Олександру Дмитровичу, який проживає по ХХХХХХХХХ, 
орієнтовною площею 1,6000 га. 
2.2. Німку Василю Олександровичу, який проживає по ХХХХХХХХХХ, 
орієнтовною площею 1,6000 га. 
2.3. Федорчуку Святославу Миколайовичу, який проживає по 
ХХХХХХХХХХХ, орієнтовною площею 1,6000 га. 
2.4. Деревянченку Миколі Миколайовичу, який проживає по 
ХХХХХХХХХХ, орієнтовною площею 1,6000 га. 
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2.5. Федорчуку Сергію Миколайовичу, який проживає по ХХХХХХХХ, 
орієнтовною площею 1,6000 га. 
2.6. Майструку Олександру Васильовичу, який проживає по ХХХХХХХХ, 
орієнтовною площею 1,6000 га. 
2.7. Федорчуку Богдану Миколайовичу, який проживає по ХХХХХХХХ, 
орієнтовною площею 1,6000 га. 
          2.8. Деревянченко Вікторії Петрівні, яка проживає по ХХХХХХХХ, 
орієнтовною площею 1,6000 га. 
         3. Після виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки комунальної власності Баранівської територіальної громади, 
Баранівській міській раді зареєструвати земельну ділянку 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. 
4. Визнати таким, що втратив чинність, п.27 додатку до рішення 39 сесії 8 
скликання Баранівської міської ради від 24.12.2019 р. №2670. 

             5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 
земельну погоджувальну комісію. 
 
 
 
 
  
Міський голова                                                                           Олександр МІГЕЙ 
 
 
 
 
                                                                                                                      

 
 
 

  



102 
 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
22 сесія  8 скликання 

10 листопада 2021 року                                                                              №1168  
 
Про затвердження проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки  
комунальної власності Баранівської  
територіальної громади з метою передачі  
її у власність гр.Комлєвій Г.В. 
 
Розглянувши заяву гр.Комлєвої Г.В. та проект землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки комунальної власності Баранівської  територіальної 
громади з метою передачі її у власність, керуючись ст.12, 33, 116, 118, 121, 
122, 125, 126, 186 Земельного кодексу України, Законом України «Про 
землеустрій», ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
враховуючи рекомендації постійної земельної погоджувальної комісії, міська 
рада 
 
ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
комунальної власності Баранівської  територіальної громади та передати 
безоплатно у власність земельну ділянку гр. Комлєвій Галині Володимирівні, 
яка проживає в ХХХХХХХ, площею 0,5247 га для ведення особистого 
селянського господарства, що розташована за межами ХХХХХХХ. 
Кадастровий номер ділянки: ХХХХХХХХ. 
2. Після затвердження проектної документації  зареєструвати речове право на 
нерухоме майно відповідно до чинного законодавства. 
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну земельну 
погоджувальну комісію. 
 
 
 
Міський голова                                                          Олександр МІГЕЙ 
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БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
22 сесія  8 скликання 

10 листопада 2021 року                                                                              №1169 
 
Про затвердження технічної документації 
із землеустрою встановлення (відновлення) 
меж земельної ділянки комунальної власності  
Баранівської територіальної громади з метою  
передачі її у власність гр.Колесовій О.С. 
 
Розглянувши заяву гр.Колесової О.С. та технічну документацію із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки 
комунальної власності Баранівської  територіальної громади з метою передачі 
її у власність, керуючись ст.12, 33, 116, 118, 121, 122, 125, 126, 186 Земельного 
кодексу України, Законом України «Про землеустрій», ст.26 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної 
земельної погоджувальної комісії, міська рада 
 
ВИРІШИЛА: 

  1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки комунальної власності Баранівської  
територіальної громади та передати безоплатно у власність земельну ділянку 
гр. Колесовій Ользі Сергіївні, яка проживає в ХХХХХХХХХХ, площею 0,1000 
га для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд, що розташована в межах ХХХХХХХ. Кадастровий номер 
ділянки: ХХХХХХХХ. 
2. Після затвердження технічної документації  зареєструвати речове право на 
нерухоме майно відповідно до чинного законодавства. 
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну земельну 
погоджувальну комісію. 
 
 
 
 
Міський голова                                                       Олександр МІГЕЙ 
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БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
        22 сесія 8 скликання 

10 листопада 2021 року                                                            №1170 
 
Про надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення  
земельної ділянки комунальної власності  
Баранівської територіальної громади з метою 
передачі її у власність гр. Весельському О.Й. 
  
        Розглянувши заяву гр.Весельському О.Й., керуючись ст.12, 39, 116, 118, 
121, 122, 125,126 Земельного кодексу України, Законом України «Про 
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення порядку 
набуття прав на землю», Законом України «Про реєстрацію речових прав на 
нерухоме майно та їх обтяжень», ст.12,25 Закону України «Про землеустрій», 
ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи 
рекомендації постійної земельної погоджувальної комісії, міська рада 
ВИРІШИЛА: 

             1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки комунальної власності Баранівської територіальної 
громади  з метою передачі її у власність гр.Весельському Олексію 
Йосиповичу, який проживає в ХХХХХХХХХХ, орієнтовною площею 0,25 га 
для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель та споруд із земель запасу житлової та громадської забудови, 
розташованої в межах ХХХХХХХХХХ. 
   2. Після виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки комунальної власності Баранівської  територіальної громади, 
Баранівській міській раді зареєструвати земельну ділянку у відділі 
Держгеокадастру. Гр.Весельському О.Й. протягом року з дати прийняття 
цього рішення подати проект землеустрою на розгляд сесії міської ради щодо 
прийняття рішення про його затвердження та передачі земельної ділянки у 
власність. При невиконанні цієї умови, дане рішення вважати таким, що 
втратило чинність. 

              3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 
земельну погоджувальну комісію. 
 
Міський голова                                                                          Олександр МІГЕЙ 
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БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
        22 сесія 8 скликання 

10 листопада 2021 року                                                               №1171 
 
Про надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення  
земельної ділянки комунальної власності  
Баранівської територіальної громади з метою 
передачі її у власність гр. Генріх Т.Б. 
  
        Розглянувши заяву гр.Генріх Т.Б., технічний паспорт на гараж, керуючись 
ст.12, 39, 116, 118, 121, 122, 125,126 Земельного кодексу України, Законом 
України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 
спрощення порядку набуття прав на землю», Законом України «Про 
реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», ст.12,25 Закону 
України «Про землеустрій», ст.26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної земельної 
погоджувальної комісії, міська рада 
ВИРІШИЛА: 

             1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки комунальної власності Баранівської територіальної 
громади  з метою передачі її у власність гр.Генріх Тамарі Борисівні, яка 
проживає в ХХХХХХХХХ, орієнтовною площею 0,1000 га для будівництва 
та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд із 
земель запасу житлової та громадської забудови, розташованої в межах 
ХХХХХХХХХХХ. 
   2. Після виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки комунальної власності Баранівської  територіальної громади, 
Баранівській міській раді зареєструвати земельну ділянку у відділі 
Держгеокадастру. Гр.Генріх Т.Б. протягом року з дати прийняття цього 
рішення подати проект землеустрою на розгляд сесії міської ради щодо 
прийняття рішення про його затвердження та передачі земельної ділянки у 
власність. При невиконанні цієї умови, дане рішення вважати таким, що 
втратило чинність. 

              3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 
земельну погоджувальну комісію. 
 
Міський голова                                                                          Олександр МІГЕЙ 
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БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
22 сесії  8 скликання 

10 листопада 2021 року                                                                               №1172  
 
Про внесення змін до рішень  
сесій Баранівської міської ради 
        Розглянувши заяви про необхідність внесення змін до рішень сесії 
Баранівської міської ради, керуючись ст.12 Земельного кодексу України, ст.26 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи 
рекомендації постійної земельної погоджувальної комісії, міська рада 
 
ВИРІШИЛА:        

       1. Внести зміни до рішення 10 сесії 8 скликання Баранівської міської ради 
від 29.04.2021 р. №311 «Про затвердження технічної документації із 
землеустрою щодо поділу земельної ділянки комунальної власності 
Баранівської об’єднаної територіальної громади», а саме, в п.1  «площею 
10,0304 га кадастровий номер 1820685800:01:000:0290» замінити на «площею 
10,0304 га кадастровий номер 1820685800:01:000:0289» та «площею 1,5400 га  
кадастровий номер 1820685800:01:000:0320» замінити на «площею 1,5400 га 
кадастровий номер 1820685800:01:000:0290». 
     2. Внести зміни до рішення 16 сесії 8 скликання Баранівської міської ради 
від 11.08.2021 р. №665 «Про надання дозволу на виготовлення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної власності 
Баранівської територіальної громади з метою передачі її у власність», а саме, 
слова «Собецькому Івану Петровичу, який проживає в ХХХХХХХХХХ, 
орієнтовною площею 0,4000 га» замінити на слова «Собецькому Івану 
Петровичу, який проживає в ХХХХХХХХХХХ, орієнтовною площею 0,6000 
га. Земельна ділянка розташована в межах ХХХХХХ. 
      3. Внести зміни до рішення 18 сесії 8 скликання Баранівської міської ради 
від 14.09.2021 р. №803 «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», а саме, в п.1.3 
слова «Марчуку Віталію Васильовичу (1/2 частки), який проживає в 
ХХХХХХХХ, та Марчук Оксані Олексіївні (1/2 частки), яка проживає в 
ХХХХХХ» замінити на слова «Марчуку Віталію Васильовичу, який проживає 
в ХХХХХХХХ». 
     4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну земельну 
погоджувальну комісію. 
 
Міський голова                                              Олександр МІГЕЙ 
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БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
РІШЕННЯ  

        22 сесія 8 скликання 
10 листопада  2021 року                                                              №1173  
  
Про надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою 
щодо відведення земельної  
ділянки комунальної власності Баранівської  
територіальної громади з метою передачі її  
у власність гр.Талько О.І. 
  
   Розглянувши заяву гр.Талько О.І, керуючись 
ст.12,33,116,118,121,122,125,126  Земельного кодексу України, Законом 
України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 
спрощення порядку набуття прав на землю», Законом України «Про 
реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», ст.12,25 Закону 
України «Про землеустрій», ст.26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної земельної 
погоджувальної комісії, міська рада 
 
ВИРІШИЛА: 

 
         1. Надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки сільськогосподарського призначення 
комунальної власності Баранівської територіальної громади зі зміною 
цільового призначення з земель запасу (01.17) на землі для ведення 
особистого селянського господарства (01.03) за межами ХХХХХХХХХ, з 
подальшою передачею у власність гр. Талько Оксані Іванівні, яка проживає 
по ХХХХХХХХХХ, орієнтовною площею 2,0000, кадастровий номер 
ХХХХХХХХ. 
       
         2. Після виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки комунальної власності Баранівської територіальної громади, 
Баранівській міській раді зареєструвати земельну ділянку у відділі 
Держгеокадастру. Гр.Талько О.І 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. 
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             3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 
земельну погоджувальну комісію. 
 
 
 
 
  
Міський голова                                                                           Олександр МІГЕЙ 
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БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
        22 сесія 8 скликання 

10 листопада 2021 року                                                              №1174  
 
Про розгляд заяв громадян щодо надання  
дозволу на виготовлення проекту землеустрою  
щодо відведення земельної ділянки комунальної  
власності Баранівської територіальної громади  
з метою передачі її у власність 
 
        Розглянувши заяви громадян, графічні матеріали з зазначенням бажаного 
місця розташування земельної ділянки, заслухавши інформацію начальника 
відділу містобудування, архітектури, земельних відносин та комунальної 
власності Баранівської міської ради  Шевчук О.Г., керуючись ст.12 Земельного 
кодексу України, ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», враховуючи рекомендації постійної земельної погоджувальної 
комісії, міська рада 
ВИРІШИЛА: 

          1. Відмовити в наданні дозволу на розробку проекту землеустрою щодо 
відведення у власність земельної ділянки комунальної власності 
Баранівської  територіальної громади: 
1.1. Сусу Ігорю Миколайовичу, який проживає в ХХХХХХХХХ, 
орієнтовною площею 2,0000 га для ведення особистого селянського 
господарства із земель запасу сільськогосподарського призначення, 
розташованих за межами ХХХХХХХ, відповідно до рішення 39 сесії 8 
скликання Баранівської міської ради від 24.12.2019 р. №2670. 
1.2. Карповичу Володимиру Михайловичу, який проживає в м.Баранівка, 
вул.Б.Хмельницького,36, Житомирської області, орієнтовною площею 0,15 
га для ведення особистого селянського господарства із земель запасу 
сільськогосподарського призначення, розташованої за межами м.Баранівка, 
так як право на безоплатну приватизацію використав.  
1.3. Яремчуку Івану Валерійовичу, який проживає в ХХХХХХХХХ, 
орієнтовною площею 2,0000 га для ведення особистого селянського 
господарства із земель запасу сільськогосподарського призначення, 
розташованої за межами ХХХХХХХХ, так як земельна ділянка відноситься 
до земель для ведення товарного сільськогосподарського призначення. 
1.4. Шевчук Вірі Яковлівні, яка проживає в ХХХХХХХХХХХ, орієнтовною 
площею 2,0000 га для ведення особистого селянського господарства із 
земель запасу сільськогосподарського призначення, розташованої за межами 
ХХХХХХХ, так як вільної земельної ділянки немає.  
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1.5. Шевчук Ларисі Василівні, яка проживає в ХХХХХХХХХ, орієнтовною 
площею 2,0000 га для ведення особистого селянського господарства із 
земель запасу сільськогосподарського призначення, розташованої за межами 
ХХХХХХХХ, так як вільної земельної ділянки не має. 
1.6. Любарець Ірині Олександрівні, яка проживає в ХХХХХХХХ, 
орієнтовною площею 2,0000 га для ведення особистого селянського 
господарства із земель запасу сільськогосподарського призначення, 
розташованої за межами ХХХХХХХ, так як вільної земельної ділянки немає. 
1.7. Любарець Ігорю Олександровичу, який проживає в ХХХХХХХ, 
орієнтовною площею 2,0000 га для ведення особистого селянського 
господарства із земель запасу сільськогосподарського призначення, 
розташованої за межами ХХХХХХ, так як вільної земельної ділянки немає. 
1.8. Любарець Валентині Миколаївні, яка проживає в ХХХХХХ, 
орієнтовною площею 2,0000 га для ведення особистого селянського 
господарства із земель запасу сільськогосподарського призначення, 
розташованої за межами ХХХХХХХ, так як вільної земельної ділянки немає. 
1.9. Присяжнюк Галині Олексіївні, яка проживає в ХХХХХХ, орієнтовною 
площею 2,0000 га для ведення особистого селянського господарства із 
земель запасу сільськогосподарського призначення, розташованої за межами 
ХХХХХХХХ, так як земельна ділянка відноситься до земель для ведення 
товарного сільськогосподарського призначення. 
1.10. Куцан Ользі Сергіївні, яка проживає в ХХХХХХХХХХ, орієнтовною 
площею 2,0000 га для ведення особистого селянського господарства із 
земель запасу сільськогосподарського призначення, розташованої за межами 
ХХХХХХХХ, так як вільної земельної ділянки немає. 
1.11. Захарчуку Володимиру Анатолійовичу, який проживає в ХХХХХХХХ, 
орієнтовною площею 2,0000 га для ведення особистого селянського 
господарства із земель запасу сільськогосподарського призначення, 
розташованих за межами ХХХХХХХХ, відповідно до рішення 14 сесії 8 
скликання Баранівської міської ради від 18.06.2021 р. №367. 
1.12. Савичу Олександру Миколайовичу, який проживає в ХХХХХХХХ, 
орієнтовною площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування 
житлового будинку і господарських будівель і споруд із земель запасу 
житлової та громадської забудови, розташованої в межах ХХХХХХХ, так як 
вільної земельної ділянки немає. 
1.13.Савич Марині Костянтинівні, яка проживає в ХХХХХХХХ, 
орієнтовною площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування 
житлового будинку і господарських будівель і споруд із земель запасу 
житлової та громадської забудови, розташованої в межах ХХХХХХ, так як 
вільної земельної ділянки немає.  
1.14. Савичу Олександру Миколайовичу, який проживає в ХХХХХХХ, 
орієнтовною площею 2,0000 га для ведення особистого селянського 
господарства із земель запасу сільськогосподарського призначення, 
розташованої за межами ХХХХХХ, так як вільної земельної ділянки немає. 



111 
 

1.15. Савич Марині Костянтинівні, яка проживає в ХХХХХХХ, орієнтовною 
площею 2,0000 га для ведення особистого селянського господарства із 
земель запасу сільськогосподарського призначення, розташованої за межами 
ХХХХХХХХХ, так як вільної земельної ділянки немає. 
1.16. Санду Людмилі Григорівні, яка проживає в ХХХХХХХХ, орієнтовною 
площею 0,3500 га для ведення особистого селянського господарства із 
земель запасу сільськогосподарського призначення, розташованої в межах 
ХХХХХХХ, так як вільної земельної ділянки немає.  
          1.17. Шевчук Світлані Олександрівні, яка проживає в ХХХХХХХХХ, 
орієнтовною площею 2,0000 га для ведення особистого селянського 
господарства із земель запасу сільськогосподарського призначення, 
розташованої за межами ХХХХХХХХ, так як вільної земельної ділянки 
немає. 
          1.18. Шевчук Раїсі Василівні, яка проживає в ХХХХХХХХХХ, 
орієнтовною площею 2,0000 га для ведення особистого селянського 
господарства із земель запасу сільськогосподарського призначення, 
розташованої за межами ХХХХХХХ, так як вільної земельної ділянки немає. 
  

            2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 
земельну погоджувальну комісію. 
 
 
 
Міський голова                                                      Олександр МІГЕЙ 
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БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
       22 сесії  8 скликання 

10 листопада 2021 року                                                                    №1175  
 
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 громадян, керуючись ст.12, 125, 126, 186, 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 
земельної погоджувальної комісії, 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 громадянам: 
          1.1. Матюсі Анатолію Сергійовичу, Матвіюк Світлані Сергіївні у 
спільну часткову власність загальною  площею 4,1679 га,  в тому числі: рілля 
– 2,1002 га (№50), пасовище – 2,0677 га (№162), для ведення товарного 
сільськогосподарського виробництва. Земельні ділянки розташовані за 
межами ХХХХХ на землях ХХХХХХХХ та належать до земель 
сільськогосподарського призначення.   
           1.2.  Матюсі Анатолію Сергійовичу, Матвіюк Світлані Сергіївні у 
спільну часткову власність загальною  площею 4,0725 га,  в тому числі: рілля 
– 2,1114 га (№51), пасовище – 1,9611 га (№163), для ведення товарного 
сільськогосподарського виробництва. Земельні ділянки розташовані за 
межами ХХХХХХХХ на землях ХХХХХХХХ та належать до земель 
сільськогосподарського призначення.      
           1.3. Бондарчук Ганні Іванівні, яка проживає в ХХХХХХХХ, загальною  
площею 2,2256 га,  в тому числі: рілля – 1,4787 га (18206804000:06:000:0152), 
сіножаті – 0,7469 га (18206804000:02:000:0091), для ведення товарного 
сільськогосподарського виробництва. Земельні ділянки розташовані за 
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межами ХХХХХХХ на землях ХХХХХХХХХХ та належать до земель 
сільськогосподарського призначення.      
           1.4. Мельник Вірі Сергіївні, яка проживає в ХХХХХХХ, загальною  
площею 4,6165 га,  в тому числі: рілля – 4,6165 га (№280), для ведення 
товарного сільськогосподарського виробництва. Земельна ділянка 
розташована за межами ХХХХХХХ на землях реформованого 
ХХХХХХХХХХ та належить до земель сільськогосподарського призначення.  
      1.5. Кондратюк Надії Павлівні, яка проживає в ХХХХХХХХХ, 
загальною  площею 3,8206 га,  в тому числі: пасовища – 3,7351 га (№271), 
багаторічні насадження-0,0855 га (№271) для ведення товарного 
сільськогосподарського виробництва. Земельна ділянка розташована за 
межами ХХХХХХ на землях ХХХХХХХХ та належить до земель 
сільськогосподарського призначення. 
           2. Після виготовлення технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення меж земельної ділянки, Баранівській міській раді зареєструвати 
земельні ділянки 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 
земельну погоджувальну комісію. 
 
Міський голова                                                                     Олександр МІГЕЙ 
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БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
        22 сесія 8 скликання 

10 листопада 2021 року                                                              №1176  
 
Про надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення  
земельної ділянки комунальної власності  
Баранівської територіальної громади з  
метою передачі її у власність гр.Свінціцькому С.Л. 
  
        Розглянувши заяву гр.Свінціцького С.Л., керуючись ст.12, 33, 116, 118, 
121, 122, 125,126 Земельного кодексу України, Законом України «Про 
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення порядку 
набуття прав на землю», Законом України «Про реєстрацію речових прав на 
нерухоме майно та їх обтяжень», ст.12,25 Закону України «Про землеустрій», 
ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи 
рекомендації постійної земельної погоджувальної комісії, міська рада 
ВИРІШИЛА: 

             1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
у власність земельної ділянки комунальної власності Баранівської 
територіальної громади  гр.Свінціцькому Сергію Леонідовичу, який 
проживає в ХХХХХХХХХ, орієнтовною площею 2,0000 га для ведення 
особистого селянського господарства із земель запасу 
сільськогосподарського призначення, розташованої в межах ХХХХХХХ. 
2. Після виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки комунальної власності Баранівської  територіальної громади, 
Баранівській міській раді зареєструвати земельну ділянку у відділі 
Держгеокадастру. Гр.Свінціцькому С.Л. протягом року з дати прийняття 
цього рішення подати проект землеустрою на розгляд сесії міської ради щодо 
прийняття рішення про його затвердження та передачі земельної ділянки у 
власність. При невиконанні цієї умови, дане рішення вважати таким, що 
втратило чинність. 

             3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 
земельну погоджувальну комісію. 
 
Міський голова                                                                          Олександр МІГЕЙ 
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БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯТЕ  
        22 сесія 8 скликання 

10 листопада  2021 року                                                               
  
Про надання дозволу на виготовлення 
технічної документації із землеустрою 
щодо поділу земельної ділянки та проекту  
землеустрою щодо відведення земельної  
ділянки комунальної власності Баранівської  
територіальної громади з метою передачі її  
у власність громадянам 
  
 Розглянувши заяви громадян, керуючись ст.12,33,116,118,121,122,125,126  
Земельного кодексу України, Законом України «Про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України щодо спрощення порядку набуття прав на землю», 
Законом України «Про реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх 
обтяжень», ст.12,25 Закону України «Про землеустрій», ст.26 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної 
земельної погоджувальної комісії, міська рада 
 
ВИРІШИЛА: 

1. Надати дозвіл на розробку технічної документації із землеустрою щодо 
поділу земельної ділянки загальною площею 9.4277 га (кадастровий номер: 
1820683600:07:000:0225). 
          2. Надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки сільськогосподарського призначення 
комунальної власності Баранівської територіальної громади зі зміною 
цільового призначення з земель запасу (01.17) на землі для ведення 
особистого селянського господарства (01.03) за межами ХХХХХХХХХ, з 
подальшою передачею у власність:  
        2.1. Ятлук Каріні Олександрівні, яка проживає в ХХХХХХХХХХХ, 
орієнтовною площею 2,0000 га. 
2.2. Ятлук Тетяні Миколаївні, яка проживає в ХХХХХХХХХ, орієнтовною 
площею 2,0000 га. 
3. Після виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки комунальної власності Баранівської територіальної громади, 
Баранівській міській раді зареєструвати земельну ділянку 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 
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власність. При невиконанні цієї умови, дане рішення вважати таким, що 
втратило чинність. 

             4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 
земельну погоджувальну комісію. 
 
 
  
Міський голова                                                                           Олександр МІГЕЙ 
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БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯТЕ  

        22 сесія 8 скликання 
10 листопада  2021 року                                                              
  
Про надання дозволу на виготовлення 
технічної документації із землеустрою 
щодо поділу земельної ділянки та проекту  
землеустрою щодо відведення земельної  
ділянки комунальної власності Баранівської  
територіальної громади з метою передачі її  
у власність громадянам 
  
 Розглянувши заяви громадян, керуючись ст.12,33,116,118,121,122,125,126  
Земельного кодексу України, Законом України «Про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України щодо спрощення порядку набуття прав на землю», 
Законом України «Про реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх 
обтяжень», ст.12,25 Закону України «Про землеустрій», ст.26 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної 
земельної погоджувальної комісії, міська рада 
 
ВИРІШИЛА: 

1. Надати дозвіл на розробку технічної документації із землеустрою щодо 
поділу земельної ділянки загальною площею 9.4277 га (кадастровий номер: 
ХХХХХХХХХ) 
          2. Надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки сільськогосподарського призначення 
комунальної власності Баранівської територіальної громади зі зміною 
цільового призначення з земель запасу (01.17) на землі для ведення 
індивідуального садівництва (01.05) за межами ХХХХХХХХХ, з подальшою 
передачею у власність:  
        2.1. Ятлук Каріні Олександрівні, яка проживає в ХХХХХХХХХ, 
орієнтовною площею 0,1200 га. 
2.2. Ятлук Тетяні Миколаївні, яка проживає в ХХХХХХХХХ, орієнтовною 
площею 0,1200 га. 
3. Після виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки комунальної власності Баранівської територіальної громади, 
Баранівській міській раді зареєструвати земельну ділянку у відділі 
Держгеокадастру. Громадянам протягом року з дати прийняття цього 
рішення подати проект землеустрою на розгляд сесії міської ради щодо 
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прийняття рішення про його затвердження та передачі земельної ділянки у 
власність. При невиконанні цієї умови, дане рішення вважати таким, що 
втратило чинність. 

             4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 
земельну погоджувальну комісію. 
 
 
  
Міський голова                                                                           Олександр МІГЕЙ 
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БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
РІШЕННЯ  

        22 сесія 8 скликання 
10 листопада  2021 року                                                                №1177  
  
Про надання дозволу на виготовлення 
технічної документації із землеустрою 
щодо поділу земельної ділянки та проекту  
землеустрою щодо відведення земельної  
ділянки комунальної власності Баранівської  
територіальної громади з метою передачі її  
у власність громадянам 
  
 Розглянувши заяви громадян, керуючись ст.12,33,116,118,121,122,125,126  
Земельного кодексу України, Законом України «Про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України щодо спрощення порядку набуття прав на землю», 
Законом України «Про реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх 
обтяжень», ст.12,25 Закону України «Про землеустрій», ст.26 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної 
земельної погоджувальної комісії, міська рада 
 
ВИРІШИЛА: 

1. Надати дозвіл на розробку технічної документації із землеустрою щодо 
поділу земельної ділянки загальною площею 2,9749 га (кадастровий номер: 
ХХХХХХХХХХ). 
          2. Надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки сільськогосподарського призначення 
комунальної власності Баранівської територіальної громади зі зміною 
цільового призначення з земель запасу (01.17) на землі для ведення 
особистого селянського господарства (01.03) за межами ХХХХХХХХХ, з 
подальшою передачею у власність:  
        2.1. Савчук Анастасії Юріївні, яка проживає в ХХХХХХХХХ, 
орієнтовною площею 2,0000 га. 
        3. Після виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки комунальної власності Баранівської територіальної громади, 
Баранівській міській раді зареєструвати земельну ділянку 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 
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власність. При невиконанні цієї умови, дане рішення вважати таким, що 
втратило чинність. 

             4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 
земельну погоджувальну комісію. 
 
 
  
Міський голова                                                                           Олександр МІГЕЙ 
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БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

 РІШЕННЯ  
        22 сесія  8 скликання 

10 листопада 2021 року                                                                                №1178  
 
Про затвердження технічної документації 
із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж  земельної ділянки комунальної власності 
Баранівської  територіальної громади з метою  
передачі її у власність гр.Лісневській Л.Ф. 
 
  Розглянувши заяву гр.Лісневської Л.Ф. та технічну документацію із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки 
комунальної власності Баранівської територіальної громади з метою передачі 
її у власність, керуючись ст.12, 40, 116, 118, 121, 122, 125, 126, 186 Земельного 
кодексу України, Законом України «Про землеустрій», ст.26 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної 
земельної погоджувальної комісії, міська рада 
 
ВИРІШИЛА: 
 
         1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки комунальної власності Баранівської 
територіальної громади та передати безоплатно у власність гр. Лісневській 
Людмилі Феліксівні, яка проживає в ХХХХХХХХХ, земельну ділянку 
площею 0,2500 га з кадастровим номером ХХХХХХХХ для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по 
ХХХХХХХХХХ. 
2. Після затвердження технічної документації зареєструвати речове право на 
нерухоме майно відповідно до чинного законодавства. 
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну земельну 
погоджувальну комісію. 
 
 
Міський голова                                              Олександр МІГЕЙ 
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БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

 РІШЕННЯ  
        22 сесія  8 скликання 

10 листопада 2021 року                                                                              №1179  
 
Про затвердження проекту 
землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки комунальної власності 
Баранівської  територіальної громади з метою  
передачі її у власність для будівництва і  
обслуговування житлового будинку,  
господарських будівель і споруд гр.Савич Н.О. 
 
     Розглянувши заяву гр.Савич Н.О. та проект землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки комунальної власності Баранівської  територіальної 
громади з метою передачі її у власність для будівництва і обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд, керуючись ст.12, 40, 
116, 118, 121, 122, 125, 126, 186 Земельного кодексу України, Законом 
України «Про землеустрій», ст.26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної земельної 
погоджувальної комісії, міська рада 
 
ВИРІШИЛА: 
 
         1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
комунальної власності Баранівської  територіальної громади та передати 
безоплатно у власність гр. Савич Наталії Олексіївні, яка проживає в 
ХХХХХХХХХ, земельну ділянку площею 0,1000 га з кадастровим номером 
ХХХХХХХ для будівництва і обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по ХХХХХХХХХ. 
2. Після затвердження проекту землеустрою зареєструвати речове право на 
нерухоме майно відповідно до чинного законодавства. 
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну земельну 
погоджувальну комісію. 
 
 
Міський голова                                              Олександр МІГЕЙ 
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БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

 РІШЕННЯ  
        22 сесія  8 скликання 

10 листопада 2021 року                                                                                №1180  
 
Про затвердження проекту 
землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки комунальної власності 
Баранівської  територіальної громади з метою  
передачі її у власність для будівництва і  
обслуговування житлового будинку,  
господарських будівель і споруд гр.Базько А.В. 
 
     Розглянувши заяву гр.Базько А.В. та проект землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки комунальної власності Баранівської  територіальної 
громади з метою передачі її у власність для будівництва і обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд, керуючись ст.12, 40, 
116, 118, 121, 122, 125, 126, 186 Земельного кодексу України, Законом 
України «Про землеустрій», ст.26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної земельної 
погоджувальної комісії, міська рада 
 
ВИРІШИЛА: 
 
         1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
комунальної власності Баранівської  територіальної громади та передати 
безоплатно у власність гр. Базько Анастасії Володимирівні, яка проживає в 
ХХХХХХХХХ, земельну ділянку площею 0,1000 га з кадастровим номером 
ХХХХХХХХХХ для будівництва і обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по ХХХХХХХХХ. 
2. Після затвердження проекту землеустрою зареєструвати речове право на 
нерухоме майно відповідно до чинного законодавства. 
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну земельну 
погоджувальну комісію. 
 
 

Міський голова                                              Олександр МІГЕЙ 
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БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

 РІШЕННЯ  
        22 сесія  8 скликання 

10 листопада 2021 року                                                                              №1181  
 
Про затвердження проекту 
землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки комунальної власності 
Баранівської  територіальної громади з метою  
передачі її у власність для будівництва і  
обслуговування житлового будинку,  
господарських будівель і споруд гр.Ляпку В.М. 
 
     Розглянувши заяву гр.Ляпка В.М. та проект землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки комунальної власності Баранівської  територіальної 
громади з метою передачі її у власність для будівництва і обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд, керуючись ст.12, 40, 
116, 118, 121, 122, 125, 126, 186 Земельного кодексу України, Законом 
України «Про землеустрій», ст.26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної земельної 
погоджувальної комісії, міська рада 
 
ВИРІШИЛА: 
 
         1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
комунальної власності Баранівської  територіальної громади та передати 
безоплатно у власність гр. Ляпку Володимиру Миколайовичу, який проживає 
в ХХХХХХХХХ, земельну ділянку площею 0,2500 га з кадастровим номером 
ХХХХХХХ для будівництва і обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по ХХХХХХХХ. 
2. Після затвердження проекту землеустрою зареєструвати речове право на 
нерухоме майно відповідно до чинного законодавства. 
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну земельну 
погоджувальну комісію. 
 
 
Міський голова                                              Олександр МІГЕЙ 
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БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

 РІШЕННЯ  
        22 сесія  8 скликання 

10 листопада 2021 року                                                                                 №1182  
 
Про затвердження проекту 
землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки комунальної власності 
Баранівської  територіальної громади з метою  
передачі її у власність для будівництва і  
обслуговування житлового будинку,  
господарських будівель і споруд гр.Ляпку М.В. 
 
     Розглянувши заяву гр.Ляпка М.В. та проект землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки комунальної власності Баранівської  територіальної 
громади з метою передачі її у власність для будівництва і обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд, керуючись ст.12, 40, 
116, 118, 121, 122, 125, 126, 186 Земельного кодексу України, Законом 
України «Про землеустрій», ст.26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної земельної 
погоджувальної комісії, міська рада 
 
ВИРІШИЛА: 
 
         1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
комунальної власності Баранівської  територіальної громади та передати 
безоплатно у власність гр. Ляпку Миколі Валентиновичу, який проживає в 
ХХХХХХХХХХ, земельну ділянку площею 0,2500 га з кадастровим номером 
ХХХХХХХХ для будівництва і обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по ХХХХХХХХХ. 
2. Після затвердження проекту землеустрою зареєструвати речове право на 
нерухоме майно відповідно до чинного законодавства. 
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну земельну 
погоджувальну комісію. 
 
 

Міський голова                       Олександр МІГЕЙ 
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БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

 РІШЕННЯ  
        22 сесія  8 скликання 

10 листопада 2021 року                                                                               №1183  
 
Про затвердження технічної документації 
із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж  земельної ділянки комунальної власності 
Баранівської  територіальної громади з метою  
передачі її у власність гр.Демченко Т.М. 
 
  Розглянувши заяву гр.Демченко Т.М. та технічну документацію із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки 
комунальної власності Баранівської територіальної громади з метою передачі 
її у власність, керуючись ст.12, 40, 116, 118, 121, 122, 125, 126, 186 Земельного 
кодексу України, Законом України «Про землеустрій», ст.26 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної 
земельної погоджувальної комісії, міська рада 
 
ВИРІШИЛА: 
 
         1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки комунальної власності Баранівської 
територіальної громади та передати безоплатно у власність гр. Демченко 
Тетяні Миколаївні, яка проживає в ХХХХХХХХХХХХХ, земельну ділянку 
площею 0,2500 га з кадастровим номером ХХХХХХХХ для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по 
ХХХХХХХХХХХ. 
2. Після затвердження технічної документації зареєструвати речове право на 
нерухоме майно відповідно до чинного законодавства. 
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну земельну 
погоджувальну комісію. 
 
 
Міський голова                                              Олександр МІГЕЙ 
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БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

 РІШЕННЯ  
        22 сесія  8 скликання 

10 листопада 2021 року                                                                               №1184  
 
Про затвердження технічної документації 
із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж  земельної ділянки комунальної власності 
Баранівської  територіальної громади з метою  
передачі її у спільну часткову власність  
гр.Мігей О.В., гр.Мігею С.Ю. 
 
  Розглянувши заяву гр.Мігей О.В., гр.Мігея С.Ю та технічну документацію із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки 
комунальної власності Баранівської територіальної громади з метою передачі 
її у спільну часткову власність, керуючись ст.12, 40, 116, 118, 121, 122, 125, 
126, 186 Земельного кодексу України, Законом України «Про землеустрій», 
ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи 
рекомендації постійної земельної погоджувальної комісії, міська рада 
 
ВИРІШИЛА: 
 
         1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки комунальної власності Баранівської 
територіальної громади та передати безоплатно у спільну часткову власність 
власність гр. Мігей Ользі Володимирівні та гр.Мігею Сергію Юрійовичу 
земельну ділянку площею 0,1000 га з кадастровим номером ХХХХХХХХХ 
для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель 
і споруд по ХХХХХХХХХ. 
2. Після затвердження технічної документації зареєструвати речове право на 
нерухоме майно відповідно до чинного законодавства. 
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну земельну 
погоджувальну комісію. 
 
 
Міський голова                                              Олександр МІГЕЙ 
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БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

 РІШЕННЯ  
        22 сесія  8 скликання 

10 листопада 2021 року                                                                                №1185  
 
Про затвердження технічної документації 
із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж  земельної ділянки комунальної власності 
Баранівської  територіальної громади з метою  
передачі її у власність  
гр.Шульзі К.Ю. 
 
  Розглянувши заяву гр.Шульги К.Ю. та технічну документацію із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки 
комунальної власності Баранівської територіальної громади з метою передачі 
її у власність, керуючись ст.12, 40, 116, 118, 121, 122, 125, 126, 186 Земельного 
кодексу України, Законом України «Про землеустрій», ст.26 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної 
земельної погоджувальної комісії, міська рада 
 
ВИРІШИЛА: 
 
         1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки комунальної власності Баранівської 
територіальної громади та передати безоплатно у власність гр. Шульзі Карині 
Юріївні, яка проживає в ХХХХХХХХХ, земельну ділянку площею 0,4043 га в 
т.ч ділянка №1 площею 0,2500 га для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд з кадастровим номером 
ХХХХХХХХХ по ХХХХХХХХХ, ділянка №2 площею 0,1543 га для ведення 
особистого селянського господарства з кадастровим номером ХХХХХХХХ в 
ХХХХХХХХХХХХ. 
2. Після затвердження технічної документації зареєструвати речове право на 
нерухоме майно відповідно до чинного законодавства. 
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну земельну 
погоджувальну комісію. 
 
 
Міський голова                                              Олександр МІГЕЙ 
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БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
22 сесія  8 скликання 

10 листопада 2021 року                                                                              №1186  
 
Про затвердження проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки  
комунальної власності Баранівської  
територіальної громади з метою передачі  
її у власність гр.Торжанському О.М. 
 
Розглянувши заяву гр.Торжанського О.М. та проект землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки комунальної власності Баранівської 
територіальної громади з метою передачі її у власність, керуючись ст.12, 33, 
116, 118, 121, 122, 125, 126, 186 Земельного кодексу України, Законом України 
«Про землеустрій», ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», враховуючи рекомендації постійної земельної погоджувальної 
комісії, міська рада 
 
ВИРІШИЛА: 

  1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
комунальної власності Баранівської  територіальної громади та передати 
безоплатно у власність земельну ділянку гр. Торжанському Олегу 
Миколайовичу, який проживає в ХХХХХХХХХХ, площею 1,1972 га для 
ведення особистого селянського господарства, що розташована за межами 
ХХХХХХХХ. Кадастровий номер ділянки: ХХХХХХХХХХХХХ.  
2. Після затвердження проектної документації  зареєструвати речове право на 
нерухоме майно відповідно до чинного законодавства. 
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну земельну 
погоджувальну комісію. 
 
 
Міський голова                                                              Олександр МІГЕЙ          
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БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
22 сесія  8 скликання 

10 листопада 2021 року                                                                              №1187  
 
Про затвердження проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки  
комунальної власності Баранівської  
територіальної громади з метою передачі  
її у власність гр.Щотову А.В. 
 
Розглянувши заяву гр.Щотова А.В. та проект землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки комунальної власності Баранівської територіальної громади 
з метою передачі її у власність, керуючись ст.12, 33, 116, 118, 121, 122, 125, 
126, 186 Земельного кодексу України, Законом України «Про землеустрій», 
ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи 
рекомендації постійної земельної погоджувальної комісії, міська рада 
 
ВИРІШИЛА: 

  1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
комунальної власності Баранівської  територіальної громади та передати 
безоплатно у власність земельну ділянку гр. Щотову Андрію 
Володимировичу, який проживає в ХХХХХХХХХ, площею 0,0700 га для 
ведення особистого селянського господарства, що розташована в межах 
ХХХХХХХХХХ. Кадастровий номер ділянки: ХХХХХХХХХХ.  
2. Після затвердження проектної документації  зареєструвати речове право на 
нерухоме майно відповідно до чинного законодавства. 
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну земельну 
погоджувальну комісію. 
 
 
Міський голова                                                              Олександр МІГЕЙ          
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БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
        22 сесія 8 скликання 

10 листопада 2021 року                                                              №1188  
 
Про надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення  
земельних ділянок комунальної власності  
Баранівської територіальної громади з метою 
передачі їх у власність гр. Ейсмонт В.В. 
 
        Розглянувши заяву гр.Ейсмонт В.В., керуючись ст.12, 33, 116, 118, 121, 
122, 125,126 Земельного кодексу України, Законом України «Про внесення 
змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення порядку набуття 
прав на землю», Законом України «Про реєстрацію речових прав на нерухоме 
майно та їх обтяжень», ст.12,25 Закону України «Про землеустрій», ст.26 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи 
рекомендації постійної земельної погоджувальної комісії, міська рада 
ВИРІШИЛА: 

             1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок комунальної власності Баранівської територіальної 
громади  з метою передачі їх у власність гр.Ейсмонт Валентині Василівні, 
яка проживає в ХХХХХХХХХ, орієнтовною площею 1,7300 га, в тому числі: 
ділянка №1 –1,000 га, ділянка №2 – 0,5500 га, ділянка №3 – 0,1800 га для 
ведення особистого селянського господарства із земель запасу 
сільськогосподарського призначення, розташованої в межах 
ХХХХХХХХХХ. 
   2. Після виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки комунальної власності Баранівської  територіальної громади, 
Баранівській міській раді зареєструвати земельну ділянку у відділі 
Держгеокадастру. Гр.Ейсмонт В.В. протягом року з дати прийняття цього 
рішення подати проект землеустрою на розгляд сесії міської ради щодо 
прийняття рішення про його затвердження та передачі земельної ділянки у 
власність. При невиконанні цієї умови, дане рішення вважати таким, що 
втратило чинність. 

              3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 
земельну погоджувальну комісію. 
 
Міський голова                                                                          Олександр МІГЕЙ 
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БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
        22 сесія 8 скликання 

10 листопада 2021 року                                                                 №1189  
 
Про надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення  
земельних ділянок комунальної власності  
Баранівської територіальної громади з метою 
передачі їх у власність гр. Кравчуку В.П. 
 
        Розглянувши заяву гр.Кравчука В.П., керуючись ст.12, 33, 116, 118, 121, 
122, 125,126 Земельного кодексу України, Законом України «Про внесення 
змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення порядку набуття 
прав на землю», Законом України «Про реєстрацію речових прав на нерухоме 
майно та їх обтяжень», ст.12,25 Закону України «Про землеустрій», ст.26 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи 
рекомендації постійної земельної погоджувальної комісії, міська рада 
ВИРІШИЛА: 

             1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок комунальної власності Баранівської територіальної 
громади  з метою передачі їх у власність гр.Кравчуку Василю Петровичу, 
який проживає в ХХХХХХХХХ, орієнтовною площею 0,8800 га, в тому 
числі: ділянка №1 –0,0800 га, ділянка №2 – 0,2000 га, ділянка №3 – 0,6000 га 
для ведення особистого селянського господарства із земель запасу 
сільськогосподарського призначення, розташованої в межах ХХХХХХХХХ. 
   2. Після виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки комунальної власності Баранівської  територіальної громади, 
Баранівській міській раді зареєструвати земельну ділянку у відділі 
Держгеокадастру. Гр.Кравчуку В.П. протягом року з дати прийняття цього 
рішення подати проект землеустрою на розгляд сесії міської ради щодо 
прийняття рішення про його затвердження та передачі земельної ділянки у 
власність. При невиконанні цієї умови, дане рішення вважати таким, що 
втратило чинність. 

              3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 
земельну погоджувальну комісію. 
 
Міський голова                                                                          Олександр МІГЕЙ 
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БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
22 сесія  8 скликання 

10 листопада 2021 року                                                                              №1190  
 
Про затвердження проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки  
комунальної власності Баранівської  
територіальної громади з метою передачі  
її у власність гр.Юрчук Л.М. 
 
Розглянувши заяву гр.Юрчук Л.М. та проект землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки комунальної власності Баранівської територіальної громади 
з метою передачі її у власність, керуючись ст.12, 33, 116, 118, 121, 122, 125, 
126, 186 Земельного кодексу України, Законом України «Про землеустрій», 
ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи 
рекомендації постійної земельної погоджувальної комісії, міська рада 
 
ВИРІШИЛА: 

  1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
комунальної власності Баранівської  територіальної громади та передати 
безоплатно у власність земельну ділянку гр. Юрчук Ларисі Миколаївні, яка 
проживає в ХХХХХХХХХХ, площею 2,0000 га для ведення особистого 
селянського господарства, що розташована за межами ХХХХХХХХХ. 
Кадастровий номер ділянки: ХХХХХХХХХХ.  
2. Після затвердження проектної документації  зареєструвати речове право на 
нерухоме майно відповідно до чинного законодавства. 
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну земельну 
погоджувальну комісію. 
 
 
Міський голова                                                              Олександр МІГЕЙ  
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БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
22 сесія  8 скликання 

10 листопада 2021 року                                                                              №1191  
 
Про затвердження проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки  
комунальної власності Баранівської  
територіальної громади з метою передачі  
її у власність гр.Сівко Л.В. 
 
Розглянувши заяву гр.Сівко Л.В. та проект землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки комунальної власності Баранівської територіальної громади 
з метою передачі її у власність, керуючись ст.12, 33, 116, 118, 121, 122, 125, 
126, 186 Земельного кодексу України, Законом України «Про землеустрій», 
ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи 
рекомендації постійної земельної погоджувальної комісії, міська рада 
 
ВИРІШИЛА: 

  1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
комунальної власності Баранівської  територіальної громади та передати 
безоплатно у власність земельну ділянку гр. Сівко Ларисі Валентинівні, яка 
проживає в ХХХХХХХХХ, площею 0,2150 га для ведення особистого 
селянського господарства, що розташована в межах ХХХХХХХХХХ. 
Кадастровий номер ділянки: ХХХХХХХХ.  
2. Після затвердження проектної документації  зареєструвати речове право на 
нерухоме майно відповідно до чинного законодавства. 
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну земельну 
погоджувальну комісію. 
 
 
Міський голова                                                              Олександр МІГЕЙ  
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БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
22 сесія  8 скликання 

10 листопада 2021 року                                                                              №1192  
 
Про затвердження проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки  
комунальної власності Баранівської  
територіальної громади з метою передачі  
її у власність гр.Косянчуку В.А. 
 
Розглянувши заяву гр.Косянчука В.А. та проект землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки комунальної власності Баранівської територіальної громади 
з метою передачі її у власність, керуючись ст.12, 33, 116, 118, 121, 122, 125, 
126, 186 Земельного кодексу України, Законом України «Про землеустрій», 
ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи 
рекомендації постійної земельної погоджувальної комісії, міська рада 
 
ВИРІШИЛА: 

  1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
комунальної власності Баранівської  територіальної громади та передати 
безоплатно у власність земельну ділянку гр. Косянчуку Володимиру 
Анатолійовичу, який проживає в ХХХХХХХХ, площею 2,0000 га для ведення 
особистого селянського господарства, що розташована за межами 
ХХХХХХХХ. Кадастровий номер ділянки: ХХХХХХХХХХ.  
2. Після затвердження проектної документації  зареєструвати речове право на 
нерухоме майно відповідно до чинного законодавства. 
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну земельну 
погоджувальну комісію. 
 
 
Міський голова                                                              Олександр МІГЕЙ  
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БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
22 сесія  8 скликання 

10 листопада 2021 року                                                                              №1193  
 
Про затвердження проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки  
комунальної власності Баранівської  
територіальної громади з метою передачі  
її у власність гр.Сірук Т.С. 
 
Розглянувши заяву гр.Сірук Т.С. та проект землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки комунальної власності Баранівської територіальної громади 
з метою передачі її у власність, керуючись ст.12, 33, 116, 118, 121, 122, 125, 
126, 186 Земельного кодексу України, Законом України «Про землеустрій», 
ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи 
рекомендації постійної земельної погоджувальної комісії, міська рада 
 
ВИРІШИЛА: 

  1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
комунальної власності Баранівської  територіальної громади та передати 
безоплатно у власність земельну ділянку гр. Сірук Тетяні Степанівні, яка 
проживає в ХХХХХХХХ, площею 2,0000 га для ведення особистого 
селянського господарства, що розташована за межами ХХХХХХХ. 
Кадастровий номер ділянки: ХХХХХХХХХХ.  
2. Після затвердження проектної документації  зареєструвати речове право на 
нерухоме майно відповідно до чинного законодавства. 
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну земельну 
погоджувальну комісію. 
 
 
Міський голова                                                              Олександр МІГЕЙ  
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БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
РІШЕННЯ  

22 сесія  8 скликання 
10 листопада 2021 року                                                                              №1194  
  
Про затвердження проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки  
комунальної власності Баранівської  
територіальної громади з  
метою передачі її в оренду 
 
Розглянувши заяву Баранівського міського споживчого товариства та проект 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної власності 
Баранівської територіальної громади з метою передачі її в оренду, керуючись 
ст.12, 40, 33, 116, 118, 121, 122, 125, 126, 186 Земельного кодексу України, 
Законом України «Про землеустрій», ст.26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної земельної 
погоджувальної комісії, міська рада 
ВИРІШИЛА: 

  1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
комунальної власності Баранівської територіальної громади  та передати в 
оренду терміном на 1 (один) рік земельну ділянку Баранівському міському 
споживчому товаристві, юридична адреса вул.Леваневського,32 м.Баранівка, 
Житомирської області, площею 0,0419 га для будівництва та обслуговування 
будівель торгівлі, що розташована в межах с.Стара Гута вул.Волянського,14-
а, Баранівського району, Житомирської області. Кадастровий номер ділянки: 
1820683600:02:001:0284. Встановити розмір орендної плати 4% від 
нормативно грошової оцінки землі. 
      2. Баранівському міському споживчому товаристві замовити виготовлення 
договору оренди землі та зареєструвати відповідно до чинного законодавства. 
Виконувати обов,язки землекористувача відповідно до вимог статті 96 
Земельного кодексу України. 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 земельну 
погоджувальну комісію. 
  
Міський голова                                                         Олександр МІГЕЙ 
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БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
РІШЕННЯ  

22 сесія  8 скликання 
10 листопада 2021 року                                                                              №1195  
  
Про затвердження проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки  
комунальної власності Баранівської  
територіальної громади з  
метою передачі її в оренду 
 
Розглянувши заяву Баранівського міського споживчого товариства та проект 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної власності 
Баранівської територіальної громади з метою передачі її в оренду, керуючись 
ст.12, 40, 33, 116, 118, 121, 122, 125, 126, 186 Земельного кодексу України, 
Законом України «Про землеустрій», ст.26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної земельної 
погоджувальної комісії, міська рада 
ВИРІШИЛА: 

  1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
комунальної власності Баранівської територіальної громади  та передати в 
оренду терміном на 1 (один) рік земельну ділянку Баранівському міському 
споживчому товаристві, юридична адреса вул.Леваневського,32 м.Баранівка, 
Житомирської області, площею 0,0395 га для будівництва та обслуговування 
будівель торгівлі, що розташована в межах с.Глибочок, вул.Поліська,53, 
Баранівського району, Житомирської області. Кадастровий номер ділянки: 
1820683600:06:001:0268. Встановити розмір орендної плати 6% від 
нормативно грошової оцінки землі. 
      2. Баранівському міському споживчому товаристві замовити виготовлення 
договору оренди землі та зареєструвати відповідно до чинного законодавства. 
Виконувати обов,язки землекористувача відповідно до вимог статті 96 
Земельного кодексу України. 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 земельну 
погоджувальну комісію. 
  
Міський голова                                                          Олександр МІГЕЙ 
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БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
22 сесії  8 скликання 

101 листопада 2021 року                                                                            №1196  
 

Про встановлення фактичної 
поштової адреси земельних  
ділянок 
 
     Розглянувши заяви громадян про необхідність встановлення фактичної 
поштової адреси земельної ділянки, керуючись ст.12 Земельного кодексу 
України, ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
враховуючи рекомендації постійної земельної погоджувальної комісії, міська 
рада 
ВИРІШИЛА: 
 
              
             1. Встановити фактичну поштову адресу: «вул.Житомирська,3» 
замість «вул.Житомирська,10» в м.Баранівка, Житомирської області 
земельній ділянці для будівництва і обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд загальною площею 0,1000 га, яка належить 
на праві власності гр.ХХХХХХХХ. Кадастровий номер 
ділянки:ХХХХХХХХХ. 
             2. Встановити фактичну поштову адресу: «вул.Житомирська,3» 
замість «вул.Житомирська,10» в м.Баранівка, Житомирської області 
земельній ділянці для ведення особистого селянського господарства 
загальною площею 0,0250 га, яка належить на праві власності 
гр.ХХХХХХХХХХ. Кадастровий номер ділянки:ХХХХХХХХХ. 
             3. Встановити фактичну поштову адресу: «1пров.Некрасова,12» 
замість «вул.Некрасова,12» в м.Баранівка, Житомирської області земельній 
ділянці для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд  загальною площею 0,1000 га, яка належить на праві 
власності гр.ХХХХХХХХ. Кадастровий номер ділянки:ХХХХХХХХ. 
            4. Встановити фактичну поштову адресу: «вул.Чижова,14» замість 
«вул.Чижова,12» в смт.Полянка, Житомирської області земельній ділянці для 
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд  загальною площею 0,1500 га, яка належить на праві власності 
гр.ХХХХХХХХХ. Кадастровий номер ділянки:ХХХХХХХХХХХ. 
          5. Встановити фактичну поштову адресу: «1 пр.Софіївський,23» замість 
«1 пр.Софіївський,21» в м.Баранівка, Житомирської області земельній ділянці 
для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд загальною площею 0,1000 га, яка належала на праві 
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власності покійному гр.ХХХХХХХХ. Кадастровий номер ділянки: 
ХХХХХХХХХ. 
                   5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 
земельну погоджувальну комісію. 
 
 
Міський голова                              Олександр МІГЕЙ 
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БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
22 сесія  8 скликання 

10 листопада 2021 року                                                                                №1197   
  
Про передачу земельної ділянки для  
будівництва та обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд 
 у власність гр.Васильчук О.Ю. 
  
      Розглянувши заяву гр.Васильчук О.Ю з метою передачі у власність 
земельну ділянку керуючись ст.12,39,93,125,126 Земельного кодексу України, 
Законом України «Про оренду землі», ст.26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної земельної 
погоджувальної комісії, міська рада 
ВИРІШИЛА: 
            1. Припинити договір оренди землі від 04.06.2020 року за згодою сторін 
який укладений між Ніколайчуком Володимиром Олександровичем та 
Баранівською міською радою площею 0,1303 га для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, що 
розташована в межах ХХХХХХХХХ. Кадастровий номер ХХХХХХХХХ.  
      2. Передати гр.Васильчук Олені Юріївні у власність земельну ділянку 
площею 0,1303 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд, що розташована в межах ХХХХХХХХ. 
Кадастровий номер ділянки: ХХХХХХХХХ.  
        
       3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну земельну 
погоджувальну комісію. 
  
Міський голова                                                Олександр МІГЕЙ 
  



142 
 

                                  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯТО  
        22 сесія 8 скликання 

10 листопада 2021 року                                                             
 
Про надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення  
земельної ділянки комунальної власності  
Баранівської територіальної громади з метою 
передачі її в оренду гр.Ятлуку О.М. 
 
        Розглянувши заяву гр.Ятлука О.М., керуючись ст.12, 34, 58, 59, 60, 93, 
123, 124, 126, 134, п.24 Перехідних положень Земельного кодексу України, 
Водним кодексом України, Законом України «Про оренду землі», Законом 
України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 
спрощення порядку набуття прав на землю», Законом України «Про 
реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», ст.12,25 Закону 
України «Про землеустрій», ст.26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної земельної 
погоджувальної комісії, міська рада 
ВИРІШИЛА: 

             1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки комунальної власності Баранівської територіальної 
громади  з метою передачі її в оренду гр.Ятлуку Олександрові 
Миколайовичу, який проживає в ХХХХХХХХХ, орієнтовною площею 
2,5000 га для сінокосіння із земель запасу водного фонду, розташованої за 
межами ХХХХХХХХХХХ. 
   2. Після виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки Ятлуку О.М. подати проект землеустрою на розгляд сесії міської 
ради щодо прийняття рішення про його затвердження та передачі земельної 
ділянки в оренду.  

              3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 
земельну погоджувальну комісію. 
 
 
Міський голова                                                                          Олександр МІГЕЙ 
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БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯТО  
        22 сесія 8 скликання 

10 листопада 2021 року                                                                 
 
Про надання дозволу на виготовлення 
технічної документації із землеустрою 
щодо поділу земельної ділянки та проекту  
землеустрою щодо відведення земельної  
ділянки комунальної власності Баранівської  
територіальної громади з метою передачі   
її в оренду гр.Лисюку П.Г. 
        Розглянувши заяву гр.Лисюка П.Г., керуючись ст.12, 36, 93, 123, 124, 126 
Земельного кодексу України, Законом України «Про оренду землі», Законом 
України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 
спрощення порядку набуття прав на землю», Законом України «Про 
реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», ст.12,25 Закону 
України «Про землеустрій», ст.26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної земельної 
погоджувальної комісії, міська рада 
ВИРІШИЛА: 

    1. Надати дозвіл на розробку технічної документації із землеустрою щодо 
поділу земельної ділянки загальною площею 1,5000 га (кадастровий номер: 
ХХХХХХХХХ). 
             2. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки комунальної власності Баранівської територіальної 
громади  з метою передачі її в оренду гр.Лисюку Петрові Григоровичу, який 
проживає в ХХХХХХХХХ, орієнтовною площею 0,4800 га зі зміною 
цільового призначення з земель для ведення особистого селянського 
господарства (01.03) на землі для городництва (01.07), розташованої за 
межами ХХХХХХХХХХХ. 
   2. Після виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки Лисюку П.Г. подати проект землеустрою на розгляд сесії міської 
ради щодо прийняття рішення про його затвердження та передачі земельної 
ділянки в оренду.  

              4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 
земельну погоджувальну комісію. 
 
 
Міський голова                                                                          Олександр МІГЕЙ 

 



144 
 

                                  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
        22 сесія 8 скликання 

10 листопада 2021 року                                                             №1198  
 
Про надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення  
земельних ділянок комунальної власності  
Баранівської територіальної громади з метою 
передачі їх у власність гр. Антонюк Л.В. 
 
        Розглянувши заяву гр.Антонюк Л.В., керуючись ст.12, 33, 116, 118, 121, 
122, 125,126 Земельного кодексу України, Законом України «Про внесення 
змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення порядку набуття 
прав на землю», Законом України «Про реєстрацію речових прав на нерухоме 
майно та їх обтяжень», ст.12,25 Закону України «Про землеустрій», ст.26 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи 
рекомендації постійної земельної погоджувальної комісії, міська рада 
ВИРІШИЛА: 

             1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок комунальної власності Баранівської територіальної 
громади  з метою передачі їх у власність гр.Антонюк Людмилі Вікторівні, 
яка проживає в ХХХХХХХХХХХ, орієнтовною площею 0,3000 га, в тому 
числі: ділянка №1 – 0,1500 га (район ХХХХХХ), ділянка №2 – 0,1500 га 
(район ХХХХХХХ), для ведення особистого селянського господарства із 
земель запасу сільськогосподарського призначення, розташованої в межах 
ХХХХХХХХХ 
   2. Після виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки комунальної власності Баранівської  територіальної громади, 
Баранівській міській раді зареєструвати земельну ділянку у відділі 
Держгеокадастру. Гр. Антонюк Л.В. протягом року з дати прийняття цього 
рішення подати проект землеустрою на розгляд сесії міської ради щодо 
прийняття рішення про його затвердження та передачі земельної ділянки у 
власність. При невиконанні цієї умови, дане рішення вважати таким, що 
втратило чинність. 
  3. Визнати таким, що втратило чинність, рішення 16 сесії 8 скликання 
Баранівської міської ради від 11.08.2021 р. №653 «Про надання дозволу на 
виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
комунальної власності Баранівської територіальної громади з метою 
передачі її у власність гр.Грунківській В.І.». 
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               4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 
земельну погоджувальну комісію. 
 
 
Міський голова                                                                          Олександр МІГЕЙ 
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БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

 РІШЕННЯ  
        22 сесія  8 скликання 

10 листопада 2021 року                                                                                 №1199  
 
Про затвердження технічної документації 
із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж  земельної ділянки комунальної власності 
Баранівської  територіальної громади з метою  
передачі її у власність гр.Мертенс Н.Ф. 
 
  Розглянувши заяву гр.Мертенс Н.Ф. та технічну документацію із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки 
комунальної власності Баранівської територіальної громади з метою передачі 
її у власність, керуючись ст.12, 33, 40, 116, 118, 121, 122, 125, 126, 186 
Земельного кодексу України, Законом України «Про землеустрій», ст.26 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи 
рекомендації постійної земельної погоджувальної комісії, міська рада 
 
ВИРІШИЛА: 
 
         1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки комунальної власності Баранівської 
територіальної громади та передати безоплатно у власність гр. Мертенс Ніні 
Федорівні, яка проживає в ХХХХХХХХХ, земельну ділянку площею 0,2500 га 
з кадастровим номером ХХХХХХХХ для будівництва і обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд по ХХХХХХХХХ  
2. Після затвердження технічної документації зареєструвати речове право на 
нерухоме майно відповідно до чинного законодавства. 
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну земельну 
погоджувальну комісію. 
 
 
Міський голова                                            Олександр МІГЕЙ 
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БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

 РІШЕННЯ  
        22 сесія  8 скликання 

10 листопада 2021 року                                                                                №1200  
 
Про затвердження технічної документації 
із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж  земельної ділянки комунальної власності 
Баранівської  територіальної громади з метою  
передачі її у власність гр.Шевчуку М.І. 
 
  Розглянувши заяву гр.Шевчука М.І. та технічну документацію із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки 
комунальної власності Баранівської територіальної громади з метою передачі 
її у власність, керуючись ст.12, 33, 40, 116, 118, 121, 122, 125, 126, 186 
Земельного кодексу України, Законом України «Про землеустрій», ст.26 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи 
рекомендації постійної земельної погоджувальної комісії, міська рада 
 
ВИРІШИЛА: 
 
         1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки комунальної власності Баранівської 
територіальної громади та передати безоплатно у власність гр. Шевчуку 
Миколі Ігоровичу, який проживає в ХХХХХХХХХХ, земельну ділянку 
площею 0,0740 га з кадастровим номером ХХХХХХ для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по 
ХХХХХХХХ  
2. Після затвердження технічної документації зареєструвати речове право на 
нерухоме майно відповідно до чинного законодавства. 
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну земельну 
погоджувальну комісію. 
 
 
Міський голова                                   Олександр МІГЕЙ 
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БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

 РІШЕННЯ  
        22 сесія  8 скликання 

10 листопада 2021 року                                                                            №1201  
 
Про затвердження технічної документації 
із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж  земельної ділянки комунальної власності 
Баранівської  територіальної громади з метою  
передачі її у власність гр.Кириченко О.В. 
 
  Розглянувши заяву гр.Кириченко О.В. та технічну документацію із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки 
комунальної власності Баранівської територіальної громади з метою передачі 
її у власність, керуючись ст.12, 33, 40, 116, 118, 121, 122, 125, 126, 186 
Земельного кодексу України, Законом України «Про землеустрій», ст.26 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи 
рекомендації постійної земельної погоджувальної комісії, міська рада 
 
ВИРІШИЛА: 
 
         1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки комунальної власності Баранівської 
територіальної громади та передати безоплатно у власність гр. Кириченко 
Олені Василівні, яка проживає в ХХХХХХХХХ, земельну ділянку площею 
0,2500 га з кадастровим номером ХХХХХХХХХ для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по 
ХХХХХХХХХХХХ  
2. Після затвердження технічної документації зареєструвати речове право на 
нерухоме майно відповідно до чинного законодавства. 
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну земельну 
погоджувальну комісію. 
 
 
Міський голова                                              Олександр МІГЕЙ 
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БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
22 сесія  8 скликання 

10 листопада 2021 року                                                                              №1202  
 
Про затвердження проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки  
комунальної власності Баранівської  
територіальної громади з метою передачі  
її у власність гр.Шевчуку І.М. 
 
Розглянувши заяву гр.Шевчука І.М. та проект землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки комунальної власності Баранівської територіальної громади 
з метою передачі її у власність, керуючись ст.12, 33, 116, 118, 121, 122, 125, 
126, 186 Земельного кодексу України, Законом України «Про землеустрій», 
ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи 
рекомендації постійної земельної погоджувальної комісії, міська рада 
 
ВИРІШИЛА: 

  1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
комунальної власності Баранівської  територіальної громади та передати 
безоплатно у власність земельну ділянку гр. Шевчуку Ігорю Миколайовичу, 
який проживає в ХХХХХХХХ, площею 0,2500 га для ведення особистого 
селянського господарства, що розташована в межах ХХХХХХХХХ. 
Кадастровий номер ділянки: ХХХХХХХХХХ.  
2. Після затвердження проектної документації  зареєструвати речове право на 
нерухоме майно відповідно до чинного законодавства. 
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну земельну 
погоджувальну комісію. 
 
 
Міський голова                                                                        Олександр МІГЕЙ  
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БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
22 сесія  8 скликання 

10 листопада 2021 року                                                                              №1203  
 
Про затвердження проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки  
комунальної власності Баранівської  
територіальної громади з метою передачі  
її у власність гр.Макарчук С.М. 
 
Розглянувши заяву гр.Макарчук С.М. та проект землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки комунальної власності Баранівської територіальної громади 
з метою передачі її у власність, керуючись ст.12, 33, 116, 118, 121, 122, 125, 
126, 186 Земельного кодексу України, Законом України «Про землеустрій», 
ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи 
рекомендації постійної земельної погоджувальної комісії, міська рада 
 
ВИРІШИЛА: 

  1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
комунальної власності Баранівської  територіальної громади та передати 
безоплатно у власність земельну ділянку гр. Макарчук Софії Миколаївні, яка 
проживає в ХХХХХХХХХХХ, площею 0,1000 га для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, що 
розташована в межах ХХХХХХХХХХ. Кадастровий номер ділянки: 
ХХХХХХХХХХХ.  
2. Після затвердження проектної документації  зареєструвати речове право на 
нерухоме майно відповідно до чинного законодавства. 
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну земельну 
погоджувальну комісію. 
 
 
Міський голова                                                                        Олександр МІГЕЙ  
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БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
22 сесія  8 скликання 

10 листопада 2021 року                                                                              №1204  
 
Про затвердження проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки  
комунальної власності Баранівської  
територіальної громади з метою передачі  
її у власність гр.Шевчуку М.І. 
 
Розглянувши заяву гр.Шевчука М.І. та проект землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки комунальної власності Баранівської територіальної громади 
з метою передачі її у власність, керуючись ст.12, 33, 116, 118, 121, 122, 125, 
126, 186 Земельного кодексу України, Законом України «Про землеустрій», 
ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи 
рекомендації постійної земельної погоджувальної комісії, міська рада 
 
ВИРІШИЛА: 

  1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
комунальної власності Баранівської  територіальної громади та передати 
безоплатно у власність земельну ділянку гр. Шевчуку Миколі Ігоровичу, який 
проживає в ХХХХХХХХ, площею 0,2500 га для ведення особистого 
селянського господарства, що розташована в межах ХХХХХХХ. Кадастровий 
номер ділянки: ХХХХХХХХХ.  
2. Після затвердження проектної документації  зареєструвати речове право на 
нерухоме майно відповідно до чинного законодавства. 
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну земельну 
погоджувальну комісію. 
 
 
Міський голова                                                                        Олександр МІГЕЙ  
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БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
        22 сесія 8 скликання 

10 листопада 2021 року                                                        №1205  
 
Про надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення  
земельної ділянки комунальної власності  
Баранівської територіальної громади з метою 
передачі її у власність гр. Плаксюк Г.М. 
 
        Розглянувши заяву гр.Плаксюк Г.М., керуючись ст.12, 33, 116, 118, 121, 
122, 125,126 Земельного кодексу України, Законом України «Про внесення 
змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення порядку набуття 
прав на землю», Законом України «Про реєстрацію речових прав на нерухоме 
майно та їх обтяжень», ст.12,25 Закону України «Про землеустрій», ст.26 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи 
рекомендації постійної земельної погоджувальної комісії, міська рада 
ВИРІШИЛА: 

             1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки комунальної власності Баранівської територіальної 
громади  з метою передачі її у власність гр.Плаксюк Галині Михайлівні, яка 
проживає в ХХХХХХХХХХХ, орієнтовною площею 1,2500 га для ведення 
особистого селянського господарства із земель запасу 
сільськогосподарського призначення, розташованої в межах 
ХХХХХХХХХХХХ. 
   2. Після виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки комунальної власності Баранівської  територіальної громади, 
Баранівській міській раді зареєструвати земельну ділянку у відділі 
Держгеокадастру. Гр.Плаксюк Г.М. протягом року з дати прийняття цього 
рішення подати проект землеустрою на розгляд сесії міської ради щодо 
прийняття рішення про його затвердження та передачі земельної ділянки у 
власність. При невиконанні цієї умови, дане рішення вважати таким, що 
втратило чинність. 

              3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 
земельну погоджувальну комісію. 
 
Міський голова                                                                          Олександр МІГЕЙ 
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БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
        22 сесія 8 скликання 

10 листопада 2021 року                                                                 №1206  
 
Про надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення  
земельної ділянки комунальної власності  
Баранівської територіальної громади з метою 
передачі її у власність гр. Паламарчук Т.О. 
 
        Розглянувши заяву гр.Паламарчук Т.О., керуючись ст.12, 33, 116, 118, 
121, 122, 125,126 Земельного кодексу України, Законом України «Про 
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення порядку 
набуття прав на землю», Законом України «Про реєстрацію речових прав на 
нерухоме майно та їх обтяжень», ст.12,25 Закону України «Про землеустрій», 
ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи 
рекомендації постійної земельної погоджувальної комісії, міська рада 
ВИРІШИЛА: 

             1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки комунальної власності Баранівської територіальної 
громади  з метою передачі її у власність гр.Паламарчук Тетяні 
Олександрівні, яка проживає в ХХХХХХХХХХ, орієнтовною площею 
0,0700 га для ведення особистого селянського господарства із земель запасу 
сільськогосподарського призначення, розташованої в межах ХХХХХХХХХ. 
   2. Після виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки комунальної власності Баранівської  територіальної громади, 
Баранівській міській раді зареєструвати земельну ділянку у відділі 
Держгеокадастру. Гр.Паламарчук Т.О. протягом року з дати прийняття цього 
рішення подати проект землеустрою на розгляд сесії міської ради щодо 
прийняття рішення про його затвердження та передачі земельної ділянки у 
власність. При невиконанні цієї умови, дане рішення вважати таким, що 
втратило чинність. 

              3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 
земельну погоджувальну комісію. 
 
 
Міський голова                                                                          Олександр МІГЕЙ 
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БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
        22 сесія 8 скликання 

10 листопада 2021 року                                                               №1207  
 
Про надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення  
земельної ділянки комунальної власності  
Баранівської територіальної громади з метою 
передачі її у власність гр. Захарчуку М.П. 
 
        Розглянувши заяву гр.Захарчука М.П., керуючись ст.12, 33, 116, 118, 121, 
122, 125,126 Земельного кодексу України, Законом України «Про внесення 
змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення порядку набуття 
прав на землю», Законом України «Про реєстрацію речових прав на нерухоме 
майно та їх обтяжень», ст.12,25 Закону України «Про землеустрій», ст.26 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи 
рекомендації постійної земельної погоджувальної комісії, міська рада 
ВИРІШИЛА: 

             1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки комунальної власності Баранівської територіальної 
громади  з метою передачі її у власність гр.Захарчуку Миколі Петровичу, 
який проживає в ХХХХХХХХХХХХ, орієнтовною площею 0,5000 га для 
ведення особистого селянського господарства із земель запасу 
сільськогосподарського призначення, розташованої в межах 
ХХХХХХХХХХ. 
   2. Після виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки комунальної власності Баранівської  територіальної громади, 
Баранівській міській раді зареєструвати земельну ділянку у відділі 
Держгеокадастру. Гр.Захарчуку М.П. протягом року з дати прийняття цього 
рішення подати проект землеустрою на розгляд сесії міської ради щодо 
прийняття рішення про його затвердження та передачі земельної ділянки у 
власність. При невиконанні цієї умови, дане рішення вважати таким, що 
втратило чинність. 

              3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 
земельну погоджувальну комісію. 
 
Міський голова                                                                          Олександр МІГЕЙ 
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БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
22 сесія  8 скликання 

10 листопада 2021 року                                                                              №1208  
 
Про затвердження технічної документації 
із землеустрою встановлення (відновлення) 
меж земельної ділянки комунальної власності  
Баранівської територіальної громади з метою  
передачі її у власність гр.Коробейник І.М. 
 
Розглянувши заяву гр.Коробейник І.М. та технічну документацію із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки 
комунальної власності Баранівської  територіальної громади з метою передачі 
її у власність, керуючись ст.12, 33, 116, 118, 121, 122, 125, 126, 186 Земельного 
кодексу України, Законом України «Про землеустрій», ст.26 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної 
земельної погоджувальної комісії, міська рада 
 
ВИРІШИЛА: 

  1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки комунальної власності Баранівської  
територіальної громади та передати безоплатно у власність земельну ділянку 
гр. Коробейник Інні Миколаївні, яка проживає в ХХХХХХХХХХ, площею 
0,1000 га для будівництва і обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд, що розташована в межах ХХХХХХХХХ. 
Кадастровий номер ділянки: ХХХХХХХХХХХ. 
2. Після затвердження технічної документації  зареєструвати речове право на 
нерухоме майно відповідно до чинного законодавства. 
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну земельну 
погоджувальну комісію. 
 
 
 
 
Міський голова                                                        Олександр МІГЕЙ 
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БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
  22  сесії  8 скликання 

10 листопада  2021 року                                                                               №1209  
 
Про поновлення договорів 
оренди землі ТОВ «ТПХ-ДЕЙРІ» 
 
      Розглянувши заяву директора ТОВ «ТПХ-ДЕЙРІ» Михайлюка К.М. про 
поновлення договорів оренди землі, які зареєстровані 13.12.2016 р. в 
Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, керуючись 
ст.12,93,125,126 Земельного кодексу України, Законом України «Про оренду 
землі», ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
враховуючи рекомендації постійної земельної погоджувальної комісії, міська 
рада 
 
ВИРІШИЛА: 
            1. Поновити терміном на 5 (п’ять) років договори оренди земельних 
ділянок загальною площею 0,0689 га для розміщення та експлуатації 
основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств 
переробної, машинобудівної та іншої промисловості в м.Баранівка, 
вул.Леваневського,57, Житомирської області, які укладені 04.04.2016 року з 
товариством з обмеженою відповідальністю «ТПХ-ДЕЙРІ» та зареєстровані 
13.12.2016 р. в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно: 
- земельна ділянка площею 0,0016 га (1820600000:01:002:0292); 
- земельна ділянка площею 0,0031 га (1820600000:01:002:0298); 
- земельна ділянка площею 0,0078 га (1820600000:01:002:0300); 
- земельна ділянка площею 0,0079 га (1820600000:01:002:0293): 
- земельна ділянка площею 0,0002 га (1820600000:01:002:0299); 
- земельна ділянка плошею 0,0044 га (1820600000:01:002:0296); 
- земельна ділянка площею 0,0302 га (1820600000:01:002:0294); 
- земельна ділянка площею 0,0006 га (1820600000:01:002:0295); 
- земельна ділянка площею 0,0122 га (1820600000:01:002:0297); 
- земельна ділянка площею 0,0009 га (1820600000:01:002:0301). 
 Розмір орендної плати – 12% від нормативно-грошової оцінки землі. 
           2. Зареєструвати речове право на земельні ділянки відповідно до 
чинного законодавства. 
           3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 
земельну погоджувальну комісію. 
 
Міський голова                              Олександр МІГЕЙ    
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БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
  22 сесія  8 скликання 

 
10 листопада 2021 року                                                                                 №1210  
 
Про надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки комунальної власності 
Баранівської  територіальної громади за  
межами населених пунктів зі зміною  
цільового призначення з земель запасу  
на землі під громадськими сіножатями 
та громадськими пасовищами 
       Заслухавши інформацію начальника відділу містобудування, архітектури, 
земельних відносин та комунальної власності  Шевчук О.Г. про необхідність 
виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок в 
межах та за межами населених пунктів на території Баранівської об’єднаної 
територіальної громади, керуючись ст.12,20,34,125,126,186 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 
земельної погоджувальної комісії, міська рада 
ВИРІШИЛА: 
            1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки сільськогосподарського призначення комунальної 
власності Баранівської територіальної громади зі зміною цільового 
призначення з земель запасу (01.17) на землі під громадськими сіножатями та 
громадськими пасовищами (01.19) на території Баранівської територіальної 
громади Баранівського району Житомирської області згідно з додатком. 
        2. Після виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельних 
ділянок комунальної власності Баранівської  територіальної громади, 
Баранівській міській раді зареєструвати земельну ділянку у відділі 
Держгеокадастру та подати проект землеустрою на розгляд сесії міської ради 
для прийняття рішення про його затвердження. 
               3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 
земельну погоджувальну комісію. 
Міський голова                                          Олександр МІГЕЙ 
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                                                                                 Додаток                                                        
до рішення  22 сесії 8 
скликання Баранівської 
міської ради 

                                                                                 від  10.11.2021 р. №1210  
 
 
 
 
 
 
   

№ 
з/п 

Кадастровий номер 
земельної ділянки 

Площа, 
га 

Йосипівський старостинський округ 

1 1820682600:05:000:0167 8,5190 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Секретар ради                                                                    Володимир ЗАРЕМБА 
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БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
РІШЕННЯ  

        22 сесія 8 скликання 
10 листопада  2021 року                                                        №1211  
  
Про надання дозволу на виготовлення 
технічної документації із землеустрою 
щодо поділу земельної ділянки  
  
 Заслухавши інформацію начальника відділу містобудування, архітектури, 
земельних відносин та комунальної власності Баранівської міської ради про 
необхідність поділу земельної ділянки комунальної власності Баранівської 
територіальної громади, керуючись ст.12 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 земельної 
погоджувальної комісії, міська рада 
 
ВИРІШИЛА: 

1. Визнати таким, що втратив чинність, п.1 додатку до рішення 39 сесії 8 
скликання Баранівської міської ради від 24.12.2019 р. №2670. 
2. Надати дозвіл на розробку технічної документації із землеустрою щодо 
поділу земельної ділянки комунальної власності Баранівської територіальної 
громади загальною площею 91,5590 га, яка розташована за межами 
м.Баранівка, Житомирської області, на дві земельних ділянки  (кадастровий 
номер: 1820600000:04:000:0178). 
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну земельну 
погоджувальну комісію. 
 
 
 
    

Міський голова                                                                           Олександр МІГЕЙ 
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БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

 РІШЕННЯ 
22 сесія 8 скликання 

 
10 листопада  2021 року                                                                                №1212  
 
Про передачу земельних ділянок  
комунальної власності Баранівської   
територіальної громади для ведення  
товарного сільськогосподарського 
виробництва під польовими (проектними) 
дорогами 
 
   Розглянувши клопотання ТОВ «АГРОВЕСТ ГРУП», заслухавши 
інформацію начальника відділу містобудування, архітектури, земельних 
відносин та комунальної власності Шевчук О.Г., враховуючи п.3 рішення 3 
сесії 8 скликання Баранівської міської ради від 24.12.2020 р. №110, договір про 
виготовлення технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації 
земель від 18.03.2021р., керуючись ст.12, 37-1, 125, 126, розділом Х 
«Перехідних положень» Земельного кодексу України, ст.12, 25 Закону 
України «Про землеустрій», ст.26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної земельної 
погоджувальної комісії, міська рада 
 

ВИРІШИЛА: 

1. Передати ТОВ «АГРОВЕСТ ГРУП» у довгострокову оренду терміном на 7 
(сім) років земельні ділянки сільськогосподарського призначення комунальної 
власності Баранівської територіальної громади загальною площею 1,8452 га 
для ведення товарного сільськогосподарського виробництва: 
- площею 1,7016 га, кадастровий номер 1820684800:07:000:0652; 
- площею 0,1436 га, кадастровий номер 1820684800:07:000:0653, 
які розташовані за межами с.Рогачів, Баранівського району, Житомирської 
області. 
2. Встановити розмір орендної плати за оренду земельної ділянки: за перший 
рік оренди - 3% від нормативної грошової оцінки землі, за наступні 6 років 
оренди - 8% від нормативної грошової оцінки землі щорічно. 
     3. Представнику ТОВ «АГРОВЕСТ ГРУП»: 
       3.1. Замовити виготовлення договору оренди землі та зареєструвати їх 
відповідно до чинного законодавства. 
       3.2.  Виконувати обов,язки землекористувача відповідно до вимог статті 
96 Земельного кодексу України. 
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 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 земельну 
погоджувальну комісію. 
 
 
 
 
Міський голова                                                                Олександр МІГЕЙ 
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БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
        22 сесія 8 скликання 

10 листопада 2021 року                                                              №1213  
 
Про надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення  
земельної ділянки комунальної власності  
Баранівської територіальної громади з метою 
передачі її у власність гр. Заліщук Н.С. 
 
        Розглянувши заяву гр. Заліщук Н.С., керуючись ст.12, 33, 116, 118, 121, 
122, 125,126 Земельного кодексу України, Законом України «Про внесення 
змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення порядку набуття 
прав на землю», Законом України «Про реєстрацію речових прав на нерухоме 
майно та їх обтяжень», ст.12,25 Закону України «Про землеустрій», ст.26 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи 
рекомендації постійної земельної погоджувальної комісії, міська рада 
ВИРІШИЛА: 

             1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки комунальної власності Баранівської територіальної 
громади  з метою передачі її у власність гр. Заліщук Ніні Сергіївні, яка 
проживає в ХХХХХХХХХХ, орієнтовною площею 2,0000 га для ведення 
особистого селянського господарства із земель запасу 
сільськогосподарського призначення, розташованої в межах 
ХХХХХХХХХХ. 
   2. Після виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки комунальної власності Баранівської  територіальної громади, 
Баранівській міській раді зареєструвати земельну ділянку у відділі 
Держгеокадастру. Гр. Заліщук Н.С. протягом року з дати прийняття цього 
рішення подати проект землеустрою на розгляд сесії міської ради щодо 
прийняття рішення про його затвердження та передачі земельної ділянки у 
власність. При невиконанні цієї умови, дане рішення вважати таким, що 
втратило чинність. 

              3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 
земельну погоджувальну комісію. 
 
 
Міський голова                                                                          Олександр МІГЕЙ 
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БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
        22 сесія 8 скликання 

10 листопада 2021 року                                                               №1214  
 
Про надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення  
земельної ділянки комунальної власності  
Баранівської територіальної громади з метою 
передачі її у власність гр. Якимчук Т.С. 
 
        Розглянувши заяву гр. Якимчук Т.С., керуючись ст.12, 33, 116, 118, 121, 
122, 125,126 Земельного кодексу України, Законом України «Про внесення 
змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення порядку набуття 
прав на землю», Законом України «Про реєстрацію речових прав на нерухоме 
майно та їх обтяжень», ст.12,25 Закону України «Про землеустрій», ст.26 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи 
рекомендації постійної земельної погоджувальної комісії, міська рада 
ВИРІШИЛА: 

             1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки комунальної власності Баранівської територіальної 
громади  з метою передачі її у власність гр. Якимчук Тетяні Сергіївні, яка 
проживає в ХХХХХХХХ, орієнтовною площею 2,0000 га для ведення 
особистого селянського господарства із земель запасу 
сільськогосподарського призначення, розташованої в межах 
ХХХХХХХХХХХХ. 
   2. Після виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки комунальної власності Баранівської  територіальної громади, 
Баранівській міській раді зареєструвати земельну ділянку у відділі 
Держгеокадастру. Гр. Якимчук Т.С. протягом року з дати прийняття цього 
рішення подати проект землеустрою на розгляд сесії міської ради щодо 
прийняття рішення про його затвердження та передачі земельної ділянки у 
власність. При невиконанні цієї умови, дане рішення вважати таким, що 
втратило чинність. 

              3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 
земельну погоджувальну комісію. 
 
Міський голова                                                                          Олександр МІГЕЙ 
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БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ 

22  чергова сесія 8 скликання 

10 листопада 2021                                                                                         №1215                                                                                          

Про звернення депутатів  
ПП « Європейська Солідарність»  
 
 
  Керуючись ст.25,26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні»,  
ВИРІШИЛА: 

1. Текст звернення депутатів ПП « Європейська Солідарність»  взяти до 
відома. 
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з  
питань освіти, культури, охорони здоров’я, фізкультури, спорту та соціального  
захисту населення (Макухівський В.). 

 
 
 
Міський голова                                                  Олександр МІГЕЙ 

  

 



165 
 

 

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

РІШЕННЯ 
22 сесія 8 скликання 

 
10 листопада 2021 року                                                                   № 1136 
                                                                                                   
Про придбання в комунальну 
власність нерухомого майна 
 

Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 26.05.2021 року № 615 
«Деякі питання забезпечення дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського 
піклування, осіб з їх числа житлом та підтримки малих групових будинків, 
розпорядження голови облжержадміністрації від 29.09.2021 року № 568 «Про 
внесення змін до обласного бюджету Житомирської області на 2021 рік», яким 
затверджено показники міжбюджетних трансферів іншим бюджетам, в тому 
числі Баранівській міській раді на придбання житлового будинку для дитячого 
будинку сімейного типу, з метою реалізації державної політики з розвитку 
сімейних форм виховання дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського 
піклування та задоволення потреби громади у влаштуванні дітей, які 
залишились без піклування батьків до сімейних форм виховання, міська рада   
  
ВИРІШИЛА: 
 

1. Придбати у комунальну власність Баранівської територіальної громади 
нерухоме майно – житловий будинок за адресою: Житомирська обл., 
Новоград-Волинський р-н., м. Баранівка, вул. Пилипа Орлика, 7, 
загальною площею 262,0 м.кв., що становить 98/100 ідеальних часток 
житлового будинку та земельну ділянку, призначену для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, площею 1000,0 м.кв. (кадастровий 
номер 1820600000:01:001:0427), що належить на праві приватної 
власності Вельчинській Олені Володимирівні за ціною 1 951 752,32 
гривень за рахунок коштів субвенції з державного бюджету.  
 

2. Прийняти пожертву від Вельчинської О.В. у розмірі 2/100 ідеальних 
часток будинку за вищевказаною адресою, що складає 5,3 м.кв. при 
експертній оцінці вказаної нерухомості – 39 097,68 гривень. 
 

3. Доручити міському голові Мігею О.Ю. укласти та підписати договір 
купівлі-продажу зазначеного у п.1 нерухомого майна. 
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4. Витрати пов’язані з оформлення договору купівлі продажу вказаного 

нерухомого майна покласти на продавця. 
 

5. Відділу бухгалтерського обліку міської ради (Цимбалюк Л.А.) 
поставити зазначене нерухоме майно на баланс міської ради відповідно 
до чинного законодавства. 
 

6. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з 
гуманітарних питань, законності та депутатської етики (Макухівський 
В.В.) та постійну комісію з питань бюджету та комунальної власності, 
економічного розвитку, транспорту і зв’язку (Демчишина І.І.). 

 
 
 
 

Міський голова                                                             Олександр МІГЕЙ  
 

 

 
 


