
 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  

29  сесія  8 скликання 
 

12 березня 2019 року                                                                     № 1649 
 
Про затвердження технічної документації 
із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж  земельних ділянок в натурі (на місцевості) 
для ведення товарного сільськогосподарського 
виробництва з метою передачі їх у власність 
гр.Райковській Г.П. 
 

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

 
ВИРІШИЛА: 
 

        1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) з метою передачі їх у власність 
для ведення товарного сільськогосподарського виробництва гр. Райковській Галині Петрівні, 
яка проживає в ХХХХХХХХХХ, загальною площею 3,6425 га та закріплення їх на 
місцевості межовими знаками. Дані земельні ділянки розташовані за межами с.Явне (на 
землях реформованого КСП «Нива») та відносяться до категорії земель 
сільськогосподарського призначення. 

        2. Передати гр. Райковській Галині Петрівні у власність земельні ділянки, які 
розташовані за межами ХХХХХХХ, площею 3,6425 га, в тому числі: ділянка №1 – 2,4259 га 
(рілля, кадастровий номер ділянки: ХХХХХХХ), ділянка №2 – 1,2166 га (пасовище, 
кадастровий номер ділянки: ХХХХХХ), для ведення товарного сільськогосподарського 
виробництва. 

        3. Гр. Райковській Г.П.: 
        3.1. Після затвердження технічної документації зареєструвати речове право на 

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

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

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

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



                                                                                                                                        

                                  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  

29  сесія  8 скликання 
 

12 березня 2019 року                                                                            № 1650 
 
 
Про затвердження проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки  
комунальної власності Баранівської об’єднаної  
територіальної громади з метою передачі її у 
власність для ведення особистого селянського 
господарства гр.Лисюку Р.М. 

 

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

 
ВИРІШИЛА: 

        1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної 
власності Баранівської об’єднаної територіальної громади з метою передачі її у власність 
гр.Лисюку Русланові Михайловичу, який проживає по ХХХХХХ, загальною площею 2,0000 
га для ведення особистого селянського господарства за межами ХХХХХХХХ. Дана земельна 
ділянка відноситься до категорії земель сільськогосподарського призначення. 

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

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

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

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

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

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

 
 

Міський голова                                                                                           А.О.Душко 
 
 
 
 
 
 



                                  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  

29  сесія  8 скликання 
 

12 березня 2019 року                                                                     № 1651 
 
Про затвердження технічної документації 
із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж  земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
для ведення товарного сільськогосподарського 
виробництва з метою передачі її у власність 
гр.Зубар Г.М. 
 

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

 
ВИРІШИЛА: 
 

        1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) з метою передачі її у власність 
для ведення товарного сільськогосподарського виробництва гр. Зубар Галині Миколаївні, яка 
проживає по ХХХХХХХХХ, загальною площею 4,1761 га та закріплення її на місцевості 
межовими знаками. Дана земельна ділянка розташована за межами ХХХХХХХХ та 
відноситься до категорії земель сільськогосподарського призначення. 

        2. Передати гр. Зубар Галині Миколаївні у власність земельну ділянку, яка 
розташована за межами ХХХХХХХХХ 4,1761 га, в тому числі: сіножаті – 4,1761 га, для 
ведення товарного сільськогосподарського виробництва. Кадастровий номер земельної 
ділянки: ХХХХХХХХХХ. 

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

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

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

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

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



                                  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  

29  сесія  8 скликання 
 

12 березня 2019 року                                                                     № 1652 
 
Про затвердження технічної документації 
із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж  земельних ділянок в натурі (на місцевості) 
для ведення товарного сільськогосподарського 
виробництва з метою передачі їх у власність 
гр.Беліці Л.О. 
 

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

 
ВИРІШИЛА: 
 

        1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) з метою передачі їх у власність 
для ведення товарного сільськогосподарського виробництва гр. Беліці Лесі Олександрівні, 
яка проживає по ХХХХХХХХ, загальною площею 3,1344 га та закріплення їх на місцевості 
межовими знаками. Дані земельні ділянки розташовані за межами ХХХХХХХ та відносяться 
до категорії земель сільськогосподарського призначення. 

        2. Передати гр. Беліці Лесі Олександрівні у власність земельні ділянки, які 
розташовані за межами ХХХХХХХХХ, площею 3,1344 га, в тому числі: ділянка №1 – 1,8067 
га (рілля, кадастровий номер ділянки: ХХХХХХХХ), ділянка №2 – 0,8473 га (рілля, 
кадастровий номер ділянки: ХХХХХХХХХ), ділянка №3 – 0,4804 га (сіножаті, кадастровий 
номер ділянки: ХХХХХХХХХ), для ведення товарного сільськогосподарського виробництва. 

        3. Гр. Беліці Л.О.: 
        3.1. Після затвердження технічної документації зареєструвати речове право на 

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

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

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

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

 
 
Міський голова                                                              А.О.Душко 
 
                                                                                                                   



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ 
29 сесія 8 скликання 

 
12 березня 2019 року                                                                                                № 1653 
 
Про надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок комунальної власності 
Баранівської об’єднаної територіальної 
громади за межами населених пунктів 
зі зміною цільового призначення з земель 
запасу на землі для ведення особистого  
селянського господарства з подальшою  
передачею у власність громадянам 
 

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

 
ВИРІШИЛА: 
          1. Надати дозвіл на виготовлення технічної документації щодо поділу земельної 
ділянки земель запасу сільськогосподарського призначення  за кадастровим номером 
ХХХХХХХ загальною площею 31,3013 га.        

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

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

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



Додаток до рішення 
                                                                                   29 сесії 8 скликання Баранівської          
                                                                                   міської ради  від 12.032019 р. № 1653      

                                                                                                                        
 
 
 Прізвище,  ім,я  та  

по-батькові 
Адреса проживання Місце 

розташування 
земельної 
ділянки 
 

Площа, 
га 

1 Харчишина Олена 
Миколаївна 

ХХХХ ХХХХ 2,0000 

     
 
 
 
Секретар ради                                                                                                             О.В.Самчук 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  

29  сесія  8 скликання 
 

12 березня 2019 року                                                                                                   № 1654 
 
 
Про затвердження технічної документації 
із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж  земельної ділянки комунальної власності 
Баранівської об’єднаної територіальної громади 
з метою передачі її у власність для будівництва 
і обслуговування житлового будинку,  
господарських будівель і споруд  
гр.Литвиненку В.С. 
 

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

 
ВИРІШИЛА: 
             1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки комунальної власності Баранівської об’єднаної 
територіальної громади з метою передачі її у власність гр. Литвиненку Валентину 
Сергійовичу, який проживає в ХХХХХХХХ,  загальною площею 0,1000 га для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по ХХХХХХХ. Дана 
земельна ділянка відноситься до категорії земель житлової та громадської забудови. 

       2. Передати гр. Литвиненку Валентину Сергійовичу у власність земельну ділянку 
комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної громади, яка розташована по 
ХХХХХХХХ, площею 0,1000 га, в тому числі: під житловою забудовою та господарськими 
спорудами – 0,0572 га; рілля – 0,0428 га, для будівництва і обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд, кадастровий номер земельної ділянки – 
ХХХХХХ. 

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

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

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

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

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



                                  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  

29  сесія  8 скликання 
 

12 березня 2019 року                                                                           № 1655 
 
 
Про затвердження проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки  
комунальної власності Баранівської об’єднаної  
територіальної громади з метою передачі її у 
власність для ведення особистого селянського 
господарства гр.Мельнику В.В. 

 

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

 
ВИРІШИЛА: 

        1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної 
власності Баранівської об’єднаної територіальної громади з метою передачі її у власність 
гр.Мельнику Віктору Володимировичу, який проживає по ХХХХХХХХХ, загальною 
площею 1,8722 га для ведення особистого селянського господарства за межами 
ХХХХХХХХ. Дана земельна ділянка відноситься до категорії земель сільськогосподарського 
призначення. 

        2. Передати гр.Мельнику Віктору Володимировичу у власність земельну ділянку 
комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної громади, яка розташована за 
межами ХХХХХХХХ, площею 2,0000 га, в тому числі: рілля – 1,8722 га, для ведення 
особистого селянського господарства. Кадастровий номер земельної ділянки – ХХХХХХХ. 

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

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

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

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

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

 
 

Міський голова                                                                                           А.О.Душко 
 
 
 
 
 
 



                                  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  

29  сесія  8 скликання 
 

12 березня 2019 року                                                                                                   № 1656 
 
Про затвердження технічної документації 
із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж  земельної ділянки комунальної власності 
Баранівської об’єднаної територіальної громади 
з метою передачі її в оренду для будівництва 
і обслуговування житлового будинку,  
господарських будівель і споруд  
гр.Цимбалюку А.М. 

        Розглянувши технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки комунальної власності Баранівської об’єднаної 
територіальної громади з метою передачі її ув оренду для будівництва і обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд, керуючись ст.12,40,93,125,126,1861 
Земельного кодексу України, Законом України «Про оренду землі», ст.26 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної комісії з 
питань земельних відносин, містобудування, будівництва та охорони навколишнього 
природного середовища, міська рада 
ВИРІШИЛА: 
             1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки комунальної власності Баранівської об’єднаної 
територіальної громади з метою передачі її в оренду гр. Цимбалюку Андрію Миколайовичу, 
який проживає в ХХХХХХХХХХ,  загальною площею 0,1200 га для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по ХХХХХХХ. Дана 
земельна ділянка відноситься до категорії земель житлової та громадської забудови. 

       2. Передати гр. Цимбалюку Андрію Миколайовичу в довгострокову оренду терміном 
на 25 (двадцять п’ять) років земельну ділянку комунальної власності Баранівської об’єднаної 
територіальної громади, яка розташована по ХХХХХХХ, площею 0,1200 га, в тому числі: під 
житловою забудовою та господарськими спорудами – 0,0309 га; рілля – 0,0738 га; 
багаторічні насадження – 0,0153 га, для будівництва і обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд, кадастровий номер земельної ділянки – ХХХХХХХХ. 

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

        4. Гр. Цимбалюку А.М.: 
        4.1. Після затвердження технічної документації замовити виготовлення договору 

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

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

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

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

 
Міський голова                                                      А.О.Душко 



                                  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  

29  сесія  8 скликання 
 

12 березня 2019 року                                                                                          № 1657 
 
Про затвердження технічної документації 
із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж  земельної ділянки комунальної власності 
Баранівської об’єднаної територіальної громади 
з метою передачі її у власність для будівництва 
і обслуговування житлового будинку,  
господарських будівель і споруд гр.Хіміч Т.В. 
 

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

 
ВИРІШИЛА: 
 

        1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки комунальної власності Баранівської об’єднаної 
територіальної громади з метою передачі її у власність гр. Хіміч Тамарі Василівні, яка 
проживає в ХХХХХХХХХ, загальною площею 0,1000 га для будівництва і обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд по ХХХХХХХ. Дана земельна ділянка 
відноситься до категорії земель житлової та громадської забудови. 

        2. Передати гр. Хіміч Тамарі Василівні у власність земельну ділянку комунальної 
власності Баранівської об’єднаної територіальної громади, яка розташована по ХХХХХХХХ, 
площею 0,1000 га, в тому числі: під житловою забудовою та господарськими спорудами – 
0,0665 га; рілля – 0,0276 га; багаторічні насадження – 0,0059 га, для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, кадастровий номер 
земельної ділянки – ХХХХХХХХХХХХ. 

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

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

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

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

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



                                  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  

29  сесія  8 скликання 
 

12 березня 2019 року                                                                                                     № 1658 
 
Про затвердження технічної документації 
із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж  земельної ділянки комунальної власності 
Баранівської об’єднаної територіальної громади 
з метою передачі її у власність для будівництва 
і обслуговування житлового будинку,  
господарських будівель і споруд гр.Кравчуку М.А. 
  

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

 
ВИРІШИЛА: 
 

        1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки комунальної власності Баранівської об’єднаної 
територіальної громади з метою передачі її у власність гр. Кравчуку Миколі Арсентійовичу, 
який проживає в ХХХХХХХ,  загальною площею 0,1000 га для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по ХХХХХХХХХ. 
Дана земельна ділянка відноситься до категорії земель житлової та громадської забудови. 

        2. Передати гр. Кравчуку Миколі Арсентійовичу у власність земельну ділянку 
комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної громади, яка розташована по 
ХХХХХХХХХ, площею 0,1000 га, в тому числі: під житловою забудовою та господарськими 
спорудами – 0,0290 га; рілля – 0,0570 га; багаторічні насадження – 0,0140 га, для будівництва 
і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, кадастровий номер 
земельної ділянки – ХХХХХХХХХ. 

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

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

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

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

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



                                  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  

29  сесія  8 скликання 
 

12 березня 2019 року                                                                     № 1659 
 
Про затвердження технічної документації 
із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж  земельної ділянки комунальної власності 
Баранівської об’єднаної територіальної громади 
з метою передачі її у власність для будівництва 
і обслуговування житлового будинку,  
господарських будівель і споруд гр.Решетньовій М.П. 
 

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

 
ВИРІШИЛА: 
 

        1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки комунальної власності Баранівської об’єднаної 
територіальної громади з метою передачі її у власність гр. Решетньовій Марії Павлівні, яка 
проживає в ХХХХХХХ, загальною площею 0,2500 га для будівництва і обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд по ХХХХХХХ. Дана земельна ділянка 
відноситься до категорії земель житлової та громадської забудови. 

        2. Передати гр. Решетньовій Марії Павлівні у власність земельну ділянку 
комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної громади, яка розташована по 
ХХХХХХХХХ, площею 0,2500 га, в тому числі: під житловою забудовою та господарськими 
спорудами – 0,0754 га; рілля - 0,1661 га; багаторічні насадження – 0,0085 га, для будівництва 
і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, кадастровий номер 
земельної ділянки – ХХХХХХХХХ. 

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

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

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

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

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

 
Міський голова                                                     А.О.Душко 
 
 



                                  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  

29  сесія  8 скликання 
 

12 березня 2019 року                                                                         № 1660 
 
 
Про затвердження проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки  
комунальної власності Баранівської об’єднаної  
територіальної громади з метою передачі її у 
власність для ведення особистого селянського 
господарства гр.Арзанцевій І.С. 

 

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

 
ВИРІШИЛА: 

        1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної 
власності Баранівської об’єднаної територіальної громади з метою передачі її у власність 
гр.Арзанцевій Ірі Сергіївні, яка проживає в ХХХХХХХХХХ, загальною площею 2,0000 га 
для ведення особистого селянського господарства за межами ХХХХХХХХХ. Дана земельна 
ділянка відноситься до категорії земель сільськогосподарського призначення. 

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

        3. Гр.Арзанцевій І.С.: 
        3.1. Після затвердження проектної документації зареєструвати речове право на 

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

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

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

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

 
 

Міський голова                                                                                           А.О.Душко 
 
 
 
 
 
 



                                  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  

29  сесія  8 скликання 
 

12 березня 2019 року                                                                    № 1661 
 
Про затвердження технічної документації 
із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж  земельної ділянки комунальної власності 
Баранівської об’єднаної територіальної громади 
з метою передачі її у власність для будівництва 
і обслуговування житлового будинку,  
господарських будівель і споруд гр.Мищик Н.В. 
 

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

 
ВИРІШИЛА: 
 

        1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки комунальної власності Баранівської об’єднаної 
територіальної громади з метою передачі її у власність гр. Мищик Наталі Володимирівні, яка 
проживає в ХХХХХХХХ,  загальною площею 0,1500 га для будівництва і обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд по ХХХХХХХХХ. Дана земельна 
ділянка відноситься до категорії земель житлової та громадської забудови. 

       2. Передати гр. Мищик Наталі Володимирівні у власність земельну ділянку 
комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної громади, яка розташована по 
ХХХХХХХХХ, площею 0,1500 га, в тому числі: під житловою забудовою та господарськими 
спорудами – 0,0496 га; рілля - 0,0679 га; багаторічні насадження – 0,0325 га, для будівництва 
і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, кадастровий номер 
земельної ділянки – ХХХХХХХХХХ. 

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

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

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

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

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



                                  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  

29  сесія  8 скликання 
 

12 березня  2019 року                                                                     № 1662 
 
Про затвердження технічної документації 
із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж  земельної ділянки комунальної власності 
Баранівської об’єднаної територіальної громади 
з метою передачі її у власність для будівництва 
і обслуговування житлового будинку,  
господарських будівель і споруд гр.Муравській Н.Ф. 
 

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

 
ВИРІШИЛА: 
 

        1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки комунальної власності Баранівської об’єднаної 
територіальної громади з метою передачі її у власність гр. Муравській Наталії Федорівні, яка 
проживає в ХХХХХХХХХХХ,  загальною площею 0,0185 га для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по ХХХХХХХХ. Дана 
земельна ділянка відноситься до категорії земель житлової та громадської забудови. 

        2. Передати гр. Муравській Наталії Федорівні у власність земельну ділянку 
комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної громади, яка розташована по  
ХХХХХХХХХ, площею 0,0185 га, в тому числі: під житловою забудовою та господарськими 
спорудами – 0,0185 га, для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд, кадастровий номер земельної ділянки – ХХХХХХХХ. 

       3. Гр. Муравській Н.Ф.: 
       3.1. Після затвердження технічної документації зареєструвати речове право на 

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

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

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

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



                                  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  

29  сесія  8 скликання 
 

12 березня 2019 року                                                                     № 1663 
 
Про затвердження технічної документації 
із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж  земельної ділянки комунальної власності 
Баранівської об’єднаної територіальної громади 
з метою передачі її у власність для будівництва 
і обслуговування житлового будинку,  
господарських будівель і споруд гр.Бакіновській К.А. 
 

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

 
ВИРІШИЛА: 
 

        1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки комунальної власності Баранівської об’єднаної 
територіальної громади з метою передачі її у власність гр. Бакіновській Катерині Антонівні, 
яка проживає в ХХХХХХХ,  загальною площею 0,1000 га для будівництва і обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд по ХХХХХХХХ. Дана земельна 
ділянка відноситься до категорії земель житлової та громадської забудови. 

        2. Передати гр. Бакіновській Катерині Антонівні у власність земельну ділянку 
комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної громади, яка розташована по  
ХХХХХХХХХХ 0,1000 га, в тому числі: під житловою забудовою та господарськими 
спорудами – 0,0574 га; рілля – 0,0426 га, для будівництва і обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд, кадастровий номер земельної ділянки – 
ХХХХХХХХ. 

       3. Гр. Бакіновській К.А.: 
       3.1. Після затвердження технічної документації зареєструвати речове право на 

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

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

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

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



                                  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  

29  сесія  8 скликання 
 

12 березня 2019 року                                                                       № 1664 
 
 
Про затвердження проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки  
комунальної власності Баранівської об’єднаної  
територіальної громади з метою передачі її у 
власність для ведення особистого селянського 
господарства гр.Пашкевичу Й.П. 

 

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

 
ВИРІШИЛА: 

        1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної 
власності Баранівської об’єднаної територіальної громади з метою передачі її у власність 
гр.Пашкевичу Йосипу Петровичу, який проживає по ХХХХХХХХ, загальною площею 
0,5100 га для ведення особистого селянського господарства по ХХХХХХХХХ. Дана 
земельна ділянка відноситься до категорії земель сільськогосподарського призначення. 

        2. Передати гр.Пашкевичу Йосипу Петровичу у власність земельну ділянку 
комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної громади, яка розташована по 
ХХХХХХХХХХ, площею 0,5100 га, в тому числі: рілля – 0,5100 га, для ведення особистого 
селянського господарства, кадастровий номер земельної ділянки – ХХХХХХХХХХ. 

        3. Гр.Пашкевичу Й.П.: 
        3.1. Після затвердження проектної документації зареєструвати речове право на 

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

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

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

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

 
 

Міський голова                                                                                              А.О.Душко 
 
 
 
 
 
 



                                  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  

29  сесія  8 скликання 
 

12 березня 2019 року                                                                         № 1665 
 
 
Про затвердження проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки  
комунальної власності Баранівської об’єднаної  
територіальної громади з метою передачі її у 
власність для ведення особистого селянського 
господарства гр.Підпорі С.В. 

 

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

 
ВИРІШИЛА: 

        1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної 
власності Баранівської об’єднаної територіальної громади з метою передачі її у власність 
гр.Підпорі Світлані Василівні, яка проживає по ХХХХХХХ, загальною площею 0,0837 га для 
ведення особистого селянського господарства по ХХХХХХХХХ. Дана земельна ділянка 
відноситься до категорії земель сільськогосподарського призначення. 

        2. Передати гр.Підпорі Світлані Василівні у власність земельну ділянку комунальної 
власності Баранівської об’єднаної територіальної громади, яка розташована по 
ХХХХХХХХХ, площею 0,0837 га, в тому числі: рілля – 0,0837 га, для ведення особистого 
селянського господарства, кадастровий номер земельної ділянки – ХХХХХХХХ. 

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

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

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

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

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

 
 

Міський голова                                                                                               А.О.Душко 
 
 
 
 
 
 



                                  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  

29  сесія  8 скликання 
 

12 березня 2019 року                                                                          № 1666 
 
 
Про затвердження проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки  
комунальної власності Баранівської об’єднаної  
територіальної громади з метою передачі її у 
власність для ведення особистого селянського 
господарства гр.Пятковській Н.А. 

 

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

 
ВИРІШИЛА: 

        1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної 
власності Баранівської об’єднаної територіальної громади з метою передачі її у власність 
гр.Пятковській Надії Анатоліївні, яка проживає по ХХХХХХХХХ, загальною площею 0,3026 
га для ведення особистого селянського господарства в ХХХХХХХХ. Дана земельна ділянка 
відноситься до категорії земель сільськогосподарського призначення. 

        2. Передати гр.Пятковській Надії Анатоліївні у власність земельну ділянку 
комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної громади, яка розташована в 
ХХХХХХХХ, площею 0,3026 га, в тому числі: рілля – 0,3026 га, для ведення особистого 
селянського господарства, кадастровий номер земельної ділянки – ХХХХХХХХ. 

        3. Гр.Пятковській Н.А.: 
        3.1. Після затвердження проектної документації зареєструвати речове право на 

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

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

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

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

 
 

Міський голова                                                                                           А.О.Душко 
 
 
 
 
 
 



                                  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  

29  сесія  8 скликання 
 

12 березня 2019 року                                                                        № 1667 
 
 
Про затвердження проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки  
комунальної власності Баранівської об’єднаної  
територіальної громади з метою передачі її у 
власність для ведення особистого селянського 
господарства гр.Василюку П.П. 

 

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

 
ВИРІШИЛА: 

        1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної 
власності Баранівської об’єднаної територіальної громади з метою передачі її у власність 
гр.Василюку Петрові Парфеновичу, який проживає по ХХХХХХХХ, загальною площею 
0,1900 га для ведення особистого селянського господарства по ХХХХХХХХ. Дана земельна 
ділянка відноситься до категорії земель сільськогосподарського призначення. 

        2. Передати гр.Василюку Петрові Парфеновичу у власність земельну ділянку 
комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної громади, яка розташована по 
ХХХХХХХХ, площею 0,1900 га, в тому числі: рілля – 0,1900 га, для ведення особистого 
селянського господарства, кадастровий номер земельної ділянки – ХХХХХХХХ. 

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

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

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

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

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

 
 

Міський голова                                                                                              А.О.Душко 
 
 
 
 
 
 



                                  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  

29  сесія  8 скликання 
 

12 березня 2019 року                                                                     № 1668 
 
 
Про затвердження проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки  
комунальної власності Баранівської об’єднаної  
територіальної громади з метою передачі її у 
власність для ведення особистого селянського 
господарства гр.Сосновській В.С. 

 

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

 
ВИРІШИЛА: 

        1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної 
власності Баранівської об’єднаної територіальної громади з метою передачі її у власність 
гр.Сосновській Віті Сергіївні, яка проживає в ХХХХХХХХ, загальною площею 2,0000 га для 
ведення особистого селянського господарства за межами ХХХХХХХ. Дана земельна ділянка 
відноситься до категорії земель сільськогосподарського призначення. 

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

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

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

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

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

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

 
 

Міський голова                                                                                           А.О.Душко 
 
 
 
 
 
 



                                  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  

29  сесія  8 скликання 
 

12 березня 2019 року                                                                      № 1669 
 
 
Про затвердження проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки  
комунальної власності Баранівської об’єднаної  
територіальної громади з метою передачі її у 
власність для ведення особистого селянського 
господарства гр.Савич О.Л. 

 

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

 
ВИРІШИЛА: 

        1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної 
власності Баранівської об’єднаної територіальної громади з метою передачі її у власність 
гр.Савич Олені Леонідівні, яка проживає по ХХХХХХХ, загальною площею 0,0500 га для 
ведення особистого селянського господарства по ХХХХХХХХ. Дана земельна ділянка 
відноситься до категорії земель сільськогосподарського призначення. 

        2. Передати гр.Савич Олені Леонідівні у власність земельну ділянку комунальної 
власності Баранівської об’єднаної територіальної громади, яка розташована по ХХХХХХХХ, 
площею 0,0500 га, в тому числі: рілля – 0,0500 га, для ведення особистого селянського 
господарства, кадастровий номер земельної ділянки – ХХХХХХХХХ. 

        3. Гр.Савич О.Л.: 
        3.1. Після затвердження проектної документації зареєструвати речове право на 

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

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

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

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

 
 

Міський голова                                                                                           А.О.Душко 
 
 
 
 
 
 



                                  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  

29  сесія  8 скликання 
 

12 березня 2019 року                                                                     № 1670 
 
Про затвердження проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки  
комунальної власності Баранівської об’єднаної  
територіальної громади з метою передачі її у 
власність для ведення особистого селянського 
господарства гр.Присяжнюку В.О. 

 

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

 
ВИРІШИЛА: 

        1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної 
власності Баранівської об’єднаної територіальної громади з метою передачі її у власність 
гр.Присяжнюку Віталію Олексійовичу, який проживає по ХХХХХХХХХ, загальною площею 
2,0000 га для ведення особистого селянського господарства в  ХХХХХХХХХХ. Дана 
земельна ділянка відноситься до категорії земель сільськогосподарського призначення. 

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

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

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

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

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

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

 
 

Міський голова                                                                                          А.О.Душко 
 
 
 
 
 
 
 



                                  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  

29  сесія  8 скликання 
 

12 березня 2019 року                                                                     № 1671 
 
Про затвердження проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки  
комунальної власності Баранівської об’єднаної  
територіальної громади з метою передачі її у 
власність для ведення особистого селянського 
господарства гр.Чечет О.В. 
  

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

 
ВИРІШИЛА: 

        1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної 
власності Баранівської об’єднаної територіальної громади з метою передачі її у власність 
гр.Чечет Олені Володимирівні, яка проживає по ХХХХХХХХ, загальною площею 0,2084 га 
для ведення особистого селянського господарства по ХХХХХХХХ. Дана земельна ділянка 
відноситься до категорії земель сільськогосподарського призначення. 

        2. Передати гр.Чечет Олені Володимирівні у власність земельну ділянку 
комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної громади, яка розташована по 
ХХХХХХХ, площею 0,2084 га, в тому числі: рілля – 0,2084 га, для ведення особистого 
селянського господарства, кадастровий номер земельної ділянки – ХХХХХХХХХ 

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

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

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

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

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

 
 

Міський голова                                                                                             А.О.Душко 
 
 
 
 
 
 
  



                                  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  

29  сесія  8 скликання 
 

12 березня 2019 року                                                                     № 1672 
 
Про затвердження проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки  
комунальної власності Баранівської об’єднаної  
територіальної громади з метою передачі її у 
власність для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель 
та споруд (присадибна ділянка) гр.Пашкевичу Й.П. 
 

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

 
ВИРІШИЛА: 

       1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної 
власності Баранівської об’єднаної територіальної громади з метою передачі її у власність 
гр.Пашкевичу Йосипу Петровичу, який проживає по ХХХХХХХХ, загальною площею 
0,2500 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд по ХХХХХХХХХ. Дана земельна ділянка відноситься до категорії земель житлової 
та громадської забудови. 

       2. Передати гр. Пашкевичу Йосипу Петровичу у власність земельну ділянку 
комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної громади, яка розташована по 
ХХХХХХХХ, площею 0,2500 га, в тому числі: землі, зайняті поточним будівництвом та 
відведені під будівництво – 0,0475 га; рілля – 0,2025 га, для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд, кадастровий номер земельної ділянки 
– ХХХХХХХХХ. 

       3. Гр.Пашкевичу Й.П.: 
       3.1. Після затвердження проектної документації зареєструвати речове право на 

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

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

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

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

 
Міський голова                                                                                              А.О.Душко 
 
 
 
 



                                  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  

29  сесія  8 скликання 
 

12 березня 2019 року                                                                     № 1673 
 
Про затвердження проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки  
комунальної власності Баранівської об’єднаної  
територіальної громади з метою передачі її у 
власність для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель 
та споруд (присадибна ділянка) гр.Савич О.Л. 
 

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

 
ВИРІШИЛА: 

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

       2. Передати гр. Савич Олені Леонідівні у власність земельну ділянку комунальної 
власності Баранівської об’єднаної територіальної громади, яка розташована по ХХХХХХХ, 
площею 0,1000 га, в тому числі: землі, зайняті поточним будівництвом та відведені під 
будівництво – 0,0315 га; рілля – 0,0685 га, для будівництва та обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд, кадастровий номер земельної ділянки – 
ХХХХХХХ. 

       3. Гр.Савич О.Л.: 
       3.1. Після затвердження проектної документації зареєструвати речове право на 

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

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

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

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

 
Міський голова                                                                                          А.О.Душко 
 
 
 
 



                                  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  

29  сесія  8 скликання 
 

12 березня 2019 року                                                                     № 1674 
 
Про затвердження технічної документації 
із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж  земельних ділянок для будівництва і 
обслуговування житлового будинку,  
господарських будівель і споруд та для ведення 
особистого селянського господарства, які  
перебувають у власності гр.Краєвського А.Р. 
 

        Розглянувши технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельних ділянок для будівництва і обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд та для ведення особистого селянського господарства, 
керуючись ст.12,33,40,125,126 Земельного кодексу України, ст.26 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної комісії з питань 
земельних відносин, містобудування, будівництва та охорони навколишнього природного 
середовища, міська рада 

 
ВИРІШИЛА: 
 

        1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельних ділянок, що перебувають у власності гр. Краєвського Анатолія 
Романовича, який проживає в ХХХХХХХ,  загальною площею 0,1435 га, в тому числі: для 
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд – 0,1200 
га (під житловою забудовою та господарськими спорудами – 0,0656   га, рілля – 0,0544 га), 
для ведення особистого селянського господарства – 0,0235 га (рілля), по ХХХХХХХ. 
Кадастровий номер земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд : ХХХХХХХХ. Кадастровий номер земельної ділянки для 
ведення особистого селянського господарства: ХХХХХХХХХ. 

       2. Гр. Краєвському А.Р.: 
       3.1. Після затвердження технічної документації зареєструвати речове право на 

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

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

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

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



                                  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  

29  сесія  8 скликання 
 

12 березня 2019 року                                                                     № 1675 
 
Про затвердження технічної документації 
із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж  земельної ділянки комунальної власності 
Баранівської об’єднаної територіальної громади 
з метою передачі її у власність для будівництва 
і обслуговування житлового будинку,  
господарських будівель і споруд гр.Корніюк К.С. 
 

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

 
ВИРІШИЛА: 
 

        1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки комунальної власності Баранівської об’єднаної 
територіальної громади з метою передачі її у власність гр. Корніюк Катерині Сергіївні, яка 
проживає в ХХХХХХХХХ,  загальною площею 0,0825 га для будівництва і обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд по ХХХХХХХХ. Дана земельна 
ділянка відноситься до категорії земель житлової та громадської забудови. 

        2. Передати гр. Корніюк Катерині Сергіївні у власність земельну ділянку 
комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної громади, яка розташована по  
ХХХХХХХХХ, площею 0,0825 га, в тому числі: під житловою забудовою та господарськими 
спорудами – 0,0588 га; рілля – 0,0132 га; багаторічні насадження – 0,0105 га, для будівництва 
і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, кадастровий номер 
земельної ділянки – ХХХХХХХХХ 

       3. Гр. Корніюк К.С.: 
       3.1. Після затвердження технічної документації зареєструвати речове право на 

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

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

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

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



                                  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  

29  сесія  8 скликання 
 

12 березня 2019 року                                                                     № 1676 
 
Про затвердження проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки  
комунальної власності Баранівської об’єднаної  
територіальної громади з метою передачі її у 
власність для ведення особистого селянського 
господарства гр.Краєвському А.Р. 

 

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

 
ВИРІШИЛА: 

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

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

        3. Гр.Краєвському А.Р.: 
        3.1. Після затвердження проектної документації зареєструвати речове право на 

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

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

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

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

 
 

Міський голова                                                                                              А.О.Душко 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                       



                                  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  

29  сесія  8 скликання 
 

12 березня 2019 року                                                                     № 1677 
 
Про затвердження проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки  
комунальної власності Баранівської об’єднаної  
територіальної громади з метою передачі її у 
власність для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель 
та споруд (присадибна ділянка) гр.Денисюку С.В. 
 

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

 
ВИРІШИЛА: 

       1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної 
власності Баранівської об’єднаної територіальної громади з метою передачі її у власність 
гр.Денисюку Сергію Васильовичу, який проживає по ХХХХХХХХХ, загальною площею 
0,2500 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд по ХХХХХХХХХ. Дана земельна ділянка відноситься до категорії земель житлової 
та громадської забудови. 

       2. Передати гр. Денисюку Сергію Васильовичу у власність земельну ділянку 
комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної громади, яка розташована по 
ХХХХХХХХХХХХХ, площею 0,2500 га, в тому числі: під житловою забудовою та 
господарськими будівлями – 0,0936 га; рілля – 0,1564 га, для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд, кадастровий номер земельної ділянки 
– ХХХХХХХХХ. 

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

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

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

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

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

 
Міський голова                                                                                                А.О.Душко 
 
 
 
 



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

 РІШЕННЯ 
29 сесія 8 скликання 

 
12 березня 2019 року                                                                                                №   1678 
 
Про затвердження проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки  
комунальної власності Баранівської об’єднаної  
територіальної громади зі зміною цільового 
призначення з земель запасу сільськогосподарського 
призначення на землі для ведення особистого 
селянського господарства з подальшою 
передачею у власність гр.Савичу А.В. 
 

 

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

 
ВИРІШИЛА: 

      1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної 
власності Баранівської об’єднаної територіальної громади з метою передачі її у власність 
гр.Савичу Артему Володимировичу,  який проживає по ХХХХХХХХ, загальною площею 
1,3053 га зі зміною цільового призначення з земель запасу сільськогосподарського 
призначення (16.00) на землі для ведення особистого селянського господарства (01.03) за 
межами ХХХХХХХХХХ. 

      2. Передати гр.Савичу Артему Володимировичу у власність земельну ділянку 
комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної громади, яка розташована за 
межами ХХХХХХХХ, площею 1,3053 га для ведення особистого селянського господарства, 
кадастровий номер земельної ділянки – ХХХХХХХХХ. 

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

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

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

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

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

 
 

Міський голова                                                                                        А.О.Душко 
 
 



                                  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  

29  сесія  8 скликання 
 

12 березня 2019 року                                                                     № 1679 
 
Про надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки комунальної власності 
Баранівської об’єднаної територіальної 
громади  

        Розглянувши заяви громадян, керуючись ст.12,33,40,118,125,126 Земельного 
кодексу України, Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо спрощення порядку набуття прав на землю», Законом України «Про 
реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», ст.12,25 Закону України «Про 
землеустрій», ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи 
рекомендації постійної комісії з питань земельних відносин, містобудування, будівництва та 
охорони навколишнього природного середовища, міська рада 

 
ВИРІШИЛА: 

          1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення у власність 
(оренду) земельної ділянки комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної 
громади громадянам, зазначеним у додатку до цього рішення. 
          2. Після виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок 
комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної громади, Баранівській 
міській раді зареєструвати земельні ділянки у відділі Держгеокадастру. Громадянам, 
зазначеним у додатку, протягом року з дати прийняття цього рішення подати проект 
землеустрою на розгляд сесії міської ради щодо прийняття рішення про його затвердження 
та передачі земельної ділянки у власність. При невиконанні цієї умови, дане рішення 
вважати таким, що втратило чинність. 
          3. Внести зміни до рішення 26 сесії 8 скликання Баранівської міської ради від 
12.11.2018 р. №1472 «Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо 
відведення земельних ділянок комунальної власності Баранівської об’єднаної 
територіальної громади за межами населених пунктів для ведення особистого селянського 
господарства з подальшою передачею у власність громадянам», а саме, виключити пункт 
12 в додатку до даного рішення. 
          4. Внести зміни до рішення 26 сесії 8 скликання Баранівської міської ради від 
12.11.2018 р. №1433 «Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо 
відведення земельних ділянок комунальної власності Баранівської об’єднаної 
територіальної громади за межами населених пунктів для ведення особистого селянського 
господарства з подальшою передачею у власність громадянам», а саме, виключити пункт 
14 в додатку до даного рішення. 
          5. Внести зміни до рішення 20 сесії 8 скликання Баранівської міської ради від 
11.05.2018 р. №1131 «Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки комунальної власності Баранівської об’єднаної 
територіальної громади для ведення особистого селянського господарства з подальшою 
передачею у власність громадян», а саме, виключити пункт 37 в додатку до даного 
рішення. 
          6. Визнати таким, що втратило чинність, рішення 30 сесії 6 скликання Марківської 
сільської ради від 19.10.2015 р. №524 «Про надання дозволу на виготовлення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва і обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель та споруд з подальшою передачею її у 
власність Мартинюку П.А.». 



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



          Додаток 
до рішення 29 сесії 8 скликання 
Баранівської міської ради 

                                                                                               від 12 березня 2019 р. № 1679 
 
№ 

з/

п 

Прізвище, ім
,
я та по-

батькові, адреса 

проживання 

Площа 

земель-

ної 

ділянки, 

га 

Для будівництва 

та обслуговува-

ння житлового 

будинку, 

господарських 

будівель і 

споруд, га 

 Для ведення 

особистого 

селянського 

господарства, 

га 

Місце 

розташування 

земельної 

ділянки 

Примітка 

1 Журавель Раїса 
Петрівна, ХХХ 

0,65  0,65  власність 

2 Стахівська Тетяна 
Іванівна,  

вул.Лесі ХХХ 

0,33  0,33   
власність 

3 Журавель Микола 
Миколайович, ХХХ 

0,87  0,87  власність 

4 Ворощук Руслан 
Вікторович, ХХХ 

0,10 0,10   власність 

5 Ільчук Людмила 
Леонідівна, ХХХ 

2,00  2,00  власність 

6 Тищик Олександр 
Валентинович, 

ХХХ 

2,00  2,00  власність 

7 Ворощук Руслан 
Вікторович, ХХХ 

2,00  2,00  власність 

8 Воробей Микола 
Леонідович, ХХХ 

0,20 0,20   власність 

9 Рябчук Ольга 
Миколаївна, ХХХ 

0,50  0,50  власність 

10 Педик Олександр 
Юхимович, ХХХ 

0,50  0,50  власність 

11 Герус Олександра 
Вікторівна, ХХХ 

0,12 0,10 0,02  власність 

12 Вовк Людмила 
Іванівна, ХХХ 

0,76  0,76  власність 

13 Завадський Віктор 
Іванович, ХХХ 

2,00  2,00  власність 

14 Коротюк Марія 
Яківна, ХХХ 

0,35  0,35  власність 

15 Абрамова Наталія 
Сергіївна, ХХХ 

0,38  0,38  власність 

16 Ковальчук Павло 
Миколайович, ХХХ 

0,35  0,35  власність 

17 Мартинюк Петро 
Ананійович, ХХХ 

0,1897 0,1897   власність 

18 Корнійчук Світлана 
Іванівна, ХХХ 

0,36  0,36  власність 

19 Ганношин 
Владислав 

Віталійович, ХХХ 

0,10 0,10   власність 

20 Педик Олексій 
Валерійович, ХХХ 

0,44  0,44  власність 

 
 
Секретар ради                                                                                                                   О.В.Самчук 



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

 РІШЕННЯ 
29 сесія 8 скликання 

 
 

12 березня 2019 р.                                                                                                  № 1680 
 
Про надання дозволу на  
проведення експертної  
грошової оцінки земельних 
ділянок 
 

               Розглянувши заяви ФОП Кучера О.А., гр.Стасюка С.А., ФОП Салюка А.В., виписку 
з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, свідоцтво про 
державну реєстрацію фізичної особи-підприємця серія В02 №450485, договір оренди землі 
від 05.11.2018 р., договір оренди землі від 01.11.2018 р., договір оренди землі від         
11.02.2019 р., керуючись ст.12,127,128 Земельного кодексу України, ст.26 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної комісії з 
питань земельних відносин, містобудування, будівництва та охорони навколишнього 
природного середовища, міська рада 

 
ВИРІШИЛА: 

1. Надати дозвіл на проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки 
комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної громади, яка передана в 
оренду фізичній особі-підприємцю Кучеру Олександру Анатолійовичу в ХХХХХХХХХХ,  
загальною площею 0,2972 га для розміщення та експлуатації основних, підсобних та 
допоміжних будівель і споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої 
промисловості. Кадастровий номер земельної ділянки: ХХХХХХХХХХ. 

2. Надати дозвіл на проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки 
комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної громади, яка передана в 
оренду гр.Стасюку Сергію Анатолійовичу в ХХХХХХХХХХХХ,  загальною площею 0,0211 
га для розміщення та експлуатації основних, підсобних та допоміжних будівель і споруд 
підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості. Кадастровий номер 
земельної ділянки: ХХХХХХХХХХХ. 

3. Надати дозвіл на проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки 
комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної громади, яка передана в 
оренду гр.Стасюку Сергію Анатолійовичу в ХХХХХХХХХ,  загальною площею 0,3858 га 
для розміщення та експлуатації основних, підсобних та допоміжних будівель і споруд 
підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості. Кадастровий номер 
земельної ділянки: ХХХХХХХХХ. 

4. Надати дозвіл на проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки 
комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної громади, яка передана в 
оренду фізичній особі-підприємцю Салюку Анатолію Васильовичу в ХХХХХХХХХ,  
загальною площею 0,0406 га для розміщення та експлуатації основних, підсобних та 
допоміжних будівель і споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої 
промисловості. Кадастровий номер земельної ділянки: ХХХХХХХХ. 

5. Зобов’язати ФОП Кучера А.О., гр.Стасюка С.А., ФОП Салюка А.В. укласти з 
Баранівською міською радою договір про оплату авансового внеску в рахунок оплати ціни 
земельної ділянки в місячний термін з дати прийняття цього рішення. 

6. Міському голові Душку А.О. від імені Баранівської міської ради укласти: 
- договір про оплату авансового внеску в рахунок оплати ціни земельної ділянки; 
- договір на проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки з суб’єктом 

оціночної діяльності, який має ліцензію на виконання землеоціночних робіт. Фінансування 



робіт з проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки провести за рахунок 
коштів авансового внеску, сплаченого ФОП Кучером А.О., гр.Стасюком С.А.,                  
ФОП Салюком А.В. 

       7. Відділу містобудування, архітектури, земельних відносин і комунальної власності 
Баранівської міської ради провести розрахунок за виготовлення технічного звіту з експертної 
грошової оцінки земельних ділянок. 

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

 
 
 
 
 

Міський голова                                                                            А.О.Душко 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                     



                                  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  

29 сесія  8 скликання 
 

12 березня 2019 року                                                                     № 1681 
 
Про внесення змін до рішення  
26 сесії 8 скликання від 12.11.2018 р. 
№1478 

 
       Заслухавши інформацію начальника відділу містобудування та архітектури, 

земельних відносин та комунального майна Шевчук О.Г. про необхідність внесення змін до 
рішення 26 сесії 8 скликання Баранівської міської ради від 12.11.2018 р. №1478, в зв’язку з 
допущенням механічної помилки, керуючись ст.12 Земельного кодексу України, ст.26 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної 
комісії з питань земельних відносин, містобудування, будівництва та охорони 
навколишнього природного середовища, міська рада 

 
ВИРІШИЛА: 

               1. Внести зміни до рішення 26 сесії 8 скликання Баранівської міської ради від  
12.11.2018 р. №1478 «Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо 
відведення земельних ділянок комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної 
громади за межами населених пунктів для ведення особистого селянського господарства з 
подальшою передачею у власність громадянам», а саме, виключити пункт 1 в додатку до 
даного рішення. 

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

 
Міський голова                                                                                     А.О.Душко 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

                                                                                               
 
 

 
 

 



                                  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  

29  сесія  8 скликання 
 
 

12 березня 2019 року                                                                                                 № 1682 
 
 
Про припинення права 
користування земельною  
ділянкою  

 
 

        Розглянувши заяву гр.Войни Л.О., гр.Хіміч Л.В., гр.Гонака Ю.В., гр.Ляхути С.М., 
гр.Коротюк М.Я., яка є опікуном гр.Рибачок О.З., рішення Баранівського районного суду від 
21.10.2009 р., клопотання голови правління райспоживспілки Починка М.П., договори 
купівлі-продажу від 22.02.2012 р., керуючись ст.12,141 Земельного Кодексу України, ст.26 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації 
постійної комісії з питань земельних відносин, містобудування, будівництва та охорони 
навколишнього природного середовища, міська рада 

 
ВИРІШИЛА: 

               1. Припинити право користування земельною ділянкою гр.Войні Людмилі 
Олександрівні, яка проживає в ХХХХХХХХ, загальною площею 0,1000 га для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в ХХХХХХХ. 
Передати земельну ділянку площею 0,1000 га до земель запасу житлової та громадської 
забудови комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної   громади. 

               2. Припинити право користування земельною ділянкою гр.Хіміч Людмилі 
Василівні, яка проживає в ХХХХХХХ, загальною площею 0,2000 га для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в ХХХХХХХХ. 
Передати земельну ділянку площею 0,2000 га до земель запасу житлової та громадської 
забудови комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної   громади. 

               3. Припинити право користування земельними ділянками гр.Гонаку Юрію 
Васильовичу, який проживає в ХХХХХХХХХ, загальною площею 0,1200 га, в тому числі: 
для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд – 
0,1000 га; для ведення особистого селянського господарства – 0,0200 га, по ХХХХХХХ. 
Передати земельну ділянку площею 0,1000 га до земель запасу житлової та громадської 
забудови та земельну ділянку площею 0,0200 га – до земель запасу сільськогосподарського 
призначення комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної 

               4. Припинити право користування земельною ділянкою гр.Грушака Ярослава 
Миколайовича, який помер, загальною площею 0,3800 га для ведення особистого 
селянського господарства по ХХХХХХХХ. Передати земельну ділянку площею 0,3800 га до 
земель запасу сільськогосподарського призначення комунальної власності Баранівської 
об’єднаної територіальної   громади. 

               5. Припинити право користування земельною ділянкою гр.Ляхуті Світлані 
Михайлівні, яка проживає в ХХХХХХХХ, загальною площею 0,2000 для ведення особистого 
селянського господарства в ХХХХХХХХ. Передати земельну ділянку площею 0,2000 га до 
земель запасу сільськогосподарського призначення комунальної власності Баранівської 
об’єднаної територіальної   громади. 



               6. Припинити право користування земельною ділянкою гр.Рибачок Ользі Зотиківні, 
яка проживає в ХХХХХХХ, загальною площею 0,3500 для ведення особистого селянського 
господарства по ХХХХХХХХХ. Передати земельну ділянку площею 0,3500 га до земель 
запасу сільськогосподарського призначення комунальної власності Баранівської об’єднаної 
територіальної   громади.  

               7. Припинити право користування земельною ділянкою Баранівській районній 
спілці споживчих товариств, юридична адреса якої: ХХХХХХХ, орієнтовною загальною 
площею 0,0800 га для будівництва та обслуговування будівель торгівлі по ХХХХХХХ, в 
зв’язку з відчуженням об’єктів нерухомості. Передати земельну ділянку площею 0,0800 га до 
земель запасу житлової та громадської забудови комунальної власності Баранівської 
об’єднаної територіальної   громади.  

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

 
Міський голова                                                                    А.О.Душко  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  

29  сесія  8 скликання 
 

12 березня 2019 року                                                                     № 1683 
 
Про присвоєння поштової 
адреси земельній ділянці 
гр.Цариковської Т.П. 
 

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

 
ВИРІШИЛА: 
 
               1. Змінити поштову адресу з «ХХХХХХХ» на «ХХХХХХ» в м.Баранівка земельній  
ділянці для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд, яка належить на праві власності гр.Цариковській Тамарі Петрівні. Кадастровий 
номер земельної ділянки – ХХХХХХХ. 
 
               2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань 
земельних відносин, містобудування, будівництва та охорони навколишнього природного 
середовища. 
 
 
Міський голова                                                                                   А.О.Душко 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  

29  сесія  8 скликання 
 

12 березня 2019 року                                                                     № 1684 
 
Про присвоєння поштової 
адреси земельній ділянці 
 
 

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

 
ВИРІШИЛА: 
 
               1. Змінити поштову адресу з «ХХХХХХХ» на «ХХХХХХХ» в ХХХХХХ земельній  
ділянці  площею 0,1200 га для будівництва і обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд, яка належала на праві власності гр.Кравчуку Олексію 
Олексійовичу, який помер, відповідно до Державного акту на право власності на землю, 
серія ЯК 748433.  Кадастровий номер земельної ділянки – ХХХХХХХХ. 
 
               2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань 
земельних відносин, містобудування, будівництва та охорони навколишнього природного 
середовища. 
 
 
Міський голова                                                                                   А.О.Душко 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



                                  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  

29  сесія  8 скликання 
 

12 березня 2019 року                                                                     № 1685 
 
Про надання дозволу на виготовлення 
технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж 
земельних ділянок в натурі (на місцевості) 
для ведення особистого товарного 
сільськогосподарського виробництва з  
метою передачі їх увласність гр.Волянському С.Д. 
 

        Розглянувши заяву гр.Волянського С.Д. про надання дозволу на виготовлення 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних 
ділянок з метою передачі їх у власність (земельні частки (паї), рішення Баранівського 
районного суду Житомирської області від 10.01.2019 р. (справа №273/1853/18), керуючись 
ст.12,32,118,125,126,1861, п.21 Розділу Х «Перехідних положень» Земельного кодексу 
України, Законом України «Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних 
ділянок власникам земельних часток (паїв), Законом України «Про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України щодо спрощення порядку набуття прав на землю», Законом 
України «Про реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», ст.12,25 Закону 
України «Про землеустрій», ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
враховуючи рекомендації постійної комісії з питань земельних відносин, містобудування, 
будівництва та охорони навколишнього природного середовища, міська рада 

 
ВИРІШИЛА: 
   

        1. Надати дозвіл гр.Волянському Сергію Дмитровичу, який проживає в ХХХХХХХ, 
на розробку технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 
земельних ділянок в натурі (на місцевості) з метою передачі їх у власність (2/3 частини 
земельної частки (паю) для ведення товарного сільськогосподарського виробництва 
загальною площею 2,7626 га, в тому числі: земельна ділянка №1(285) – 2,4271 га (рілля), 
земельна ділянка №2(940) – 0,3355 га (пасовище), та закріплення на місцевості межовими 
знаками. Земельні ділянки розташовані за межами ХХХХХХ та відносяться до категорії 
земель сільськогосподарського призначення. 

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

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



                                  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  

29  сесія  8 скликання 
 

12 березня 2019 року                                                                     № 1686 
 
Про надання дозволу на виготовлення 
технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
для ведення товарного сільськогосподарського  
виробництва з метою передачі її увласність  
гр.Чернокунь Л.В. 
 

        Розглянувши заяву гр.Чернокунь Л.В. про надання дозволу на виготовлення 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 
ділянки з метою передачі її у власність (земельна частка (пай), сертифікат на право на 
земельну частку (пай) ХХХХХХХ, свідоцтво про право на спадщину за заповітом від 
ХХХХХХХХ, довіреність, посвідчена приватним нотаріусом Білоцерківського міського 
нотаріального округу Київської області Іванчишиною Л.Г., керуючись 
ст.12,32,118,125,126,1861, п.21 Розділу Х «Перехідних положень» Земельного кодексу 
України, Законом України «Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних 
ділянок власникам земельних часток (паїв), Законом України «Про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України щодо спрощення порядку набуття прав на землю», Законом 
України «Про реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», ст.12,25 Закону 
України «Про землеустрій», ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
враховуючи рекомендації постійної комісії з питань земельних відносин, містобудування, 
будівництва та охорони навколишнього природного середовища, міська рада 

 
ВИРІШИЛА: 
   

        1. Надати дозвіл гр.Чернокунь Любові Василівні, яка проживає в ХХХХХХХ, на 
розробку технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) з метою передачі її у власність для ведення 
товарного сільськогосподарського виробництва загальною площею 2,4118 га, в тому числі: 
земельна ділянка №1(128) – 2,4118 га (рілля), та закріплення на місцевості межовими 
знаками. Земельна ділянка розташована за межами ХХХХХ та відноситься до категорії 
земель сільськогосподарського призначення. 

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

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



                                  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  

29  сесія  8 скликання 
 

12 березня 2019 року                                                                     № 1687 
 
Про надання дозволу на виготовлення 
технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
для будівництва та обслуговування 
будівель громадських та релігійних 
організацій релігійній організації 
«Релігійна громада (Парафія) Матері 
Божої Цариці Розарія Київсько- 
Житомирської Дієцезії Римсько- 
Католицької церкви» 
 

        Розглянувши клопотання настоятеля Римсько-Католицької Парафії М.Б.Ц. Розарія 
Подобінського Я.М. про надання дозволу на виготовлення технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки для будівництва та 
обслуговування будівель громадських та релігійних організацій, виписку з Єдиного 
державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, 
договір оренди землі від 28.01.2003 р., керуючись ст.12,38,39,118,125,126,1861 Земельного 
кодексу України, Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо спрощення порядку набуття прав на землю», Законом України «Про 
реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», ст.12,25 Закону України «Про 
землеустрій», ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи 
рекомендації постійної комісії з питань земельних відносин, містобудування, будівництва та 
охорони навколишнього природного середовища, міська рада 

 
ВИРІШИЛА: 
   

        1. Надати дозвіл релігійній організації «Релігійна громада (Парафія) Матері Божої 
Цариці Розарія Київсько-Житомирської Дієцезії Римсько-Католицької церкви 
смт.Першотравенськ Баранівського району Житомирської області», юридична адреса якої: 
смт.Першотравенськ, вул.Костьольна,34, на розробку технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для 
будівництва та обслуговування будівель громадських та релігійних організацій загальною 
площею 0,01 га в с.Глибочок, Баранівського району, Житомирської області. Земельна ділянка 
перебуває в оренді Римсько-Католицької Парафії М.Б.Ц. Розарія та відноситься до категорії 
земель житлової та громадської забудови. 

            2. Після виготовлення технічної документації із землеустрою, настоятелю парафії 
Подобінському Я.М. зареєструвати земельну ділянку у відділі Держгеокадастру та подати 
технічну документацію на розгляд сесії міської ради щодо прийняття рішення про її 
затвердження. 

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



                                  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  

29  сесія  8 скликання 
 

12 березня 2019 року                                                                     № 1688 
 
Про надання дозволу на виготовлення 
технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж 
земельних ділянок в натурі (на місцевості) 
для ведення товарного сільськогосподарського  
виробництва з метою передачі її увласність  
гр.Шевчуку П.М. 
 

        Розглянувши заяву гр.Шевчука П.М. про надання дозволу на виготовлення 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних 
ділянок з метою передачі їх у власність (земельна частка (пай), сертифікат на право на 
земельну частку (пай) серія ЖТ №0147820, свідоцтво про право на спадщину за законом від 
29.09.2006 р., керуючись ст.12,32,118,125,126,1861, п.21 Розділу Х «Перехідних положень» 
Земельного кодексу України, Законом України «Про порядок виділення в натурі (на 
місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв), Законом України «Про 
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення порядку набуття прав 
на землю», Законом України «Про реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх 
обтяжень», ст.12,25 Закону України «Про землеустрій», ст.26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної комісії з питань земельних 
відносин, містобудування, будівництва та охорони навколишнього природного середовища, 
міська рада 

 
ВИРІШИЛА: 
   

        1. Надати дозвіл гр.Шевчуку Петрові Михайловичу, який проживає в ХХХХХХХ, 
на розробку технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 
земельних ділянок в натурі (на місцевості) з метою передачі їх у власність для ведення 
товарного сільськогосподарського виробництва загальною площею 3,7980 га, в тому числі: 
земельна ділянка №1(71) – 2,0570 га (рілля), земельна ділянка №2(178) – 1,7410 га 
(пасовище), та закріплення на місцевості межовими знаками. Земельні ділянки розташовані 
за межами ХХХХХХ та відноситься до категорії земель сільськогосподарського 
призначення. 

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

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



                                  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  

29  сесія  8 скликання 
 

12 березня 2019 року                                                                     № 1689 
 
Про надання дозволу на виготовлення 
технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
для будівництва та обслуговування   
житлового будинку, господарських  
будівель і споруд з метою передачі її в 
оренду гр.Ляхуті С.М. 
 

        Розглянувши заяву гр.Ляхути С.М. про надання дозволу на виготовлення технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки з 
метою передачі її в оренду, договір дарування житлового будинку від 11.01.2002 р., 
керуючись ст.12,40,93,118,125,126,1861, Земельного кодексу України, Законом України «Про 
оренду землі», Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України 
щодо спрощення порядку набуття прав на землю», Законом України «Про реєстрацію 
речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», ст.12,25 Закону України «Про 
землеустрій», ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи 
рекомендації постійної комісії з питань земельних відносин, містобудування, будівництва та 
охорони навколишнього природного середовища, міська рада 

 
ВИРІШИЛА: 
   

        1. Надати дозвіл гр.Ляхуті Світлані Михайлівні, яка проживає в ХХХХХХХХХХ, на 
розробку технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) з метою передачі її в оренду для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд орієнтовною 
загальною площею 0,10 га в ХХХХХХХ. Земельна ділянка відноситься до категорії земель 
житлової та громадської забудови та перебуває в користування гр.Ляхути С.М. 

            2. Після виготовлення технічної документації із землеустрою, Баранівській міській 
раді зареєструвати земельну ділянки у відділі Держгеокадастру. Гр.Ляхуті С.М. подати 
технічну документацію на розгляд сесії міської ради щодо прийняття рішення про її 
затвердження та передачі земельної ділянки в оренду. 

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



                                  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  

29  сесія  8 скликання 
 

12 березня 2019 року                                                                     № 1690 
 
Про надання дозволу на виготовлення 
технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж 
в натурі (на місцевості) земельної ділянки  
комунальної власності Баранівської  
об’єднаної територіальної  громади для  
будівництва та обслуговування будівель  
ринкової інфраструктури 
 

        Заслухавши інформацію начальника відділу містобудування і архітектури, 
земельних відносин і комунальної власності Шевчук О.Г. про необхідність виготовлення 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 
ділянки комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної громади, керуючись 
ст.12,39,118,125,126,1861, Земельного кодексу України, Законом України «Про внесення змін 
до деяких законодавчих актів України щодо спрощення порядку набуття прав на землю», 
Законом України «Про реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», ст.12,25 
Закону України «Про землеустрій», ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», враховуючи рекомендації постійної комісії з питань земельних відносин, 
містобудування, будівництва та охорони навколишнього природного середовища, міська 
рада 

 
ВИРІШИЛА:  
             1. Баранівській міській раді в особі міського голови Душка А.О. замовити 
розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж в 
натурі (на місцевості) земельної ділянки комунальної власності Баранівської об’єднаної 
територіальної громади для будівництва та обслуговування будівель ринкової 
інфраструктури (адміністративних будинків, офісних приміщень та інших будівель 
громадської забудови, які використовуються для здійснення підприємницької та іншої 
діяльності, пов’язаної з отриманням прибутку) орієнтовною загальною площею 0,0600 га в 
м.Баранівка, вул.Звягельська. Земельна ділянка відноситься до категорії земель житлової та 
громадської забудови. 
               2. Присвоїти земельній ділянці поштову адресу: вул.Звягельська,2к. 

            3. Після виготовлення технічної документації із землеустрою, Баранівській міській 
раді зареєструвати земельну ділянки у відділі Держгеокадастру. Відділу містобудування, 
архітектури, земельних відносин та комунальної власності подати технічну документацію 
на розгляд сесії міської ради щодо прийняття рішення про її затвердження. 

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



                                  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  

29  сесія  8 скликання 
 

12 березня 2019 року                                                                                         № 1691 
 
Про надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок комунальної власності 
Баранівської об’єднаної територіальної 
громади за межами населених пунктів 
зі зміною цільового призначення з земель 
запасу на землі для ведення особистого  
селянського господарства з подальшою  
передачею у власність громадянам 
 

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

 
ВИРІШИЛА: 
 
               1. Надати дозвіл на виготовлення технічної документації щодо поділу земельної 
ділянки земель запасу сільськогосподарського призначення  за кадастровим номером 
ХХХХХХХ загальною площею 87,7091 га.        

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

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

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



Додаток до рішення 
                                                                                   29 сесії 8 скликання Баранівської          
                                                                                   міської ради  від 12.03.2019 р. № 1691 

 
 
 Прізвище,  ім,я  та  

по-батькові 
Адреса проживання Місце 

розташування 
земельної 
ділянки 
 

Площа, 
га 

1 Горлатий Олександр 
Миколайович 

ХХХХ ХХХХ 2,0000 

2 Черкавський Олег 
Валентинович 

ХХХХ ХХХХ 2,0000 

 
 
 
 
 
 
Секретар ради                                                                                                             О.В.Самчук 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  

29  сесія  8 скликання 
 

12 березня 2019 року                                                                                         № 1692 
 
Про передачу в оренду земельної 
ділянки комунальної власності 
Баранівської об,єднаної територіальної 
громади для розміщення та експлуатації 
основних, підсобних та допоміжних  
будівель та споруд підприємств  
переробної, машинобудівної та іншої 
промисловості ТОВ «Юрест» 

 
        Розглянувши клопотання директора ТОВ «Юрест» Ковальчук А.В. про передачу в 

оренду земельної ділянки для розміщення та експлуатації основних, підсобних та 
допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої 
промисловості, статут товариства, керуючись ст.12,93,120,125,126 Земельного кодексу 
України, Законом України «Про реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх 
обтяжень», Законом України «Про оренду землі», ст.26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної комісії з питань земельних 
відносин, містобудування, будівництва та охорони навколишнього природного середовища, 
міська рада 

 
ВИРІШИЛА: 

        1. Передати  товариству з обмеженою відповідальністю «Юрест» в короткострокову 
оренду терміном на 1 (один) рік земельну ділянку комунальної власності Баранівської 
об,єднаної територіальної громади для розміщення та експлуатації основних, підсобних та 
допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої 
промисловості загальною площею 0,0253 га по вул.Першотравенській,2 в м.Баранівка, 
Житомирської області. Кадастровий номер земельної ділянки: 1820600000:01:004:1585. 

       2. Присвоїти земельній ділянці поштову адресу: вул.Першотравенська,2я. 
       3. Встановити розмір орендної плати за оренду земельної ділянки площею 0,0253 га 

в розмірі 6% від нормативної грошової оцінки землі. 
       4. Директору ТОВ «Юрест» Ковальчук А.В.: 
       4.1. Замовити в землевпорядній організації виготовлення договору оренди землі та 

зареєструвати його відповідно до чинного законодавства. 
           4.2. Виконувати обов’язки землекористувача відповідно до вимог статті 96 
Земельного кодексу України. 
           4.3. Забезпечити вільний доступ для прокладання нових, ремонту та експлуатації 
існуючих інженерних мереж і споруд, що знаходяться в межах земельної ділянки. 

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

 
 

Міський голова                                                                                             А.О.Душко 
 
 
 
 



                                  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  

29  сесія  8 скликання 
 

12 березня 2019 року                                                                                         № 1693 
 
Про передачу у власність земельної 
ділянки комунальної власності 
Баранівської об,єднаної територіальної 
громади для ведення особистого  
селянського господарства гр.Колбут О.М. 
 

        Розглянувши заяву гр.Колбут О.М. про передачу у власність земельної ділянки для 
ведення особистого селянського господарства, договір дарування від 29.01.2019 р., 
керуючись ст.12,33,118,120,125,126 Земельного кодексу України, Законом України «Про 
реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», ст.26 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної комісії з питань 
земельних відносин, містобудування, будівництва та охорони навколишнього природного 
середовища, міська рада 

 
ВИРІШИЛА: 

        1. Передати гр.Колбут Олені Миколаївні, яка проживає в ХХХХХХХ, у власність 
земельну ділянку комунальної власності Баранівської об,єднаної територіальної громади для 
ведення особистого селянського господарства загальною площею 0,0649 га по ХХХХХХХХ. 
Кадастровий номер земельної ділянки: ХХХХХХХХ. 

       2. Гр.Колбут О.М.: 
           2.1. Виконувати обов’язки землевласника відповідно до вимог статті 91 Земельного 
кодексу України. 
           2.3. Забезпечити вільний доступ для прокладання нових, ремонту та експлуатації 
існуючих інженерних мереж і споруд, що знаходяться в межах земельної ділянки. 

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

 
 

Міський голова                                                                                             А.О.Душко 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  

29  сесія  8 скликання 
 

12 березня 2019 року                                                                                         № 1694 
 
Про передачу у власність земельної 
ділянки комунальної власності 
Баранівської об,єднаної територіальної 
громади для ведення особистого  
селянського господарства гр.Щербі Л.В. 
 

        Розглянувши заяву гр.Щерби Л.В. про передачу у власність земельної ділянки для 
ведення особистого селянського господарства, договір дарування від 29.01.2019 р., 
керуючись ст.12,33,118,120,125,126 Земельного кодексу України, Законом України «Про 
реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», ст.26 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної комісії з питань 
земельних відносин, містобудування, будівництва та охорони навколишнього природного 
середовища, міська рада 

 
ВИРІШИЛА: 

        1. Передати гр.Щербі Людмилі Володимирівні, яка проживає в с.Глибочок, 
Баранівського району, Житомирської області ХХХХХХХХ, у власність земельну ділянку 
комунальної власності Баранівської об,єднаної територіальної громади для ведення 
особистого селянського господарства загальною площею 0,1179 га по ХХХХХХХХ. 
Кадастровий номер земельної ділянки: ХХХХХХХХ. 

       2. Гр.Щербі Л.В.: 
           2.1. Виконувати обов’язки землевласника відповідно до вимог статті 91 Земельного 
кодексу України. 
           2.3. Забезпечити вільний доступ для прокладання нових, ремонту та експлуатації 
існуючих інженерних мереж і споруд, що знаходяться в межах земельної ділянки. 

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

 
 

Міський голова                                                                                             А.О.Душко 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



                                  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  

29  сесія  8 скликання 
 

12 березня 2019 року                                                                                           № 1695 
 
Про внесення змін до рішення  
20 сесії 8 скликання від 11.05.2018 р. 
№1100 

 
        Заслухавши інформацію начальника відділу містобудування та архітектури, 

земельних відносин та комунального майна Шевчук О.Г. про необхідність внесення змін до 
рішення 20 сесії 8 скликання Баранівської міської ради від 11.05.2018 р. №1100, в зв’язку з 
проведенням геодезичних робіт та уточнення площі земельної ділянки, керуючись ст.12 
Земельного кодексу України, ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
враховуючи рекомендації постійної комісії з питань земельних відносин, містобудування, 
будівництва та охорони навколишнього природного середовища, міська рада 

 
ВИРІШИЛА: 

               1. Внести зміни до рішення 20 сесії 8 скликання Баранівської міської ради від  
11.05.2018 р. №1100 «Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної 
громади», а саме, в додатку даного рішення пункт 3 викласти в новій редакції: 
 
№ 

з/п 

Прізвище, ім
,
я та 

по-батькові, адреса 

проживання 

Площа 

земельної 

ділянки, га 

Для 

будівництва 

та 

обслуговуван- 

ня житлового 

будинку, 

господарських 

будівель і 

споруд, га 

Для ведення 

особистого 

селянського 

господарства, 

га 

Місце 

розташування 

земельної 

ділянки 

3 Леонець Валентина 
Михайлівна, ХХХХ 

0,2838  0,2838 ХХХХ 

 
 

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

 
Міський голова                                                                           А.О.Душко 
 
 
 
 
 
 



                                  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  

29  сесія  8 скликання 
 

12 березня 2019 року                                                                                           № 1696 
 
Про внесення змін до рішення  
24 сесії 8 скликання від 27.09.2018 р. 
№1344 

 
        Заслухавши інформацію начальника відділу містобудування та архітектури, 

земельних відносин та комунального майна Шевчук О.Г. про необхідність внесення змін до 
рішення 24 сесії 8 скликання Баранівської міської ради від 27.09.2018 р. №1344, в зв’язку з 
проведенням геодезичних робіт та уточнення площі земельної ділянки, керуючись ст.12 
Земельного кодексу України, ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
враховуючи рекомендації постійної комісії з питань земельних відносин, містобудування, 
будівництва та охорони навколишнього природного середовища, міська рада 

 
ВИРІШИЛА: 

               1. Внести зміни до рішення 24 сесії 8 скликання Баранівської міської ради від  
27.09.2018 р. №1344 «Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної 
громади», а саме, в додатку даного рішення пункт 6 викласти в новій редакції: 
 
№ 

з/п 

Прізвище, ім
,
я та 

по-батькові, адреса 

проживання 

Площа 

земельної 

ділянки, га 

Для 

будівництва 

та 

обслуговуван- 

ня житлового 

будинку, 

господарських 

будівель і 

споруд, га 

Для ведення 

особистого 

селянського 

господарства, 

га 

Місце 

розташування 

земельної 

ділянки 

6 Щербак Ольга 
Володимирівна, 

ХХХХ 

0,10 0,10  ХХХХ 

 
 

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

 
Міський голова                                                                           А.О.Душко 
 
 
 
 
 

 



                                  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  

29  сесія  8 скликання 
 

12 березня 2019 року                                                                                           № 1697 
 
Про внесення змін до рішення  
27 сесії 8 скликання від 21.12.2018 р. 
№1505 

 
        Заслухавши інформацію начальника відділу містобудування та архітектури, 

земельних відносин та комунального майна Шевчук О.Г. про необхідність внесення змін до 
рішення 27 сесії 8 скликання Баранівської міської ради від 21.12.2018 р. №1505, в зв’язку з 
проведенням геодезичних робіт та уточнення площі земельної ділянки, керуючись ст.12 
Земельного кодексу України, ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
враховуючи рекомендації постійної комісії з питань земельних відносин, містобудування, 
будівництва та охорони навколишнього природного середовища, міська рада 

 
ВИРІШИЛА: 

               1. Внести зміни до рішення 27 сесії 8 скликання Баранівської міської ради від  
21.12.2018 р. №1505 «Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної 
громади», а саме, в додатку даного рішення пункт 6 викласти в новій редакції: 
 
№ 

з/п 

Прізвище, ім
,
я та 

по-батькові, 

адреса 

проживання 

Площа 

земельної 

ділянки, 

га 

Для 

будівництва та 

обслуговуван- 

ня житлового 

будинку, 

господарських 

будівель і 

споруд, га 

Для ведення 

особистого 

селянського 

господарства, 

га 

Місце 

розташування 

земельної 

ділянки 

Примітка  

10 Цимбалюк 
Зофія 

Миколаївна, 
ХХХХ 

0,25  0,25 ХХХХ власність 

 
 

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

 
Міський голова                                                                           А.О.Душко 
 
 
 
 
 
   



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  

29 сесія 8 скликання 
 
12 березня 2019 року                                                                                                № 1698 
 
Про припинення дії договорів 
оренди землі гр.Щерби М.Д. 
 

      Розглянувши заяву гр.Щерби М.Д. про припинення дії договорів оренди землі та 
припинення права користування земельними ділянками, в зв’язку з відчуженням нерухомого 
майна, договори дарування від 29.01.2019 року, керуючись ст.12,141 Земельного кодексу 
України, Законом України «Про оренду землі», ст.26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної комісії з питань земельних 
відносин, містобудування, будівництва та охорони навколишнього природного середовища, 
міська рада 

 
ВИРІШИЛА: 

             1. Припинити дію договору оренди землі та право користування земельною 
ділянкою площею 0,1732 га для ведення особистого селянського господарства в 
м.Баранівка по вул.Першотравенській,30, який укладений 06.11.2014 р. Баранівською 
міською радою з гр.Щербою Миколою Дмитровичем. Кадастровий номер земельної 
ділянки – 1820600000:01:006:0032. 
             2. Припинити дію договору оренди землі та право користування земельною 
ділянкою площею 0,1179 га для ведення особистого селянського господарства в 
м.Баранівка по вул.Першотравенській,30, який укладений 06.11.2014 р. Баранівською 
міською радою з гр.Щербою Миколою Дмитровичем. Кадастровий номер земельної 
ділянки – 1820600000:01:006:0033. 
             3. Припинити дію договору оренди землі та право користування земельною 
ділянкою площею 0,0649 га для ведення особистого селянського господарства в 
м.Баранівка по вул.Першотравенській,30, який укладений 06.11.2014 р. Баранівською 
міською радою з гр.Щербою Миколою Дмитровичем. Кадастровий номер земельної 
ділянки – 1820600000:01:006:0031. 
             4. Гр.Щербі М.Д. укласти з Баранівською міською радою угоди про припинення дії 
договорів оренди землі та зареєструвати їх відповідно до чинного законодавства. 

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

 
 
Міський голова                                                                                                      А.О.Душко 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  

29  сесія  8 скликання 
 

12 березня 2019 року                                                                                         № 1699 
 
Про поновлення дії договору 
оренди землі ФОП Можейко Т.Ю. 

 
        Розглянувши заяву ФОП Можейко Т.Ю. про поновлення дії договору оренди землі, 

який укладений 27.02.2014 р., керуючись ст.12,93,124 Земельного кодексу України, Законом 
України «Про реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», Законом України 
«Про оренду землі», ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
враховуючи рекомендації постійної комісії з питань земельних відносин, містобудування, 
будівництва та охорони навколишнього природного середовища, міська рада 

 
ВИРІШИЛА: 

        1. Поновити терміном на 5 (п’ять) років дію договору оренди земельної ділянки 
комунальної власності Баранівської обєднаної територіальної громади загальною площею 
0,0024 га для будівництва та обслуговування будівель торгівлі в м.Баранівка, 
вул.Звягельська,3д, який укладений Баранівською міською радою з фізичною особою-
підприємцем Можейко Тетяною Юріївною 19.02.2014 р. та зареєстрований 27.02.2014 р. в 
Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно. Кадастровий номер земельної ділянки: 
1820600000:01:004:0636. 

        2. Залишити без змін розмір орендної плати за оренду земельної ділянки площею 
0,0024 га - 12% від нормативної грошової оцінки землі. 

        3. ФОП Можейко Т.Ю. укласти додаткову угоду до договору оренди землі та 
зареєструвати її відповідно до чинного законодавства. 

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

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

 
 

Міський голова                                                                                                        А.О.Душко 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  

29  сесія  8 скликання 
 

12 березня 2019 року                                                                                                № 1700 
 
Про надання дозволу на виготовлення технічної 
документації із землеустрою щодо інвентаризації  
земельної ділянки комунальної власності  
Баранівської об’єднаної територіальної громади для  
будівництва та обслуговування будівель закладів 
охорони здоров,я та соціальної допомоги 
 

        Заслухавши інформацію начальника відділу містобудування, архітектури, 
земельних відносин та комунальної власності Шевчук О.Г. про необхідність виготовлення 
технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земельної ділянки, технічний 
паспорт на громадський будинок, виготовлений ПФ «ЮрЕкс» 04.09.2017 р., керуючись 
ст.12,125,126 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», Законом України 
«Про регулювання містобудівної діяльності», Наказом Міністерства регіонального розвитку, 
будівництва та житлово-комунального господарства України від 16.11.2011 р. №290, ст.12,25 
Закону України «Про землеустрій», ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», враховуючи рекомендації постійної комісії з питань земельних відносин, 
містобудування, будівництва та охорони навколишнього природного середовища, міська 
рада 

 
ВИРІШИЛА: 
 

      1. Баранівській міській раді в особі міського голови Душка А.О. замовити розробку 
технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земельної ділянки комунальної 
власності Баранівської об’єднаної територіальної громади (АЗПСМ) орієнтовною площею 
0,40 га для будівництва та обслуговування будівель закладів охорони здоров,я та соціальної 
допомоги по вул.Молодіжній,7 в с.Суємці Баранівського району Житомирської області. Дана 
земельна ділянка відноситься до земель житлової та громадської забудови. 

      2. Відділу містобудування, архітектури, земельних відносин та комунальної власності 
після виготовлення технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель 
комунальної власності зареєструвати земельну ділянку у відділі Держгеокадастру та подати 
технічну документацію на розгляд сесії міської ради для прийняття рішення про її 
затвердження. 
             3. Баранівській міській раді в особі міського голови Душка А.О. замовити 
виготовлення детального плану території з метою уточнення місця розташування земельної 
ділянки комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної громади (АЗПСМ) 
орієнтовною площею 0,40 га для будівництва та обслуговування будівель закладів охорони 
здоров’я та соціальної допомоги за адресою: вул. Молодіжна, 7, с. Суємці, Баранівського 
району, Житомирської області. 
             4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань 
земельних відносин, містобудування, будівництва та охорони навколишнього природного 
середовища. 
 
Міський голова                                                             А.О.Душко 
 



                                  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  

29  сесія  8 скликання 
 

12 березня 2019 року                                                                                                № 1701 
 
Про надання дозволу на виготовлення технічної 
документації із землеустрою щодо інвентаризації  
земельної ділянки комунальної власності  
Баранівської об’єднаної територіальної громади для  
будівництва та обслуговування інших будівель 
громадської забудови 
 

        Заслухавши інформацію начальника відділу містобудування, архітектури, 
земельних відносин та комунальної власності Шевчук О.Г. про необхідність виготовлення 
технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земельної ділянки, свідоцтво про 
право власності на нежитлову будівлю від 28.12.2004 р., керуючись ст.12,125,126 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», Законом України «Про 
регулювання містобудівної діяльності», Наказом Міністерства регіонального розвитку, 
будівництва та житлово-комунального господарства України від 16.11.2011 р. №290, ст.12,25 
Закону України «Про землеустрій», ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», враховуючи рекомендації постійної комісії з питань земельних відносин, 
містобудування, будівництва та охорони навколишнього природного середовища, міська 
рада 

 
ВИРІШИЛА: 
 

        1. Баранівській міській раді в особі міського голови Душка А.О. замовити розробку 
технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земельної ділянки комунальної 
власності Баранівської об’єднаної територіальної громади (нежитлова будівля Баранівського 
районного військового комісаріату) орієнтовною площею 0,2000 га для будівництва та 
обслуговування інших будівель громадської забудови по вул.Звягельській,42 в м.Баранівка 
Житомирської області. Дана земельна ділянка відноситься до земель житлової та громадської 
забудови. 

 
        2. Відділу містобудування, архітектури, земельних відносин та комунальної 

власності: 
  2.1. Після виготовлення технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації 

земель комунальної власності зареєструвати земельну ділянку у відділі Держгеокадастру та 
подати технічну документацію на розгляд сесії міської ради для прийняття рішення про її 
затвердження. 

 2.2. Провести розрахунок із організацією, яка має відповідну ліцензію на виконання 
землевпорядних робіт, за виготовлення технічної документації із землеустрою щодо 
інвентаризації земель. 

 
            3. Баранівській міській раді в особі міського голови Душка А.О. замовити 
виготовлення детального плану території з метою уточнення місця розташування земельної 
ділянки комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної громади (нежитлова 
будівля Баранівського районного військового комісаріату) орієнтовною площею 0,20 га для 
будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови за адресою: вул. 
Звягельська, 42, м. Баранівка, Житомирської області. 



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



                                  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  

29  сесія  8 скликання 
 

12 березня 2019 року                                                                                         № 1702 
 
Про надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки комунальної власності 
Баранівської об’єднаної територіальної 
громади за межами населених пунктів 
зі зміною цільового призначення з земель 
запасу на землі для сінокосіння та 
випасання худоби 
 

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

 
ВИРІШИЛА: 
              

        1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки сільськогосподарського призначення комунальної власності Баранівської об’єднаної 
територіальної громади зі зміною цільового призначення з земель запасу (16.00) на землі для 
сінокосіння та випасання худоби (01.08) за межами с.Берестівка, Баранівського району, 
Житомирської області загальною площею 64,8991 га. Кадастровий номер земельної ділянки: 
1820680400:02:000:1656. 

        2. Після виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної громади, Баранівській міській 
раді зареєструвати земельну ділянку у відділі Держгеокадастру та подати проект 
землеустрою на розгляд сесії міської ради для прийняття рішення про його затвердження. 
               3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань 
земельних відносин, містобудування, будівництва та охорони навколишнього природного 
середовища. 
 
 
 
 
Міський голова                                                                               А.О.Душко 
 
 
 
 



                                  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  

29  сесія  8 скликання 
 

12 березня 2019 року                                                                                         № 1703 
 
Про надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок комунальної власності 
Баранівської об’єднаної територіальної 
громади за межами населених пунктів 
зі зміною цільового призначення з земель 
запасу на землі для сінокосіння та 
випасання худоби 
 

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

 
ВИРІШИЛА: 
              

        1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельних 
ділянок сільськогосподарського призначення комунальної власності Баранівської об’єднаної 
територіальної громади зі зміною цільового призначення з земель запасу (16.00) на землі для 
сінокосіння та випасання худоби (01.08) за межами с.Марківка та с.Глибочок, Баранівського 
району, Житомирської області загальною площею 135,8654 га, в тому числі: 

- ділянка №1 – 32,0734 га (1820683600:07:000:0186); 
- ділянка №2 – 8,1515 га (1820683600:07:000:0185); 
- ділянка №3 – 18,4326 га (1820683600:07:000:0184); 
- ділянка №4 – 15,0521 га (1820683600:07:000:0191); 
- ділянка №5 – 20,1288 га (1820683600:07:000:0192); 
- ділянка №6 – 5,2997 га (1820683600:07:000:0194); 
- ділянка №7 – 22,1875 га (1820683600:07:000:0193); 
- ділянка №8 – 14,5398 га (1820683600:01:000:0310). 
        2. Після виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок 

комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної громади, Баранівській міській 
раді зареєструвати земельну ділянку у відділі Держгеокадастру та подати проект 
землеустрою на розгляд сесії міської ради для прийняття рішення про його затвердження. 
               3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань 
земельних відносин, містобудування, будівництва та охорони навколишнього природного 
середовища. 
 
 
Міський голова                                                                               А.О.Душко 



                                  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  

29  сесія  8 скликання 
 

12 березня 2019 року                                                                                          № 1704 
 
Про розгляд клопотання ТОВ  
«Сайенс Інновейшн Продакшн»  
щодо зменшення розміру орендної 
плати за оренду земельної ділянки 
 

       Розглянувши клопотання директора ТОВ «Сайенс Інновейшн Продакшн»                 
Нікуліна Д.О. про зменшення розміру орендної плати за оренду земельної ділянки площею 
2,00 га в м.Баранівка, керуючись ст.12 Земельного кодексу України, Законом України «Про 
оренду землі», ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи 
рекомендації постійної комісії з питань земельних відносин, містобудування, будівництва та 
охорони навколишнього природного середовища, міська рада 

 
ВИРІШИЛА: 
              

        1. Залишити без змін розмір орендної плати за оренду земельної ділянки загальною 
площею 2,0000 га в м.Баранівка для розміщення, будівництва, експлуатації та 
обслуговування будівель і споруд об’єктів енергогенеруючих підприємств, установ і 
організацій, яка передана в оренду ТОВ «Сайенс Інновейшн Продакшн» відповідно до 
договору оренди землі від  31.08.2018 р., - 7% від нормативної грошової оцінки землі. 
Кадастровий номер земельної ділянки: 1820600000:01:003:0724. 

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



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ 
29 сесія 8 скликання 

 
12 березня 2018 року                                                                                                № 1705 
 
Про надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок комунальної власності 
Баранівської об’єднаної територіальної 
громади за межами населених пунктів 
зі зміною цільового призначення з земель 
запасу на землі для ведення особистого  
селянського господарства з подальшою  
передачею у власність громадянам 
 

   Розглянувши заяви громадян про надання дозволу на виготовлення проекту 
землеустрою щодо відведення у власність земельних ділянок, керуючись 
ст.12,33,118,125,126 Земельного кодексу України, Законом України «Про внесення змін до 
деяких законодавчих актів України щодо спрощення порядку набуття прав на землю», 
Законом України «Про реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», ст.12,25 
Закону України «Про землеустрій», ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», розпорядженням Кабінету Міністрів України від 31.01.2018 р. №60 «Питання 
передачі земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної власності у 
комунальну власність об’єднаних територіальних громад», враховуючи рекомендації 
постійної комісії з питань земельних відносин, містобудування, будівництва та охорони 
навколишнього природного середовища, міська рада 
ВИРІШИЛА: 
          1. Надати дозвіл на виготовлення технічної документації щодо поділу земельної 
ділянки земель запасу сільськогосподарського призначення  за кадастровим номером 
ХХХХХХ загальною площею 79,2925 га.        

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

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

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



Додаток до рішення 
                                                                                   29 сесії 8 скликання Баранівської          
                                                                                   міської ради  від 12.03.2019 р. №1705      

                                                                                                                        
 
 
 Прізвище,  ім,я  та  

по-батькові 
Адреса проживання Місце 

розташування 
земельної 
ділянки 
 

Площа, 
га 

1 Ніколайчук Сергій 
Юлійович 

ХХХХ ХХХХ 2,0000 

2 Воробей Володимир 
Юрійович 

ХХХХ ХХХХ 2,0000 

3 Ганношин Владислав 
Віталійович 

ХХХХ ХХХХ 2,0000 

 
 
 
Секретар ради                                                                                                             О.В.Самчук 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  

29  сесія  8 скликання 
 

12 березня 2019 року                                                                                         № 1706 
 
Про розгляд заяв громадян щодо надання 
дозволу на виготовлення проектів 
землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки комунальної власності Баранівської 
об’єднаної територіальної громади для 
ведення особистого селянського господарства 
з подальшою передачею у власність  
 

        Розглянувши заяви громадян про надання дозволу на виготовлення проекту 
землеустрою щодо відведення у власність земельних ділянок, заслухавши інформацію 
начальника відділу містобудування, архітектури, земельних відносин та комунальної 
власності Баранівської міської ради Шевчук О.Г. про те, що в даний час на території 
Баранівської ОТГ обмежені землі запасу сільськогосподарського призначення, тому при 
наданні цих земель необхідно надавати перевагу жителям нашого регіону, керуючись ст.12 
Земельного кодексу України, ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
враховуючи рекомендації постійної комісії з питань земельних відносин, містобудування, 
будівництва та охорони навколишнього природного середовища, міська рада 

 
ВИРІШИЛА: 
 
               1. Відмовити в наданні дозволу на розробку проектів землеустрою щодо відведення 
у власність земельної ділянки з земель запасу сільськогосподарського призначення 
комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної громади для ведення 
особистого селянського господарства громадянам, зазначеним у додатку до цього рішення, в 
зв’язку з обмеженою кількістю земель запасу даної категорії.     
  

        2. Рекомендувати громадянам, зазначеним у додатку, звернутися з заявами про 
надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
для ведення особистого селянського господарства до органів місцевого самоврядування за 
місцем реєстрації. 

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



Додаток до рішення 
                                                                                   29 сесії 8 скликання Баранівської          
                                                                                   міської ради  від 12.03.2019 р. № 1706 

 
 
 Прізвище,  ім,я  та  

по-батькові 
Адреса проживання Місце 

розташування 
земельної 
ділянки 
 

Площа, 
га 

1 Млинарчук Сергій 
Олександрович 

ХХХХ ХХХХ 2,0000 

2 Ісаєв Андрій 
Васильович 

ХХХХ ХХХХ 2,0000 

     
 
 
Секретар ради                                                                                                         О.В.Самчук 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  

29  сесія  8 скликання 
 

12 березня 2019 року                                                                                          № 1707 
 
Про розгляд клопотання Баранівської 
райспоживспілки та Баранівського 
споживчого товариства щодо  
зменшення розміру орендної плати  
за оренду земельної ділянки 
 

       Розглянувши клопотання голови правління Баранівської РСС Починка М.П. та 
голови СТ Курбатова А.Б. про зменшення розміру орендної плати за оренду земельної 
ділянки площею 0,0871 га в м.Баранівка, вул.Соборна,5, керуючись ст.12 Земельного кодексу 
України, Законом України «Про оренду землі», ст.26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної комісії з питань земельних 
відносин, містобудування, будівництва та охорони навколишнього природного середовища, 
міська рада 

 
ВИРІШИЛА: 
              

        1. Встановити розмір орендної плати за оренду земельної ділянки загальною 
площею 0,0871 га в м.Баранівка, вул.Соборна,5, яка передається в оренду Баранівській 
райспоживспілці та Баранівському споживчому товариству для будівництва та 
обслуговування будівель торгівлі - 7% від нормативної грошової оцінки землі. Кадастровий 
номер земельної ділянки: 1820600000:01:001:1026. 

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



                                  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  

29  сесія  8 скликання 
 

12 березня 2019 року                                                                                          № 1708 
 
Про розгляд заяви гр.Федорів Т.О. 
 

       Розглянувши заяву гр.Федорів Т.О. про передачу у власність земельної ділянки 
загальною площею 0,0300 га для розміщення та експлуатації основних, підсобних і 
допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої 
промисловості, заслухавши інформацію начальника відділу містобудування, архітектури, 
земельних відносин і комунальної власності Шевчук О.Г. про те, що договір оренди землі від 
24.07.2012 р., який укладений Баранівською міською радою з гр.Федорів Т.О. терміном на 5 
років, на даний час не поновлений, додаткова угода про його поновлення не укладена та не 
зареєстрована в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно; враховуючи те, що 
відповідно до ст.121 Земельного кодексу України встановлено норми безоплатної передачі 
земельних ділянок громадянам та не передбачено безоплатну передачу земель у власність 
для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд 
підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості, тому продаж таких 
ділянок необхідно здійснювати відповідно до ст.127,128 Земельного кодексу України 
(шляхом продажу за експертною грошовою оцінкою землі), керуючись ст.12,121 Земельного 
кодексу України, Законом України «Про оренду землі», ст.26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної комісії з питань земельних 
відносин, містобудування, будівництва та охорони навколишнього природного середовища, 
міська рада 

 
ВИРІШИЛА: 
              

        1. Відмовити гр.Федорів Тетяні Олександрівні в наданні дозволу на безоплатну 
передачу у власність земельної ділянки для розміщення та експлуатації основних, підсобних 
і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої 
промисловості загальною площею 0,0300 га, яка розташована в м.Баранівка, 
вул.Першотравенська,17. 

       2. Рекомендувати гр.Федорів Т.О. звернутися до Баранівської міської ради з заявою 
про передачу в оренду земельної ділянки та, після реєстрації договору оренди землі в 
Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, з заявою про надання дозволу на 
виготовлення експертної грошової оцінки землі. 
              3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань 
земельних відносин, містобудування, будівництва та охорони навколишнього природного 
середовища. 
 
 
 
Міський голова                                                                                 А.О.Душко 
 
 
 
 
 
 
 



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

 РІШЕННЯ 
29 сесія 8 скликання 

 
12 березня 2019 року                                                                                № 1709 
 
Про надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок комунальної власності 
Баранівської об’єднаної територіальної 
громади за межами населених пунктів 
для ведення особистого селянського  
господарства з подальшою передачею у  
власність громадянам 
 

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

 
ВИРІШИЛА: 

      1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельних 
ділянок з земель запасу сільськогосподарського призначення комунальної власності 
Баранівської об’єднаної територіальної громади (16.00) загальною площею 25,4723 га 
(кадастровий номер ХХХХХХХХ) для ведення особистого селянського господарства за 
межами ХХХХХХХХХ, з подальшою  передачею у власність, згідно з додатком. 

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

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

 
 
Міський голова                                                                                   А.О.Душко    
 

           
 
                
Додаток до рішення 



                                                                                   29 сесії 8 скликання Баранівської          
                                                                                   міської ради  від 12.03.2019 р. №1709       

                                                                                                                        
 
 
 Прізвище,  ім,я  та  

по-батькові 
Адреса проживання Місце 

розташування 
земельної 
ділянки 
 

Площа, 
га 

1 Кравець Наталія 
Вікторівна 

ХХХХ ХХХХ 2,0000 

2 Сидорчук Олег 
Юрійович 

ХХХХ ХХХХ 2,0000 

3 Онопрійчук Віталій 
Іванович 

ХХХХ ХХХХ 2,0000 

4 Степанюк Олександр 
Миколайович 

ХХХХ ХХХХ 2,0000 

5 Лашевич Микола 
Анатолійович 

ХХХХ ХХХХ 2,0000 

6 Грабовський Віталій 
Юрійович 

ХХХХ ХХХХ 2,0000 

 
 
 
 
Секретар ради                                                                                  О.В.Самчук  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  

29  сесія  8 скликання 
 

12 березня 2019 року                                                                                         № 1710 
 
Про надання дозволу на виготовлення 
технічної документації із землеустрою 
щодо інвентаризації земель колективної 
власності на території Баранівської  
об’єднаної територіальної громади 
 

        Розглянувши клопотання генерального директора ПП «Галекс Агро» та ТОВ 
«Агровест Груп» Ющенка О.М.  про необхідність виготовлення технічної документації із 
землеустрою щодо інвентаризації земель колективної власності, керуючись ст.12, Розділу Х 
«Перехідних положень»  Земельного кодексу України, ст.12,25,35 Закону України «Про 
землеустрій», ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи 
рекомендації постійної комісії з питань земельних відносин, містобудування, будівництва та 
охорони навколишнього природного середовища, міська рада 

 
ВИРІШИЛА: 
 
               1. Баранівській міській раді в особі міського голови Душка А.О. замовити 
виготовлення технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель колективної 
власності на території Баранівської об’єднаної територіальної громади з метою формування 
земельних ділянок сільськогосподарського призначення під польовими дорогами, 
полезахисними лісовими смугами та іншими захисними насадженнями, які обмежують 
масиви земель та земельні ділянки, розташовані уздовж масивів. 

        2. Відділу містобудування, архітектури, земельних відносин та комунальної 
власності: 

  2.1. Після виготовлення технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації 
земель зареєструвати земельні ділянки у відділі Держгеокадастру та подати технічну 
документацію на розгляд сесії міської ради для прийняття рішення про її затвердження. 

 2.2. Провести розрахунок із організацією, яка має відповідну ліцензію на виконання 
землевпорядних робіт, за виготовлення технічної документації із землеустрою щодо 
інвентаризації земель. 
 
               3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань 
земельних відносин, містобудування, будівництва та охорони навколишнього природного 
середовища. 
 
 
Міський голова                                                                               А.О.Душко 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  

29  сесія 8 скликання 
 

12 березня 2019 року                                                                                                        № 1711 

 

Про внесення змін до детального 
плану території та надання дозволу  
на виготовлення детального плану 
 території  
 
             Розглянувши заяву гр. Демчишиної І.І., 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, ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», враховуючи рекомендації постійної комісії з питань земельних відносин, 
містобудування, будівництва та охорони природного навколишнього середовища, міська 
рада 
 
ВИРІШИЛА: 

 

             1. Надати дозвіл навнесення змін до «Детального плану території по зміні цільового 
призначення земельної ділянки для будівництва та обслуговування будівель закладів 
культурно-просвітницького обслуговування на землі для будівництва та обслуговування 
будівель ринкової інфраструктури (адміністративних будинків, офісних приміщень та інших 
будівель громадської забудови, які використовуються для здійснення підприємницької та 
іншої діяльності, пов’язаних з отриманням прибутку) по вул.Звягельській,1а,у місті 
Баранівка Житомирської області», затвердженого рішенням Баранівської міської ради 26 
сесії 8 скликання від 12.11.2018р. №1441. 
 
             2. Баранівській міській раді в особі міського голови Душка А.О. замовити 
виготовлення детального плану території в межах вулиць: Звягельська, Шевченка, 
Калинової. 
 
             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 комісію з питань 
земельних відносин, містобудування, будівництва та охорони навколишнього середовища. 
 
 
Міський голова                                                                                                           А.О. Душко 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ 
29 сесія 8 скликання 

 
12 березня 2019 року                                                                                                № 1712 
 
Про надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки комунальної власності 
Баранівської об’єднаної територіальної 
громади для будівництва та обслуговування 
будівель торгівлі з подальшою передачею  
в оренду ФОП Дідковському Ю.В. 
 

   Розглянувши заяву ФОП Дідковського Ю.В. про надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки для будівництва та 
обслуговування будівель торгівлі, договір купівлі-продажу нежитлової будівлі від      
22.02.2012 р., виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-
підприємців та громадських формувань, керуючись ст.12,38,39,118,125,126,1861 Земельного 
кодексу України, Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо спрощення порядку набуття прав на землю», Законом України «Про 
реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», ст.12,25 Закону України «Про 
землеустрій», Законом України «Про оренду землі», ст.26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної комісії з питань земельних 
відносин, містобудування, будівництва та охорони навколишнього природного середовища, 
міська рада 

 
ВИРІШИЛА: 
           

      1. Надати дозвіл фізичній особі-підприємцю Дідковському Юрію Володимировичу, 
який проживає в ХХХХХХХХХ, на розробку проекту землеустрою щодо відведення в 
оренду земельної ділянки з земель запасу комунальної власності Баранівської об’єднаної 
територіальної громади орієнтовною загальною площею 0,04 га для будівництва та 
обслуговування будівель торгівлі в м.Баранівка, вул.Першотравенська,22. 

 
      2. Присвоїти даній земельній ділянці поштову адресу: вул.Першотравенська,22а. 
 

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

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



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ 
29 сесія 8 скликання 

 
12 березня 2019 року                                                                                                № 1713 
 
Про надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки комунальної власності 
Баранівської об’єднаної територіальної 
громади для будівництва та обслуговування 
будівель торгівлі з подальшою передачею  
в оренду ФОП Трубнікову І.В. 
 

   Розглянувши заяву ФОП Трубнікова І.В. про надання дозволу на виготовлення проекту 
землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки для будівництва та 
обслуговування будівель торгівлі, договір купівлі-продажу нежитлової будівлі від      
22.02.2012 р., витяг з Державного реєстру правочинів від 22.02.2012 р., виписку з Єдиного 
державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, керуючись 
ст.12,38,39,118,125,126,1861 Земельного кодексу України, Законом України «Про внесення 
змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення порядку набуття прав на 
землю», Законом України «Про реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», 
ст.12,25 Закону України «Про землеустрій», Законом України «Про оренду землі», ст.26 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації 
постійної комісії з питань земельних відносин, містобудування, будівництва та охорони 
навколишнього природного середовища, міська рада 

 
ВИРІШИЛА: 
           

      1. Надати дозвіл фізичній особі-підприємцю Трубнікову Ігорю Володимировичу, 
який проживає в ХХХХХХХХХХ, на розробку проекту землеустрою щодо відведення в 
оренду земельної ділянки з земель запасу комунальної власності Баранівської об’єднаної 
територіальної громади орієнтовною загальною площею 0,04 га для будівництва та 
обслуговування будівель торгівлі в м.Баранівка, вул.Першотравенська,22. 

 
      2. Присвоїти даній земельній ділянці поштову адресу: вул.Першотравенська,22б. 
 

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

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



                                  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  

29  сесія  8 скликання 
 

12 березня 2019 року                                                                                             № 1714 
Про надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки комунальної власності 
Баранівської об’єднаної територіальної 
громади зі зміною цільового  призначення  
з земель для ведення особистого селянського 
господарства на землі для розміщення та  
експлуатації основних, підсобних і  
допоміжних будівель та споруд підприємств  
переробної, машинобудівної та іншої  
промисловості з подальшою передачею в  
постійне користування КУ «Агенція місцевого  
органічного розвитку – АМОР» Баранівської  
міської ради 
 

        Розглянувши клопотання директора КУ «Агенція місцевого органічного розвитку – 
АМОР» Баранівської міської ради Свінціцької Н.І. про надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки зі зміною цільового призначення з 
земель сільськогосподарського призначення на землі промисловості для розміщення та 
експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, 
машинобудівної та іншої промисловості (розміщення водозабірної свердловини для 
водопостачання міні сироварні), статут комунального підприємства, керуючись 
ст.12,20,79,92,125,126 Земельного кодексу України, Законом України «Про внесення змін до 
деяких законодавчих актів України щодо спрощення порядку набуття прав на землю», 
Законом України «Про реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», ст.12,25 
Закону України «Про землеустрій», ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», розпорядженням Кабінету Міністрів України від 31.01.2018 р. №60 «Питання 
передачі земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної власності у 
комунальну власність об’єднаних територіальних громад», враховуючи рекомендації 
постійної комісії з питань земельних відносин, містобудування, будівництва та охорони 
навколишнього природного середовища, міська рада 
ВИРІШИЛА: 
 

        1. Надати дозвіл комунальній установі «Агенція місцевого Органічного розвитку – 
АМОР» Баранівської міської ради на розробку проекту землеустрою щодо відведення в 
постійне користування земельної ділянки з земель запасу комунальної власності Баранівської 
об’єднаної територіальної громади орієнтовною площею 0,0900 га зі зміною цільового 
призначення з земель сільськогосподарського призначення для ведення особистого 
селянського господарства на землі промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони 
та іншого призначення для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних 
будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості в межах 
с.Рогачів, вул.Молодіжна,12. 

 
        2. Після виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної громади, Баранівській міській 
раді зареєструвати земельні ділянки у відділі Держгеокадастру. Директору комунальної 
установи Свінціцькій Н.І. подати проект землеустрою на розгляд сесії міської ради щодо 



прийняття рішення про його затвердження та передачі земельної ділянки в постійне 
користування. 

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



                                  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  

29  сесія  8 скликання 
 

12 березня 2019 року                                                                                         № 1715 
 
 
Про надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок комунальної власності 
Баранівської об’єднаної територіальної 
громади за межами населених пунктів 
зі зміною цільового призначення з земель 
запасу на землі для ведення особистого  
селянського господарства з подальшою  
передачею у власність громадянам 
 

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

 
ВИРІШИЛА: 
               1. Надати дозвіл на виготовлення технічної документації щодо поділу земельної 
ділянки земель запасу сільськогосподарського призначення  за кадастровим номером 
ХХХХХХХ загальною площею 10,7715 га.      
   

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

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

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



Додаток до рішення 
                                                                                   29 сесії 8 скликання Баранівської          
                                                                                   міської ради  від 12.03.2019 р. № 1715 

 
 
 Прізвище,  ім,я  та  

по-батькові 
Адреса проживання Місце 

розташування 
земельної 
ділянки 
 

Площа, 
га 

1 Волощук Ілля 
Миколайович 

ХХХХ ХХХХ 2,0000 

 
 
 
Секретар ради                                                                                                          О.В.Самчук 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                             



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  

29  сесія  8 скликання 
 

12 березня 2019 року                                                                                             № 1716 
 
Про внесення змін до детального 
плану території та надання дозволу  
на виготовлення детального плану  
території  
 
             Розглянувши клопотання директора комунальної установи «Агенція місцевого 
органічного розвитку – АМОР» Баранівської міської ради Свінціцької Н.І., 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, ст. 26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної комісії з питань земельних 
відносин, містобудування, будівництва та охорони природного навколишнього середовища, 
міська рада 
 

ВИРІШИЛА: 

 

             1. Надати дозвіл на внесення змін до «Детального плану території (земельна ділянка 
комунальної власності загальною площею 0,1600 га в селі Рогачів Баранівського району 
Житомирської області  (кадастровий номер 1820684800:06:001:0117) зі зміною цільового 
призначення з земель сільськогосподарського призначення для ведення особистого 
селянського господарства на землі промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони 
та іншого призначення для розміщення та експлуатації основних, підсобних та допоміжних 
будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості», 
затвердженого рішенням 21 сесії 8 скликання Баранівської міської ради від 21.06.2018р. 
№1240. 
             2. Баранівській міській раді в особі міського голови Душка А.О. замовити 
виготовлення детального плану території з метою уточнення місця будівництва водозабірної 
свердловини для водопостачання міні сироварні за адресою: вул. Молодіжна, 12, с. Рогачів, 
Баранівського району, 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 комісію з питань 
земельних відносин, містобудування, будівництва та охорони навколишнього середовища. 
 
 
 
 
Міський голова                                                                                            А.О. Душко 
 
 
 
 
 
 



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ 
29 сесія 8 скликання 

 
12 березня 2019 року                                                                                                № 1717 
 
Про надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок комунальної власності 
Баранівської об’єднаної територіальної 
громади за межами населених пунктів 
зі зміною цільового призначення з земель 
запасу на землі для ведення особистого  
селянського господарства з подальшою  
передачею у власність громадянам 
 

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

 
ВИРІШИЛА: 
 
             1. Надати дозвіл на виготовлення технічної документації щодо поділу земельної 
ділянки земель запасу сільськогосподарського призначення  за кадастровим номером 
ХХХХХ загальною площею 42,9869 га.        

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

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

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



Додаток до рішення                                                                                   
29 сесії 8 скликання Баранівської          

                                                                                   міської ради  від 12.03.2019 р. №1717        
                                                                                                                        
 
 
 Прізвище,  ім,я  та  

по-батькові 
Адреса проживання Місце 

розташування 
земельної 
ділянки 
 

Площа, 
га 

1 Кузьмінський 
Дмитрій 
Станіславович 

ХХХХ ХХХХ 2,0000 

 
 
 
Секретар ради                                                                                                             О.В.Самчук 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  

29  сесія  8 скликання 
 

12 березня 2019 року                                                                       № 1718 
 
 
Про затвердження проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки  
комунальної власності Баранівської об’єднаної  
територіальної громади з метою передачі її у 
власність для ведення особистого селянського 
господарства гр.Горбовій О.І. 

 

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

 
ВИРІШИЛА: 

        1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної 
власності Баранівської об’єднаної територіальної громади з метою передачі її у власність 
гр.Горбовій Олені Ігорівні, яка проживає по ХХХХХХХ, загальною площею 0,1078 га для 
ведення особистого селянського господарства по вул.Пашкевича в м.Баранівка, 
Житомирської області. Дана земельна ділянка відноситься до категорії земель 
сільськогосподарського призначення. 

 
        2. Передати гр.Горбовій Олені Ігорівні у власність земельну ділянку комунальної 

власності Баранівської об’єднаної територіальної громади, яка розташована по 
вул.Пашкевича в м.Баранівка,  Житомирської області, площею 0,1078 га, в тому числі: рілля 
– 0,0672 га, багаторічні насадження – 0,0406 га, для ведення особистого селянського 
господарства, кадастровий номер земельної ділянки – ХХХХХХХХХ. 

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

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

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

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

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

 
 

Міський голова                                                                                           А.О.Душко 
 
 
 
 



                                  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  

29  сесія  8 скликання 
 

12 березня 2019 року                                                                       № 1719 
 
 
Про затвердження проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки  
комунальної власності Баранівської об’єднаної  
територіальної громади з метою передачі її у 
власність для ведення особистого селянського 
господарства гр.Лисюк І.Р. 

 

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

 
ВИРІШИЛА: 

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

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

        3. Гр.Лисюк І.Р.: 
        3.1. Після затвердження проектної документації зареєструвати речове право на 

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

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

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

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

 
 

Міський голова                                                                                           А.О.Душко 
 
 
 
 
 
 



                                  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  

29  сесія  8 скликання 
 

12 березня 2019 року                                                                        № 1720 
 
 
Про затвердження проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки  
комунальної власності Баранівської об’єднаної  
територіальної громади з метою передачі її у 
власність для ведення особистого селянського 
господарства гр.Чаплінській О.С. 

 

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

 
ВИРІШИЛА: 

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

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

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

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

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

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

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

 
 

Міський голова                                                                                           А.О.Душко 
 
 
 
 
 
 



                                  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  

29  сесія  8 скликання 
 

12 березня 2019 року                                                                          № 1721 
 
Про прийняття під нагляд та охорону 
земельних часток (паїв), власники яких 
померли, а спадкоємці не визначені  

 

        Заслухавши інформацію начальника відділу містобудування, архітектури, 
земельних відносин і комунальної власності Шевчук О.Г. , розглянувши матеріали щодо 
паювання земель та клопотання директора ТОВ «Баранівка Агро», враховуючи нагальну 
необхідність прийняття під нагляд та охорону земель сільськогосподарського призначення 
під земельними частками (паями), власники яких померли, а спадкоємці не визначені; з 
метою раціонального використання земель та захисту їх від шкідливого антропогенного 
впливу, відтворення та підвищення родючості; керуючись ст.12,19,162,163,164 Земельного 
кодексу України, ст..373,374,1270,1277,1283 Цивільного кодексу України, п.1 ст.37 Закону 
України «Про нотаріат», ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
враховуючи рекомендації постійної комісії з питань земельних відносин, містобудування, 
будівництва та охорони навколишнього природного середовища, міська рада 

 
ВИРІШИЛА: 

        1. Прийняти під нагляд та охорону майно, що входить до складу спадкового майна 
померлих громадян, спадкоємці яких не визначені, а саме, земельні частки (паї) по 
Кашперівському старостинському окрузі згідно з додатком до даного рішення, до 
оформлення прав спадкоємцями відповідно до чинного законодавства. 

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

оренди на прийняті під охорону земельні частки (паї) з ТОВ «Баранівка Агро». 
 
        2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань 

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

 
 

Міський голова                                                                                           А.О.Душко 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  

29  сесія  8 скликання 
 

12 березня 2019 року                                                                     № 1722 
 
Про присвоєння поштової 
адреси земельній ділянці 
гр.Костецької А.С. 
 

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

 
ВИРІШИЛА: 
 
               1. Змінити поштову адресу з «ХХХХХХХХ» на «ХХХХХХХХ» в ХХХХ земельній  
ділянці для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд, яка належить на праві власності гр.Костецькій А.С. Кадастровий номер земельної 
ділянки – ХХХХХХХХХХХ. 
 
               2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань 
земельних відносин, містобудування, будівництва та охорони навколишнього природного 
середовища. 
 
 
Міський голова                                                                                   А.О.Душко 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  

29  сесія  8 скликання 
 

12 березня 2019 року                                                                      № 1723 
 
 
Про затвердження проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки  
комунальної власності Баранівської об’єднаної  
територіальної громади з метою передачі її у 
власність для ведення особистого селянського 
господарства гр.Кілікевич І.М. 

 

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

 
ВИРІШИЛА: 

        1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної 
власності Баранівської об’єднаної територіальної громади з метою передачі її у власність 
гр.Кілікевич Ірині Михайлівні, яка проживає в ХХХХХХХХ, загальною площею 2,0000 га 
для ведення особистого селянського господарства за межами ХХХХХХХХХ. Дана земельна 
ділянка відноситься до категорії земель сільськогосподарського призначення. 

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

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

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

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

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

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

 
 

Міський голова                                                                                           А.О.Душко 
 
 
 
 
 
 



                                  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  

29  сесія  8 скликання 
 

12 березня 2019 року                                                                       № 1724 
 
 
Про затвердження проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки  
комунальної власності Баранівської об’єднаної  
територіальної громади з метою передачі її у 
власність для ведення особистого селянського 
господарства гр.Шкабарі О.С. 

 

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

 
ВИРІШИЛА: 

        1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної 
власності Баранівської об’єднаної територіальної громади з метою передачі її у власність 
гр.Шкабарі Олександрові Сергійовичу, який проживає в ХХХХХХХ, загальною площею 
2,0000 га для ведення особистого селянського господарства за межами с.Кашперівка, 
Баранівського району, Житомирської області. Дана земельна ділянка відноситься до категорії 
земель сільськогосподарського призначення. 

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

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

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

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

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

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

 
 

Міський голова                                                                                           А.О.Душко 
 
 
 
 
 



                                  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  

29  сесія  8 скликання 
 

12 березня 2019 року                                                                         № 1725 
 
 
Про затвердження проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки  
комунальної власності Баранівської об’єднаної  
територіальної громади з метою передачі її у 
власність для ведення особистого селянського 
господарства гр.Семенець А.П. 

 

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

 
ВИРІШИЛА: 

        1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної 
власності Баранівської об’єднаної територіальної громади з метою передачі її у власність 
гр.Семенець Аллі Петрівні, яка проживає в ХХХХХХХХХХ, загальною площею 2,0000 га 
для ведення особистого селянського господарства за межами ХХХХХХХХХХ. Дана 
земельна ділянка відноситься до категорії земель сільськогосподарського призначення. 

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

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

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

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

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

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

 
 

Міський голова                                                                                           А.О.Душко 
 
 
 
 
 
 



                                  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  

29  сесія  8 скликання 
 

12 березня 2019 року                                                                        № 1726 
 
 
Про затвердження проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки  
комунальної власності Баранівської об’єднаної  
територіальної громади з метою передачі її у 
власність для ведення особистого селянського 
господарства гр.Ніколайчуку В.В. 

 

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

 
ВИРІШИЛА: 

        1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної 
власності Баранівської об’єднаної територіальної громади з метою передачі її у власність 
гр.Ніколайчуку Володимиру Володимировичу, який проживає в ХХХХХХХХ, загальною 
площею 2,0000 га для ведення особистого селянського господарства за межами 
ХХХХХХХХХХ. Дана земельна ділянка відноситься до категорії земель 
сільськогосподарського призначення. 

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

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

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

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

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

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

 
 

Міський голова                                                                                           А.О.Душко 
 
 
 
 
 



                                  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  

29  сесія  8 скликання 
 

12 березня 2019 року                                                                          № 1727 
 
 
Про затвердження проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки  
комунальної власності Баранівської об’єднаної  
територіальної громади з метою передачі її у 
власність для ведення особистого селянського 
господарства гр.Цимбалюк Л.В. 

 

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

 
ВИРІШИЛА: 

        1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної 
власності Баранівської об’єднаної територіальної громади з метою передачі її у власність 
гр.Цимбалюк Ларисі В,ячеславівні, яка проживає в ХХХХХХХХХХ, загальною площею 
2,0000 га для ведення особистого селянського господарства за межами ХХХХХХХХХ. Дана 
земельна ділянка відноситься до категорії земель сільськогосподарського призначення. 

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

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

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

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

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

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

 
 

Міський голова                                                                                           А.О.Душко 
 
 
 
 
 
 



                                  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  

29  сесія  8 скликання 
 

12 березня 2019 року                                                                        № 1728 
 
 
Про затвердження проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки  
комунальної власності Баранівської об’єднаної  
територіальної громади з метою передачі її у 
власність для ведення особистого селянського 
господарства гр.Леонцю С.А. 

 

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

 
ВИРІШИЛА: 

        1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної 
власності Баранівської об’єднаної територіальної громади з метою передачі її у власність 
гр.Леонцю Сергію Андрійовичу, який проживає в ХХХХХХХХХХ, загальною площею 
2,0000 га для ведення особистого селянського господарства за межами ХХХХХХХХ. Дана 
земельна ділянка відноситься до категорії земель сільськогосподарського призначення. 

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

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

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

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

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

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

 
 

Міський голова                                                                                           А.О.Душко 
 
 
 
 
 
 



                                  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  

29  сесія  8 скликання 
 

12 березня 2019 року                                                                         № 1729 
 
 
Про затвердження проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки  
комунальної власності Баранівської об’єднаної  
територіальної громади з метою передачі її у 
власність для ведення особистого селянського 
господарства гр.Кілікевичу Р.В. 

 

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

 
ВИРІШИЛА: 

        1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної 
власності Баранівської об’єднаної територіальної громади з метою передачі її у власність 
гр.Кілікевичу Роману Володимировичу, який проживає в ХХХХХХХ, загальною площею 
2,0000 га для ведення особистого селянського господарства за межами ХХХХХХХХХ. Дана 
земельна ділянка відноситься до категорії земель сільськогосподарського призначення. 

        2. Передати гр.Кілікевичу Роману Володимировичу у власність земельну ділянку 
комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної громади, яка розташована за 
межами ХХХХХХХХХХ, площею 2,0000 га, в тому числі: рілля – 2,0000 га, для ведення 
особистого селянського господарства. Кадастровий номер земельної ділянки – ХХХХХХХХ. 

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

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

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

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

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

 
 

Міський голова                                                                                           А.О.Душко 
 
 
 
 
 
 



                                  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  

29  сесія  8 скликання 
 

12 березня 2019 року                                                                           № 1730 
 
 
Про затвердження проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки  
комунальної власності Баранівської об’єднаної  
територіальної громади з метою передачі її у 
власність для ведення особистого селянського 
господарства гр.Шкабарі Т.С. 

 

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

 
ВИРІШИЛА: 

        1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної 
власності Баранівської об’єднаної територіальної громади з метою передачі її у власність 
гр.Шкабарі Тетяні Сергіївні, яка проживає в ХХХХХХХХХ, загальною площею 2,0000 га 
для ведення особистого селянського господарства за межами ХХХХХХХХ. Дана земельна 
ділянка відноситься до категорії земель сільськогосподарського призначення. 

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

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

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

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

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

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

 
 

Міський голова                                                                                           А.О.Душко 
 
 
 
 
 
 



                                  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  

29  сесія  8 скликання 
 

12 березня 2019 року                                                                         № 1731 
 
 
Про затвердження проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки  
комунальної власності Баранівської об’єднаної  
територіальної громади з метою передачі її у 
власність для ведення особистого селянського 
господарства гр.Чаплінській Л.О.. 

 

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

 
ВИРІШИЛА: 

        1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної 
власності Баранівської об’єднаної територіальної громади з метою передачі її у власність 
гр.Чаплінській Людмилі Олександрівні, яка проживає в ХХХХХХХХХ, загальною площею 
2,0000 га для ведення особистого селянського господарства за межами ХХХХХХХ. Дана 
земельна ділянка відноситься до категорії земель сільськогосподарського призначення. 

        2. Передати гр.Чаплінській Людмилі Олександрівні у власність земельну ділянку 
комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної громади, яка розташована за 
межами ХХХХХХХХХХ, площею 2,0000 га, в тому числі: рілля – 2,0000 га, для ведення 
особистого селянського господарства. Кадастровий номер земельної ділянки – ХХХХХХХХ. 

        3. Гр.Чаплінській Л.О.: 
        3.1. Після затвердження проектної документації зареєструвати речове право на 

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

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

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

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

 
 

Міський голова                                                                                           А.О.Душко 
 
 
 
 
 
 



                                  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  

29  сесія  8 скликання 
 

12 березня 2019 року                                                                         № 1732 
 
 
Про затвердження проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки  
комунальної власності Баранівської об’єднаної  
територіальної громади з метою передачі її у 
власність для ведення особистого селянського 
господарства гр.Прокопчуку Б.М. 

 

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

 
ВИРІШИЛА: 

        1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної 
власності Баранівської об’єднаної територіальної громади з метою передачі її у власність 
гр.Прокопчуку Богдану Миколайовичу, який проживає в ХХХХХХХ, загальною площею 
2,0000 га для ведення особистого селянського господарства за межами ХХХХХХХ. Дана 
земельна ділянка відноситься до категорії земель сільськогосподарського призначення. 

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

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

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

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

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

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

 
 

Міський голова                                                                                           А.О.Душко 
 
 
 
 
 
 



                                  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  

29  сесія  8 скликання 
 

12 березня 2019 року                                                                       № 1733 
 
 
Про затвердження проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки  
комунальної власності Баранівської об’єднаної  
територіальної громади з метою передачі її у 
власність для ведення особистого селянського 
господарства гр.Чорноус Л.Ф. 

 

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

 
ВИРІШИЛА: 

        1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної 
власності Баранівської об’єднаної територіальної громади з метою передачі її у власність 
гр.Чорноус Людмилі Францівні, яка проживає в ХХХХХХХ, загальною площею 2,0000 га 
для ведення особистого селянського господарства за межами ХХХХХХХХ. Дана земельна 
ділянка відноситься до категорії земель сільськогосподарського призначення. 

        2. Передати гр.Чорноус Людмилі Францівні у власність земельну ділянку 
комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної громади, яка розташована за 
межами ХХХХХХХ, площею 2,0000 га, в тому числі: рілля – 2,0000 га, для ведення 
особистого селянського господарства. Кадастровий номер земельної ділянки – ХХХХХХХХ. 

        3. Гр.Чорноус Л.Ф.: 
        3.1. Після затвердження проектної документації зареєструвати речове право на 

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

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

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

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

 
 

Міський голова                                                                                           А.О.Душко 
 
 
 
 
 
 



                                  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  

29  сесія  8 скликання 
 

12 березня 2019 року                                                                       № 1734 
 
 
Про затвердження проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки  
комунальної власності Баранівської об’єднаної  
територіальної громади з метою передачі її у 
власність для ведення особистого селянського 
господарства гр.Лазюті Т.В. 

 

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

 
ВИРІШИЛА: 

        1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної 
власності Баранівської об’єднаної територіальної громади з метою передачі її у власність 
гр.Лазюті Тетяні Володимирівні, яка проживає по ХХХХХХХХ, загальною площею 0,6948 
га для ведення особистого селянського господарства по ХХХХХХХХХ. Дана земельна 
ділянка відноситься до категорії земель сільськогосподарського призначення. 

        2. Передати гр.Лазюті Тетяні Володимирівні у власність земельну ділянку 
комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної громади, яка розташована по 
ХХХХХХХХХ, площею 0,6948 га, в тому числі: рілля – 0,6948 га, для ведення особистого 
селянського господарства. Кадастровий номер земельної ділянки – ХХХХХХХХ. 

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

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

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

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

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

 
 

Міський голова                                                                                           А.О.Душко 
 
 
 
 
 
 



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ 
29 сесія 8 скликання 

 
12 березня 2019 року                                                                                                № 1735 
 
Про надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок комунальної власності 
Баранівської об’єднаної територіальної 
громади за межами населених пунктів 
зі зміною цільового призначення з земель 
запасу на землі для ведення особистого  
селянського господарства з подальшою  
передачею у власність громадянам 
 

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

 
ВИРІШИЛА: 
 
             1. Надати дозвіл на виготовлення технічної документації щодо поділу земельної 
ділянки земель запасу сільськогосподарського призначення  за кадастровим номером 
ХХХХХХХХХ загальною площею 5,8287га.        

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

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

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



Додаток до рішення                                                                                   
29 сесії 8 скликання Баранівської          

                                                                                   міської ради  від 12.03.2019 р. №1735        
                                                                                                                        
 
 
 Прізвище,  ім,я  та  

по-батькові 
Адреса проживання Місце 

розташування 
земельної 
ділянки 
 

Площа, 
га 

1 Муравський Віктор 
Фотійович 

ХХХХ ХХХХ 2,0000 

 
 
 
Секретар ради                                                                                                             О.В.Самчук 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  

29  сесія  8 скликання 
 

12 березня 2019 року                                                                          № 1736 
 
 
Про затвердження проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки  
комунальної власності Баранівської об’єднаної  
територіальної громади з метою передачі її у 
власність для ведення особистого селянського 
господарства гр.Коротюку А.О. 

 

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

 
ВИРІШИЛА: 

        1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної 
власності Баранівської об’єднаної територіальної громади з метою передачі її у власність 
гр.Коротюку Анатолію Олександровичу, який проживає в ХХХХХХХ, загальною площею 
2,0000 га для ведення особистого селянського господарства за межами ХХХХХХХХ. Дана 
земельна ділянка відноситься до категорії земель сільськогосподарського призначення. 

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

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

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

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

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

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

 
 

Міський голова                                                                                           А.О.Душко 
 
 
 
 
 
 



                                  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  

29  сесія  8 скликання 
 

12 березня 2019 року                                                                          № 1737 
 
 
Про затвердження проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки  
комунальної власності Баранівської об’єднаної  
територіальної громади з метою передачі її у 
власність для ведення особистого селянського 
господарства гр.Курило А.М. 

 

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

 
ВИРІШИЛА: 

        1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної 
власності Баранівської об’єднаної територіальної громади з метою передачі її у власність 
гр.Курило Аллі Миколаївні, яка проживає в ХХХХХХХ, загальною площею 2,0000 га для 
ведення особистого селянського господарства за межами ХХХХХХХ. Дана земельна ділянка 
відноситься до категорії земель сільськогосподарського призначення. 

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

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

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

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

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

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

 
 

Міський голова                                                                                           А.О.Душко 
 
 
 
 
 
 



                                  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  

29  сесія  8 скликання 
 

12 березня 2019 року                                                                         № 1738 
 
 
Про затвердження проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки  
комунальної власності Баранівської об’єднаної  
територіальної громади з метою передачі її у 
власність для ведення особистого селянського 
господарства гр.Курило І.М. 

 

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

 
ВИРІШИЛА: 

        1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної 
власності Баранівської об’єднаної територіальної громади з метою передачі її у власність 
гр.Курило Іванні Миколаївні, яка проживає по ХХХХХХХХХ, загальною площею 2,0000 га 
для ведення особистого селянського господарства за межами ХХХХХХХХХ. Дана земельна 
ділянка відноситься до категорії земель сільськогосподарського призначення. 

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

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

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

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

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

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

 
 

Міський голова                                                                                           А.О.Душко 
 
 
 
 
 
 



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ 
29 сесія 8 скликання 

 
12 березня 2019 року                                                                                                    № 1739 
 
Про надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки для індивідуального  
садівництва з подальшою передачею 
у власність гр.Павлійчуку А.О. 
 

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

ВИРІШИЛА: 

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

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

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

 
 

Міський голова                                                                                                            А.О.Душко 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



                                  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  

29  сесія  8 скликання 
 

12 березня 2019 року                                                                                             № 1740 
 
Про надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки комунальної власності 
Баранівської об’єднаної територіальної 
громади для ведення товарного 
сільськогосподарського виробництва  
з подальшою передачею в оренду 
ТОВ «Агровест Груп» 
 

        Розглянувши клопотання генерального директора ТОВ «Агровест Груп»               
Ющенка О.М., договір купівлі-продажу від 30.05.2012 р., договір купівлі-продажу від 
31.05.2012 р., керуючись ст.12,32,93,125,126,1861, Розділом Х «Перехідні Положення» 

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

 
ВИРІШИЛА: 
 

        1. Надати дозвіл товариству з обмеженою відповідальністю «Агровест Груп», 
юридична адреса якого: вул.Першотравнева,1, с.Смолдирів, на розробку проекту 
землеустрою щодо відведення в оренду земельної ділянки на землях реформованого КСП 
«Авангард» на території Баранівської об’єднаної територіальної громади за межами 
с.Смолдирів (під господарськими будівлями, дворами) орієнтовною площею 3,5000 га для 
ведення товарного сільськогосподарського виробництва. 

        3. Після виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної громади, Баранівській міській 
раді зареєструвати земельну ділянку у відділі Держгеокадастру. Керівнику ТОВ «Агровест 
Груп» подати проект землеустрою на розгляд сесії міської ради щодо прийняття рішення про 
його затвердження та передачі земельної ділянки в оренду.  
               3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань 
земельних відносин, містобудування, будівництва та охорони навколишнього природного 
середовища. 
 
 
Міський голова                                                                                   А.О.Душко 
 
 
 
 
 
 
 



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  

29 сесія 8 скликання 
 

12 березня 2019 року                                                                                                        №1741 
 

Про надання дозволу на виготовлення 
детального плану території  
  
             Заслухавши інформацію начальника відділу містобудування, архітектури, земельних 
відносин та комунальної власності Баранівської міської ради Шевчук О.Г. про необхідність 
виготовлення детального плану території для містобудівних потреб в межах вулиць 
Заводська, Промислова смт. Полянкав, 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, ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
враховуючи рекомендації постійної комісії з питань земельних відносин, містобудування, 
будівництва та охорони природного навколишнього середовища, міська рада 
 
ВИРІШИЛА: 

 

             1. Баранівській міській раді в особі міського голови Душка А.О. замовити 
виготовлення детального плану території для містобудівних потреб в межах вулиць 
Заводська, Промислова, Шкільна смт. Полянка, Баранівського 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 комісію з питань 
земельних відносин, містобудування, будівництва та охорони навколишнього середовища. 
 
 
 
 
 
 
Міський голова                                                                                                     А.О. Душко 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  

29  сесія  8 скликання 
 

12 березня 2019 року                                                                                         № 1743 
 
Про надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок комунальної власності 
Баранівської об’єднаної територіальної 
громади за межами населених пунктів 
зі зміною цільового призначення з земель 
запасу на землі для ведення особистого  
селянського господарства з подальшою  
передачею у власність громадянам 
 

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

 
ВИРІШИЛА: 
 
                 1. Перенести розгляд питання про надання дозволу гр.Вишинській Вікторії 
Вікторівні та гр.Вишинській Тетяні Вікторівні на розробку проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки сільськогосподарського призначення комунальної власності 
Баранівської об’єднаної територіальної громади за межами с.Стара Гута на одну з наступних 
сесій міської ради та запросити заявників на засідання сесії. 
 
               2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань 
земельних відносин, містобудування, будівництва та охорони навколишнього природного 
середовища. 
 
 
Міський голова                                                                                      А.О.Душко 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  

29  сесія  8 скликання 
 

12 березня 2019 року                                                                                         № 1744 
 
Про передачу в постійне користування  
земельних ділянок комунальної власності  
Баранівської об’єднаної територіальної 
громади для розміщення та експлуатації 
основних, підсобних і допоміжних 
будівель та споруд підприємств переробної, 
машинобудівної та іншої промисловості  
КУ «Агенція місцевого органічного розвитку –  
АМОР» Баранівської міської ради 
 

        Розглянувши заяву директора КУ «Агенція місцевого органічного розвитку – 
АМОР» Свінціцької Н.І.  про передачу в постійне користування земельних ділянок для 
розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд 
підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості, статут комунального 
підприємства, керуючись ст.12,79,92,125,126 Земельного кодексу України, Законом України 
«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення порядку набуття 
прав на землю», Законом України «Про реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх 
обтяжень», ст.12,25 Закону України «Про землеустрій», ст.26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної комісії з питань земельних 
відносин, містобудування, будівництва та охорони навколишнього природного середовища, 
міська рада 
ВИРІШИЛА: 
                   1. Передати комунальній установі «Агенція місцевого органічного розвитку – 
АМОР» Баранівської міської ради в постійне користування земельні ділянки  з земель запасу 
промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення комунальної 
власності Баранівської об’єднаної територіальної громади для розміщення та експлуатації 
основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, 
машинобудівної та іншої промисловості загальною площею 5,8915 га, а саме: 

- ділянка №1 – 2,3000 га (кадастровий номер 1820600000:01:006:0053) в м.Баранівка, 
вул.І.Франка,106; 

- ділянка №2 – 2,3000 га (кадастровий номер 1820600000:01:006:0052) в м.Баранівка, 
вул.І.Франка,108; 

- ділянка №3 -  1,2915 га (кадастровий номер 1820600000:01:006:0046) в м.Баранівка, 
вул.І.Франка,104б.             

 2. Директору КУ «Агенція місцевого органічного розвитку – АМОР» Баранівської 
міської ради Свінціцькій Н.І.: 

            2.1. Зареєструвати земельні ділянки в Державному реєстрі речових прав на 
нерухоме майно відповідно до чинного законодавства. 
            2.2. Виконувати обов’язки землекористувача відповідно до вимог статті 96 
Земельного кодексу України. 
            2.3. Забезпечити вільний доступ для прокладання нових, ремонту та експлуатації 
існуючих інженерних мереж і споруд, що знаходяться в межах земельної ділянки. 
               3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань 
земельних відносин, містобудування, будівництва та охорони навколишнього природного 
середовища. 

 
Міський голова                                                                                      А.О.Душко 



                                  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  

29  сесія  8 скликання 
 

12 березня 2019 року                                                                                             № 1745 
 
Про надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки комунальної власності 
Баранівської об’єднаної територіальної 
громади для розміщення та експлуатації 
основних, підсобних і допоміжних 
будівель та споруд підприємств переробної, 
машинобудівної та іншої промисловості з 
подальшою передачею в постійне  
користування КУ «Агенція місцевого  
органічного розвитку – АМОР» 
Баранівської міської ради 
 

        Розглянувши клопотання директора КУ «Агенція місцевого органічного розвитку – 
АМОР» Баранівської міської ради Свінціцької Н.І. про надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для розміщення та експлуатації 
основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, 
машинобудівної та іншої промисловості, статут комунального підприємства, керуючись 
ст.12,79,92,125,126 Земельного кодексу України, Законом України «Про внесення змін до 
деяких законодавчих актів України щодо спрощення порядку набуття прав на землю», 
Законом України «Про реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», ст.12,25 
Закону України «Про землеустрій», ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», розпорядженням Кабінету Міністрів України від 31.01.2018 р. №60 «Питання 
передачі земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної власності у 
комунальну власність об’єднаних територіальних громад», враховуючи рекомендації 
постійної комісії з питань земельних відносин, містобудування, будівництва та охорони 
навколишнього природного середовища, міська рада 

 
ВИРІШИЛА: 

        1. Надати комунальній установі «Агенція місцевого Органічного розвитку – АМОР» 
Баранівської міської ради дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення в 
постійне користування земельної ділянки з земель запасу промисловості, транспорту, 
зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення комунальної власності Баранівської 
об’єднаної територіальної громади орієнтовною площею 2,00 га для розміщення та 
експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, 
машинобудівної та іншої промисловості в межах м.Баранівка, вул.І.Франка.   

        2. Після виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної громади, Баранівській міській 
раді зареєструвати земельні ділянки у відділі Держгеокадастру. Директору комунальної 
установи Свінціцькій Н.І. подати проект землеустрою на розгляд сесії міської ради щодо 
прийняття рішення про його затвердження та передачі земельної ділянки в постійне 
користування. 
               3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань 
земельних відносин, містобудування, будівництва та охорони навколишнього природного 
середовища. 
 
Міський голова                                                                                   А.О.Душко 



                                  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  

29  сесія  8 скликання 
 

12 березня 2019 року                                                                                             № 1746 
 
Про надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки комунальної власності 
Баранівської об’єднаної територіальної 
громади  за межами населених пунктів зі  
зміною цільового  призначення з земель  
запасу на землі для ведення товарного 
сільськогосподарського виробництва  
з подальшою передачею в постійне  
користування КУ «Агенція місцевого  
органічного розвитку – АМОР»  
Баранівської міської ради 
 

        Розглянувши клопотання директора КУ «Агенція місцевого органічного розвитку – 
АМОР» Баранівської міської ради Свінціцької Н.І. про надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки за межами с.Стара Гута зі зміною 
цільового призначення з земель запасу на землі для ведення товарного 
сільськогосподарського виробництва, статут комунального підприємства, керуючись 
ст.12,20,32,92,125,126 Земельного кодексу України, Законом України «Про внесення змін до 
деяких законодавчих актів України щодо спрощення порядку набуття прав на землю», 
Законом України «Про реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», ст.12,25 
Закону України «Про землеустрій», ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», розпорядженням Кабінету Міністрів України від 31.01.2018 р. №60 «Питання 
передачі земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної власності у 
комунальну власність об’єднаних територіальних громад», враховуючи рекомендації 
постійної комісії з питань земельних відносин, містобудування, будівництва та охорони 
навколишнього природного середовища, міська рада 
ВИРІШИЛА: 
 

       1. Перенести розгляд питання про надання дозволу комунальній установі «Агенція 
місцевого Органічного розвитку – АМОР» Баранівської міської ради на розробку проекту 
землеустрою щодо відведення в постійне користування земельної ділянки за межами с.Стара 
Гута орієнтовною площею 15,0000 га для ведення товарного сільськогосподарського 
виробництва на одну з наступних сесій міської ради. 

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


