
 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
38 сесія 8 скликання 

 
06 грудня 2019 року                                                                                                          № 2367 
 
Про затвердження проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки  
комунальної власності Баранівської об’єднаної  
територіальної громади з метою передачі її у 
власність для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель 
та споруд гр.Юзькову В.С. 
 

       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.Юзькову Вадиму Сергійовичу, який проживає по ХХХХХХХХХХ, загальною площею 
0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд по ХХХХХХХХХ. Дана земельна ділянка відноситься до категорії земель житлової та 
громадської забудови. 

       2. Передати гр.Юзькову Вадиму Сергійовичу у власність земельну ділянку 
комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної громади, яка розташована по 
ХХХХХХХХХХ, площею 0,1000 га, в тому числі: землі, зайняті поточним будівництвом та 
відведені під будівництво (будівництво на яких не розпочато) – 0,0300 га; рілля – 0,0700 га, 
для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, 
кадастровий номер земельної ділянки – ХХХХХХХХХХ. 

       3. Гр.Юзькову 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  
38 сесія  8 скликання 

 
06 грудня 2019 року                                                                                 № 2368 
 
Про затвердження проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки  
комунальної власності Баранівської  
об’єднаної територіальної громади з  
метою передачі її у власність для  
індивідуального садівництва  
гр.Савичу В.В. 
 

       Розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної 
власності Баранівської об’єднаної територіальної громади з метою передачі її у власність для 
індивідуального садівництва, керуючись ст.12,35,118,125,126,1861 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 Володимиру Васильовичу, який проживає по ХХХХХХХ, загальною площею 
0,1200 га для індивідуального садівництва в ХХХХХХХХ. Дана земельна ділянка відноситься 
до категорії земель сільськогосподарського призначення. 

       2. Передати гр.Савичу Володимиру Васильовичу у власність земельну ділянку 
комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної громади, яка розташована в 
ХХХХХХХХХ, площею 0,1200 га, в тому числі: рілля – 0,1200 га, для індивідуального 
садівництва, кадастровий номер земельної ділянки – ХХХХХХХХ. 

       3. Гр.Савичу 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  
38 сесія 8 скликання 

 
06 грудня 2019 року                                                                                                     № 2369 
 
Про встановлення фактичної 
поштової адреси земельних  
ділянок 
 

Заслухавши інформацію начальника відділу містобудування, архітектури, земельних 
відносин та комунальної власності Шевчук О.Г. про необхідність встановлення фактичної 
поштової адреси земельних ділянок в м.Баранівка, які передані у власність гр.Кондратюк 
Ганні Арсентівні, керуючись ст.12 Земельного кодексу України, ст.26 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної комісії з питань 
земельних відносин, містобудування, будівництва та охорони навколишнього природного 
середовища, міська рада 

 
ВИРІШИЛА: 
 
              1. Встановити фактичну поштову адресу: «1 пр.Шевченка,2» замість                                       
«1 пр.Шевченка,10» в м.Баранівка земельній ділянці для будівництва і обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд  загальною площею 0,1000 га 
(кадастровий номер – ХХХХХХХ), яка передана у власність гр.ХХХХХХХХ відповідно до 
Державного акту на право власності на землю серія ЯБ №557311, та земельній ділянці для 
ведення особистого селянського господарства  загальною площею 0,3590 га (кадастровий 
номер – ХХХХХХХ), яка передана у власність гр.ХХХХХХХХ відповідно до Державного акту 
на право власності на землю серія 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  
38 сесія 8 скликання 

 
06 грудня 2019 року                                                                                                             № 2370 
 
Про надання дозволу на виготовлення 
технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж 
земельних ділянок в натурі (на місцевості) 
для ведення товарного сільськогосподарського  
виробництва з метою передачі їх в оренду  
ТОВ «АГРОВЕСТ ГРУП» 
 

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

 
ВИРІШИЛА: 
  
               1. Надати дозвіл товариству з обмеженою відповідальністю «АГРОВЕСТ ГРУП» в 
особі генерального директора Ющенка О.М. на розробку технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) 
з метою передачі їх в оренду за рахунок невитребуваних земельних часток (паїв) згідно з 
додатком до рішення для ведення товарного сільськогосподарського виробництва загальною 
площею  106,7613 га та закріплення їх на місцевості межовими знаками. Земельні ділянки 
розташовані за межами с.Суємці на землях реформованого КСП «Зоря» та відносяться до 
категорії земель сільськогосподарського призначення. 

            2. Після виготовлення технічної документації із землеустрою, представнику ТОВ 
«АГРОВЕСТ ГРУП» зареєструвати земельні ділянки у відділі Держгеокадастру та подати 
технічну документацію на розгляд сесії міської ради щодо прийняття рішення про її 
затвердження та передачі земельних ділянок в оренду.  

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

 
 



Додаток до рішення 
                                                                                   38 сесії 8 скликання Баранівської          
                                                                                   міської ради  від 06.12.2019 р.  
       № 2370 
 

Перелік невитребуваних земельних часток (паїв), 
які передаються  в оренду ТОВ «АГРОВЕСТ ГРУП» 

 
 

№ 
з/п 

№ 
земельної 

частки 
(паю) 

 
Площа, 

га 

Кадастровий номер  
Угіддя 

1 69 1,8068 1820685800:01:000:0072 рілля 
2 70 1,8068 1820685800:01:000:0073 рілля 
3 71 1,8102 1820685800:01:000:0074 рілля 
4 72 1,8068 1820685800:01:000:0075 рілля 
5 73 1,8080 1820685800:01:000:0076 рілля 
6 74 1,8068 1820685800:01:000:0077 рілля 
7 75 1,8091 1820685800:01:000:0078 рілля 
8 76 1,7990 1820685800:01:000:0079 рілля 
9 77 1,7619 1820685800:01:000:0080 рілля 
10 78 1,7327 1820685800:01:000:0081 рілля 
11 79 1,7102 1820685800:01:000:0082 рілля 
12 84 1,8526 1820685800:01:000:0087 рілля 
13 85 1,8103 1820685800:01:000:0088 рілля 
14 86 1,8081 1820685800:01:000:0089 рілля 
15 87 1,8069 1820685800:01:000:0090 рілля 
16 88 1,8081 1820685800:01:000:0091 рілля 
17 89 1,8070 1820685800:01:000:0092 рілля 
18 90 1,7223 1820685800:01:000:0093 рілля 
19 91 1,6522 1820685800:01:000:0094 рілля 
20 92 1,6277 1820685800:01:000:0095 рілля 
21 93 1,6121 1820685800:01:000:0096 рілля 
22 94 1,6099 1820685800:01:000:0097 рілля 
23 95 1,6096 1820685800:01:000:0098 рілля 
24 98 1,9473 1820685800:01:000:0101 рілля 
25 99 1,9835 1820685800:01:000:0102 рілля 
26 100 1,8092 1820685800:01:000:0103 рілля 
27 101 2,1471 1820685800:01:000:0104 рілля 
28 102 1,8066 1820685800:01:000:0105 рілля 
29 103 1,7383 1820685800:01:000:0106 рілля 
30 104 1,7003 1820685800:01:000:0107 рілля 
31 105 1,6272 1820685800:01:000:0108 рілля 
32 106 1,6095 1820685800:01:000:0109 рілля 
33 107 1,6083 1820685800:01:000:0110 рілля 
34 108 1,6109 1820685800:01:000:0111 рілля 
35 285 2,4271 1820685800:04:000:0039 рілля 
36 311 1,5829 1820685800:04:000:0065 рілля 
37 528 2,6372 1820685800:04:000:0283 рілля 
38 529 2,6777 1820685800:04:000:0284 рілля 
39 530 2,7971 1820685800:04:000:0285 рілля 
40 531 2,6286 1820685800:04:000:0286 рілля 
41 532 2,6052 1820685800:04:000:0287 рілля 
42 533 2,5711 1820685800:04:000:0288 рілля 



43 534 2,6140 1820685800:04:000:0289 рілля 
44 535 2,8107 1820685800:04:000:0290 рілля 
45 536 2,6423 1820685800:04:000:0291 рілля 
46 537 2,5988 1820685800:04:000:0292 рілля 
47 538 2,6900 1820685800:04:000:0293 рілля 
48 539 2,6867 1820685800:04:000:0294 рілля 
49 540 2,6176 1820685800:04:000:0295 рілля 
50 541 2,9383 1820685800:04:000:0296 рілля 
51 542 2,6242 1820685800:04:000:0297 рілля 
52 543 2,6385 1820685800:04:000:0298 рілля 

 
 

Секретар ради                                                                                     О.В.Самчук 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                      
 
 
 
 
                                                                                                                                                                



                                  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
38 сесія 8 скликання 

 
06 грудня 2019 року                                                                                                             № 2371 
 
Про надання дозволу на виготовлення 
технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж 
земельних ділянок в натурі (на місцевості) 
для ведення товарного сільськогосподарського  
виробництва з метою передачі їх в оренду  
ТОВ «АГРОВЕСТ ГРУП» 
 

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

 
ВИРІШИЛА: 
  
               1. Надати дозвіл товариству з обмеженою відповідальністю «АГРОВЕСТ ГРУП» в 
особі генерального директора Ющенка О.М. на розробку технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) 
з метою передачі їх в оренду за рахунок невитребуваних земельних часток (паїв) згідно з 
додатком до рішення для ведення товарного сільськогосподарського виробництва загальною 
площею  96,8559 га та закріплення їх на місцевості межовими знаками. Земельні ділянки 
розташовані за межами с.Смолдирів на землях реформованого КСП ім.Ю.Гагаріна та 
відносяться до категорії земель сільськогосподарського призначення. 

            2. Після виготовлення технічної документації із землеустрою, представнику ТОВ 
«АГРОВЕСТ ГРУП» зареєструвати земельні ділянки у відділі Держгеокадастру та подати 
технічну документацію на розгляд сесії міської ради щодо прийняття рішення про її 
затвердження та передачі земельних ділянок в оренду.  

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

 
 



Додаток до рішення 
                                                                                   38 сесії 8 скликання Баранівської          
                                                                                   міської ради  від 06.12.2019 р.  
       № 2371 
 

Перелік невитребуваних земельних часток (паїв), 
які передаються  в оренду ТОВ «АГРОВЕСТ ГРУП» 

 
 

№ з/п 
№ 

земельної 
частки 
(паю) 

 
Площа, га 

 
Угіддя 

1 214 2,5198 пасовище 
2 218 6,0943 пасовище 
3 219 6,1489 пасовище 
4 515 2,5287 рілля 
5 537 2,9861 пасовище 
6 705 3,9656 рілля 
7 711 3,7279 рілля 
8 740 4,6413 рілля 
9 753 3,6007 рілля 
10 755 4,1743 рілля 
11 914 3,3871 пасовище 
12 915 3,1284 пасовище 
13 916 2,5929 пасовище 
14 917 2,3601 пасовище 
15 918 2,2882 пасовище 
16 919 2,3421 пасовище 
17 920 2,8808 пасовище 
18 921 2,5928 пасовище 
19 922 2,3653 пасовище 
20 923 2,2879 пасовище 
21 928 3,8571 пасовище 
22 935 2,2885 пасовище 
23 936 2,3634 пасовище 
24 937 2,9690 пасовище 
25 938 2,9436 пасовище 
26 940 3,3192 пасовище 
27 174.1 1,3982  пасовище 
28 600.1 2,1711 пасовище 
29 719.1 0,7455 рілля 
30 719.2 2,9156 рілля 
31 744.1 3,0865 рілля 
32 752.2 2,1850 рілля 

 
 

Секретар ради                                                                          О.В.Самчук 
 
 
 
 
 
 
 



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
38 сесія 8 скликання 

 
06 грудня 2019 року                                                                                                          № 2372 
 
Про затвердження проекту землеустрою 
щодо відведення земельних ділянок  
комунальної власності Баранівської об’єднаної  
територіальної громади зі зміною цільового  
призначення з земель запасу на землі для 
сінокосіння та випасання худоби з подальшою 
передачею в оренду гр.Семенцю М.І. 
 

       Розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельних ділянок комунальної 
власності Баранівської об’єднаної територіальної громади з метою передачі їх в оренду зі зміною 
цільового призначення з земель запасу на землі для сінокосіння та випасання худоби, керуючись 
ст.12,20,34,93,125,126,1861 Земельного кодексу України, Законом України «Про землеустрій», 
Законом України «Про оренду землі», ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», враховуючи рекомендації постійної комісії з питань земельних відносин, 
містобудування, будівництва та охорони навколишнього природного середовища, міська рада 

 
ВИРІШИЛА: 

       1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельних ділянок комунальної 
власності Баранівської об’єднаної територіальної громади з метою передачі їх в оренду гр. 
Семенцю Михайлу Івановичу, загальною площею 121,0343 га, в тому числі: земельна ділянка 
площею 78,3848 га, земельна ділянка площею 16,4737 га, земельна ділянка площею 12,2619 га, 
земельна ділянка площею 13,9139 га,  за межами с.Кашперівка, Баранівського району 
Житомирської області, зі зміною цільового призначення з земель запасу на землі для сінокосіння 
та випасання худоби. 

       2. Передати гр.Семенцю Михайлу Івановичу в довгострокову оренду терміном на 7 (сім) 
років земельні ділянки комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної громади, які 
розташовані за межами с.Кашперівка, Баранівського району Житомирської області, загальною 
площею 121,0343 га, в тому числі: земельна ділянка площею 78,3848 га (кадастровий номер 
1820683000:01:000:0559), земельна ділянка площею 16,4737 га (кадастровий номер – 
1820683000:01:000:0542), земельна ділянка площею 12,2619 га (кадастровий номер – 
1820683000:01:000:0539), земельна ділянка площею 13,9139 га (кадастровий номер – 
1820683000:01:000:0538), для сінокосіння та випасання худоби. 

       3. Встановити розмір орендної плати за оренду земельних ділянок загальною площею 
121,0343 га - 12% від нормативно-грошової оцінки землі. 

       4. Гр.Семенцю М.І.: 
       4.1. Після затвердження проектної документації 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  
38 сесія 8 скликання 

 
06 грудня 2019 року                                                                                                     № 2373 
 
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.Базьку Ю.В. 
 

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

 
ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної 
власності Баранівської об’єднаної територіальної громади з метою передачі її у власність гр. 
Базьку Юрію Васильовичу, який проживає  ХХХХХХХ, загальною площею 0,1500 га для 
ведення особистого селянського господарства в ХХХХХХХ. Дана земельна ділянка 
відноситься до категорії земель сільськогосподарського призначення. 

2. Передати гр. Базьку Юрію Васильовичу у власність земельну ділянку комунальної 
власності Баранівської об’єднаної територіальної громади, яка розташована в ХХХХХХ, 
площею 0,1500 га, в тому числі: рілля – 0,1500 га, для ведення особистого селянського 
господарства, кадастровий номер земельної ділянки – ХХХХХХХХХ. 

3. Гр.Базьку Ю.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  
38 сесія 8 скликання 

 
06 грудня 2019 року                                                                                                     № 2374 
 
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.Лавренчук Л.С. 
 

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

 
ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної 
власності Баранівської об’єднаної територіальної громади з метою передачі її у власність гр. 
Лавренчук Любові Семенівні, яка проживає по ХХХХХХХ, загальною площею 0,3314 га для 
ведення особистого селянського господарства в ХХХХХХХХ. Дана земельна ділянка 
відноситься до категорії земель сільськогосподарського призначення. 

2. Передати гр. Лавренчук Любові Семенівні у власність земельну ділянку комунальної 
власності Баранівської об’єднаної територіальної громади, яка розташована в 
ХХХХХХХХХХ, площею 0,3314 га, в тому числі: рілля – 0,3314 га, для ведення особистого 
селянського господарства, кадастровий номер земельної ділянки – ХХХХХХХХХХХ. 

3. Гр.Лавренчук Л.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  
38 сесія 8 скликання 

 
06 грудня 2019 року                                                                                                     № 2375 
 
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.Нікітчиній О.Ю. 
 

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

 
ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної 
власності Баранівської об’єднаної територіальної громади з метою передачі її у власність гр. 
Нікітчиній Ользі Юріївні, яка проживає по 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. Нікітчиній Ользі Юріївні у власність земельну ділянку комунальної 
власності Баранівської об’єднаної територіальної громади, яка розташована за межами 
ХХХХХХХХХ, площею 2,0000 га, в тому числі: пасовища – 2,0000 га, для ведення особистого 
селянського господарства, кадастровий номер земельної ділянки – ХХХХХХХХХХ. 

3. Гр.Нікітчиній О.Ю.: 
3.1. Після затвердження проектної документації зареєструвати речове право на нерухоме 

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

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

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

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

 
 

Міський голова                                                                                       А.О.Душко 
 
 
 

 



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
38 сесія 8 скликання 

 
06 грудня 2019 року                                                                                                     № 2376 
 
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.Нестеруку О.П. 
 

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

 
ВИРІШИЛА: 

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

2. Передати гр. Нестеруку Олександру Петровичу 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 – 
ХХХХХХХХХХ. 

3. Гр.Нестеруку О.П.: 
3.1. Після затвердження проектної документації зареєструвати речове право на нерухоме 

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

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

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

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

 
 

Міський голова                                                                                       А.О.Душко 
 
 
 
 

 



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
38 сесія 8 скликання 

 
06 грудня 2019 року                                                                                                     № 2377 
 
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.Вишинській 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, Законом України «Про землеустрій», ст.26 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної комісії з питань 
земельних відносин, містобудування, будівництва та охорони навколишнього природного 
середовища, міська рада 

 
ВИРІШИЛА: 

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

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

3. Гр.Вишинській 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  
38 сесія 8 скликання 

 
06 грудня 2019 року                                                                                                     № 2378 
 
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.Вишинській 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, Законом України «Про землеустрій», ст.26 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної комісії з питань 
земельних відносин, містобудування, будівництва та охорони навколишнього природного 
середовища, міська рада 

 
ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної 
власності Баранівської об’єднаної територіальної громади з метою передачі її у власність гр. 
Вишинській Тетяні Вікторівні, 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. Вишинській Тетяні Вікторівні 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.Вишинській 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  
38 сесія 8 скликання 

 
06 грудня 2019 року                                                                                                     № 2379 
 
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.Зайцю С.Г. 
 

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

 
ВИРІШИЛА: 

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

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

3. Гр.Зайцю С.Г.: 
3.1. Після затвердження проектної документації зареєструвати речове право на нерухоме 

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

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

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

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

 
 

Міський голова                                                                                 А.О.Душко 
 
 
 
 

 



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
38 сесія 8 скликання 

 
06 грудня 2019 року                                                                                                     № 2380 
 
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.Петренко М.П. 
 

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

 
ВИРІШИЛА: 

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

2. Передати гр. Петренко Маргариті Пронасівні у власність земельну ділянку комунальної 
власності Баранівської об’єднаної територіальної громади, яка розташована по 
ХХХХХХХХХХ, площею 1,0000 га, в тому числі: рілля – 1,0000 га, для ведення особистого 
селянського господарства, кадастровий номер земельної ділянки – ХХХХХХХХ. 

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

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

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

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

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

 



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
38 сесія 8 скликання 

 
06 грудня 2019 року                                                                                                     № 2381 
 
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.Смірнову О.О. 
 

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

 
ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної 
власності Баранівської об’єднаної територіальної громади з метою передачі її у власність 
гр.Смірнову Олександрові Олександровичу, який проживає по 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. Смірнову Олександрові Олександровичу у власність земельну ділянку 
комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної громади, яка розташована за 
межами ХХХХХХХХ, площею 2,0000 га, в тому числі: пасовище – 2,0000 га, для ведення 
особистого селянського господарства, кадастровий номер земельної ділянки – ХХХХХХХ. 

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

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

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

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

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

 
 

Міський голова                                                                                 А.О.Душко 
 
 
 

 



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
38 сесія 8 скликання 

 
06 грудня 2019 року                                                                                                     № 2382 
 
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.Вороб,ю В.Ю. 
 

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

 
ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної 
власності Баранівської об’єднаної територіальної громади з метою передачі її у власність 
гр.Вороб,ю Володимиру Юрійовичу, який проживає по 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. Вороб,ю Володимиру Юрійовичу 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.Вороб,ю В.Ю.: 
3.1. Після затвердження проектної документації зареєструвати речове право на нерухоме 

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

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

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

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

 
 

Міський голова                                                                                 А.О.Душко 
 
 
 

 



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
38 сесія 8 скликання 

 
06 грудня 2019 року                                                                                                     № 2383 
 
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.Душку 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, Законом України «Про землеустрій», ст.26 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної комісії з питань 
земельних відносин, містобудування, будівництва та охорони навколишнього природного 
середовища, міська рада 

 
ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної 
власності Баранівської об’єднаної територіальної громади з метою передачі її у власність 
гр.Душку Олександрові Івановичу, 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. Душку Олександрові Івановичу у власність земельну ділянку комунальної 
власності Баранівської об’єднаної територіальної громади, яка розташована за межами 
ХХХХХХХХХХ, площею 2,0000 га, в тому числі: землі під сільськогосподарськими та 
іншими господарськими будівлями і дворами – 2,0000 га, для ведення особистого селянського 
господарства, кадастровий номер земельної ділянки – ХХХХХХХХХХ. 

3. Гр.Душку 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  
38 сесія 8 скликання 

 
06 грудня 2019 року                                                                                                     № 2384 
 
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.Паламарчуку О.О. 
 

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

 
ВИРІШИЛА: 

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

2. Передати гр. Паламарчуку Олександрові 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 – 
ХХХХХХХХХХ. 

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

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

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

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

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

 
 

Міський голова                                                                                 А.О.Душко 
 
 
 

 



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
38 сесія 8 скликання 

 
06 грудня 2019 року                                                                                                     № 2385 
 
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.Літвіновичу Б.В. 
 

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

 
ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної 
власності Баранівської об’єднаної територіальної громади з метою передачі її у власність 
гр.Літвіновичу Богдану Вікторовичу, який проживає по 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. Літвіновичу Богдану Вікторовичу у власність земельну ділянку 
комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної громади, яка розташована за 
межами ХХХХХХ, площею 2,0000 га, в тому числі: рілля – 2,0000 га, для ведення особистого 
селянського господарства, кадастровий номер земельної ділянки – ХХХХХХХХХ. 

3. Гр.Літвіновичу Б.В.: 
3.1. Після затвердження проектної документації зареєструвати речове право на нерухоме 

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

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

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

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

 
 

Міський голова                                                                                 А.О.Душко 
 
 
 

 



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
38 сесія 8 скликання 

 
06 грудня 2019 року                                                                                                     № 2386 
 
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.Лукянчук 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, Законом України «Про землеустрій», ст.26 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної комісії з питань 
земельних відносин, містобудування, будівництва та охорони навколишнього природного 
середовища, міська рада 

 
ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної 
власності Баранівської об’єднаної територіальної громади з метою передачі її у власність 
гр.Лукянчук Наталії Анатоліївні, яка проживає по ХХХХХХХ, загальною площею 0,9450 га 
для ведення особистого селянського господарства по ХХХХХХХ. Дана земельна ділянка 
відноситься до категорії земель сільськогосподарського призначення. 

2. Передати гр. Лукянчук Наталії Анатоліївні у власність земельну ділянку комунальної 
власності Баранівської об’єднаної територіальної громади, яка розташована по ХХХХХХХХ, 
площею 0,9450 га, в тому числі: рілля – 0,9450 га, для ведення особистого селянського 
господарства, кадастровий номер земельної ділянки – ХХХХХХХХ. 

3. Гр.Лукянчук 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 
38 сесія 8 скликання 

 
06 грудня 2019 року                                                                                                   № 2387 
 
Про надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки для індивідуального  
садівництва з подальшою передачею 
у власність гр.Поплавській Г.Й. 
 

      Розглянувши заяву гр.Поплавської Г.Й., 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.Поплавській Ганні Йосипівні, яка проживає в ХХХХХХХХ, 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 
ХХХХХХХХ. 
 

          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.                 Гр.Поплавській 
Г.Й. 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 
38 сесія 8 скликання 

 
06 грудня 2019 року                                                                                                   № 2388 
 
Про надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки для індивідуального  
садівництва з подальшою передачею 
у власність гр.Гітуляр Л.А. 
 

      Розглянувши заяву гр.Гітуляр Л.А., 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.Гітуляр Лесі Анатоліївні, яка проживає в ХХХХХХХХ, 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 
ХХХХХХХХХ. 
 

          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. Гр.Гітуляр Л.А. 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 
38 сесія 8 скликання 

 
06 грудня 2019 року                                                                                                   № 2389 
 
Про надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки колективної власності  
Баранівської об,єднаної територіальної 
громади для ведення особистого селянського  
господарства з подальшою передачею у  
власність гр.Цурці В.П. 
 

      Розглянувши заяву гр.Цурки В.П., керуючись ст.12,33,118,125,126, п.21 Розділу Х 
«Перехідних положень» Земельного кодексу України, Законом України «Про внесення змін 
до деяких законодавчих актів України щодо спрощення порядку набуття прав на землю», 
Законом України «Про реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», ст.12,25 
Закону України «Про землеустрій», ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», враховуючи рекомендації постійної комісії з питань земельних відносин, 
містобудування, будівництва та охорони навколишнього природного середовища, міська рада 
 

ВИРІШИЛА: 

             1. Надати дозвіл гр.Цурці Валентині Петрівні, яка проживає в ХХХХХХХХХХ, на 
розробку проекту землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки з земель запасу 
сільськогосподарського призначення колективної власності Баранівської об,єднаної 
територіальної громади загальною площею 0,2000 га для ведення особистого селянського 
господарства за межами ХХХХХХ. 
 

          2. Після виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
колективної власності Баранівської об’єднаної територіальної громади, Баранівській міській 
раді зареєструвати земельну ділянку у відділі Держгеокадастру. Гр.Цурці В.П. 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 
38 сесія 8 скликання 

 
06 грудня 2019 року                                                                                                   № 2390 
 
Про надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки колективної власності  
Баранівської об,єднаної територіальної 
громади для ведення особистого селянського  
господарства з подальшою передачею у  
власність гр.Лисюку П.Г. 
 

      Розглянувши заяву гр.Лисюка П.Г., керуючись ст.12,33,118,125,126, п.21 Розділу Х 
«Перехідних положень» Земельного кодексу України, Законом України «Про внесення змін 
до деяких законодавчих актів України щодо спрощення порядку набуття прав на землю», 
Законом України «Про реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», ст.12,25 
Закону України «Про землеустрій», ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», враховуючи рекомендації постійної комісії з питань земельних відносин, 
містобудування, будівництва та охорони навколишнього природного середовища, міська рада 
 

ВИРІШИЛА: 

             1. Надати дозвіл гр.Лисюку Петрові Григоровичу, який проживає в ХХХХХХХХ, на 
розробку проекту землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки з земель запасу 
сільськогосподарського призначення колективної власності Баранівської об,єднаної 
територіальної громади загальною площею 2,0000 га для ведення особистого селянського 
господарства за межами ХХХХХХХХ. 
 

          2. Після виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
колективної власності Баранівської об’єднаної територіальної громади, Баранівській міській 
раді зареєструвати земельну ділянку у відділі Держгеокадастру. Гр.Лисюку П.Г. 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  
38 сесія 8 скликання 

 
06 грудня 2019 року                                                                                                   № 2391 
  
Про присвоєння поштової 
адреси земельній ділянці 
гр.Кравчук В.І. 
 

        Розглянувши заяву гр.Кравчук О.В. про присвоєння поштової адреси земельній 
ділянці в смт.Полянка, витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про 
реєстрацію права власності від 28.10.2013 р., враховуючи рішення виконкому Баранівської 
міської ради від 30.09.2019 р. №210 «Про присвоєння поштової адреси об,єктам нерухомого 
майна», з метою впорядкування нумерації земельних ділянок, керуючись ст.26 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної комісії з питань 
земельних відносин, містобудування, будівництва та охорони навколишнього природного 
середовища, міська рада 

 
ВИРІШИЛА: 
 
               1. Присвоїти земельній ділянці площею 0,1392 га для будівництва і обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд (кадастровий номер земельної ділянки:  
ХХХХХХХХХХ), яка належала на праві власності покійній гр.ХХХХХХХХХХ, поштову 
адресу: Житомирська область, Баранівський район, смт.Полянка, вул.Промислова,24, замість 
«вул.Промислова,22». 
 
               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  
38 сесія 8 скликання 

 
06 грудня 2019 року                                                                            № 2392 
 
Про внесення змін до рішень 
сесій Баранівської міської ради 

 
        Розглянувши заяви гр. Коновалової Т.О., гр. Тихончук Л.С., 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 33 сесії 8 скликання Баранівської міської ради від 
11.07.2019 р. №1989 «Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) для ведення товарного сільськогосподарського виробництва з метою передачі її 
у власність гр.Коноваловій Т.О.», а саме, в пункті 1 даного рішення слова «загальною 
площею 3,6693 га, в тому числі: рілля – 3,6693 га» замінити на слова «загальною площею 
3,2191 га (№383), в тому числі: рілля – 3,2191 га». 
 
         2.  Внести зміни до рішення 34 сесії 8 скликання Баранівської міської ради від 
29.08.2019 р. №2079 «Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) для ведення товарного сільськогосподарського виробництва з метою передачі її 
у власність гр.Тихончук Л.С.», а саме, в пункті 1 даного рішення слова «загальною площею 
2,9080 га, в тому числі: ділянка №647 – 2,9080 га (рілля)» замінити на слова «загальною 
площею 3,0048 га (№618), в тому числі: рілля – 3,0048 га». 
 

           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  
38 сесія 8 скликання 

06 грудня 2019 року                                                                                                   № 2393 
 
Про надання дозволу на виготовлення 
технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж 
земельних ділянок в натурі (на місцевості) 
для ведення товарного сільськогосподарського  
виробництва з метою передачі їх у  
власність гр.Росліковій С.В. 
 
 

    Розглянувши заяву гр.Рослікової С.В. про надання дозволу на виготовлення технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок з 
метою передачі їх у  власність (земельна частка (пай), сертифікат на право на земельну частку 
(пай) серія ЖТ №0246981, свідоцтво про право на спадщину за заповітом від 24.09.2019 р., 
керуючись ст.12,22,118,125,126,1861, п.21 Розділу Х «Перехідних положень» Земельного 
кодексу України, Законом України «Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних 
ділянок власникам земельних часток (паїв), Законом України «Про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України щодо спрощення порядку набуття прав на землю», Законом 
України «Про реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», ст.12,25 Закону 
України «Про землеустрій», ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
враховуючи рекомендації постійної комісії з питань земельних відносин, містобудування, 
будівництва та охорони навколишнього природного середовища, міська рада 

 
ВИРІШИЛА:  
 

        1. Надати дозвіл гр.Росліковій Світлані Володимирівні, яка проживає по 
ХХХХХХХХХХ, на розробку технічної документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) з метою передачі їх у власність 
для ведення товарного сільськогосподарського виробництва загальною площею 2,3376 га, в 
тому числі: рілля – 1,8789 га (№ 359), пасовище – 0,4587 га (№ 483), та закріплення на 
місцевості межовими знаками. ХХХХХХХХХХ та відносяться до категорії земель 
сільськогосподарського призначення. 

            2. Після виготовлення технічної документації із землеустрою, гр.Росліковій С.В. 
зареєструвати земельні ділянки у відділі Держгеокадастру та подати технічну документацію 
на розгляд сесії міської ради щодо прийняття рішення про її затвердження та передачі 
земельних ділянок 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  
38 сесія 8 скликання 

06 грудня 2019 року                                                                                                   № 2394 
 
Про надання дозволу на виготовлення 
технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж 
земельних ділянок в натурі (на місцевості) 
для ведення товарного сільськогосподарського  
виробництва з метою передачі їх у  
власність гр.Рублюк С.М. 
 
 

    Розглянувши заяву гр.Рублюк С.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 №0338895, свідоцтво про право на спадщину за заповітом від 19.09.2019 р., 
керуючись ст.12,22,118,125,126,1861, п.21 Розділу Х «Перехідних положень» Земельного 
кодексу України, Законом України «Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних 
ділянок власникам земельних часток (паїв), Законом України «Про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України щодо спрощення порядку набуття прав на землю», Законом 
України «Про реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», ст.12,25 Закону 
України «Про землеустрій», ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
враховуючи рекомендації постійної комісії з питань земельних відносин, містобудування, 
будівництва та охорони навколишнього природного середовища, міська рада 

 
ВИРІШИЛА:  
 

        1. Надати дозвіл гр.Рублюк Світлані Михайлівні, яка 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  2,3902 га, в тому числі: 
рілля –  1,9473 га (№ 80), пасовище – 0,4429 га (№ 928), та закріплення на місцевості межовими 
знаками. Земельні ділянки розташовані за межами ХХХХХХХХХ та відносяться до категорії 
земель сільськогосподарського призначення. 

            2. Після виготовлення технічної документації із землеустрою, гр.Рублюк С.М. 
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  
38 сесія 8 скликання 

06 грудня 2019 року                                                                                                   № 2395 
 
Про надання дозволу на виготовлення 
технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж 
земельних ділянок в натурі (на місцевості) 
для ведення товарного сільськогосподарського  
виробництва з метою передачі їх у  
власність гр.Стецюку В.В. 
 
 

    Розглянувши заяву гр.Стецюка В.В. про надання дозволу на виготовлення технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок з 
метою передачі їх у  власність (земельна частка (пай), сертифікат на право на земельну частку 
(пай) серія ЖТ №0245173, свідоцтва про право на спадщину за законом від 01.10.2019 р., 
керуючись ст.12,22,118,125,126,1861, п.21 Розділу Х «Перехідних положень» Земельного 
кодексу України, Законом України «Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних 
ділянок власникам земельних часток (паїв), Законом України «Про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України щодо спрощення порядку набуття прав на землю», Законом 
України «Про реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», ст.12,25 Закону 
України «Про землеустрій», ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
враховуючи рекомендації постійної комісії з питань земельних відносин, містобудування, 
будівництва та охорони навколишнього природного середовища, міська рада 

 
ВИРІШИЛА:  
 

        1. Надати дозвіл гр.Стецюку Володимирові Васильовичу, який проживає в 
ХХХХХХХХХХХХ, на розробку технічної документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) з метою передачі їх у власність 
для ведення товарного сільськогосподарського виробництва загальною площею  2,4399 га, в 
тому числі: рілля –  1,9835 га (№ 81), пасовище – 0,4564 га (№ 927), та закріплення на 
місцевості межовими знаками. Земельні ділянки розташовані за межами ХХХХХХХХХХХ та 
відносяться до категорії земель сільськогосподарського призначення. 

            2. Після виготовлення технічної документації із землеустрою, гр.Стецюку В.В. 
зареєструвати земельні ділянки у відділі Держгеокадастру та подати технічну документацію 
на розгляд сесії міської ради щодо прийняття рішення про її затвердження та передачі 
земельних ділянок 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  
38 сесія 8 скликання 

06 грудня 2019 року                                                                                                   № 2396 
 
Про надання дозволу на виготовлення 
технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж 
земельних ділянок в натурі (на місцевості) 
для ведення товарного сільськогосподарського  
виробництва з метою передачі їх у  
власність гр.Дробот В.В. 
 
 

    Розглянувши заяву гр.Дробот В.В. про надання дозволу на виготовлення технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок з 
метою передачі їх у  власність (земельна частка (пай), сертифікат на право на земельну частку 
(пай) серія ЖТ №0149102, свідоцтво про право на спадщину за законом від 31.10.2019 р., 
керуючись ст.12,22,118,125,126,1861, п.21 Розділу Х «Перехідних положень» Земельного 
кодексу України, Законом України «Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних 
ділянок власникам земельних часток (паїв), Законом України «Про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України щодо спрощення порядку набуття прав на землю», Законом 
України «Про реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», ст.12,25 Закону 
України «Про землеустрій», ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
враховуючи рекомендації постійної комісії з питань земельних відносин, містобудування, 
будівництва та охорони навколишнього природного середовища, міська рада 

 
ВИРІШИЛА:  
 

        1. Надати дозвіл гр.Дробот Валентині Вячеславівні, яка проживає в ХХХХХХХХХ, 
на розробку технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 
земельних ділянок в натурі (на місцевості) з метою передачі їх у власність для ведення 
товарного сільськогосподарського виробництва загальною площею  2,2760 га, в тому числі: 
рілля –  1,4682 га (№ 6), пасовище – 0,8078 га (№ 184), та закріплення на місцевості межовими 
знаками. Земельні ділянки розташовані за межами ХХХХХХХХХХ та відносяться до категорії 
земель сільськогосподарського призначення. 

            2. Після виготовлення технічної документації із землеустрою, гр.Дробот В.В. 
зареєструвати земельні ділянки у відділі Держгеокадастру та подати технічну документацію 
на розгляд сесії міської ради щодо прийняття рішення про її затвердження та передачі 
земельних ділянок 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  
38 сесія8 скликання 

06 грудня 2019 року                                                                                                   № 2397 
 
Про надання дозволу на виготовлення 
технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
для ведення товарного сільськогосподарського  
виробництва з метою передачі її у  
власність гр.Дзямко О.П. 
 
 

    Розглянувши заяву гр.Дзямко О.П. 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) 
серія ЖТ №0253152, свідоцтво про право на спадщину за законом від 10.10.2019 р., керуючись 
ст.12,22,118,125,126,1861, п.21 Розділу Х «Перехідних положень» Земельного кодексу 
України, Законом України «Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок 
власникам земельних часток (паїв), Законом України «Про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України щодо спрощення порядку набуття прав на землю», Законом 
України «Про реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», ст.12,25 Закону 
України «Про землеустрій», ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
враховуючи рекомендації постійної комісії з питань земельних відносин, містобудування, 
будівництва та охорони навколишнього природного середовища, міська рада 

 
ВИРІШИЛА:  
 

        1. Надати дозвіл гр.Дзямко Ользі Петрівні, яка проживає в ХХХХХХХХХ, 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  2,5496 га, в тому числі: 
рілля –  2,5496 га (№ 494), та закріплення на місцевості межовими знаками. Земельна ділянка 
розташована за межами ХХХХХХХХХХХХ та відноситься до категорії земель 
сільськогосподарського призначення. 

            2. Після виготовлення технічної документації із землеустрою, гр.Дзямко О.П. 
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  
38 сесія 8 скликання 

06 грудня 2019 року                                                                                                   № 2398 
 
Про надання дозволу на виготовлення 
технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
для ведення товарного сільськогосподарського  
виробництва з метою передачі її у  
власність гр.Дзямко О.П. 
 
 

    Розглянувши заяву гр.Дзямко О.П. 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) 
серія ЖТ №0253166, свідоцтво про право на спадщину за законом від 10.10.2019 р., керуючись 
ст.12,22,118,125,126,1861, п.21 Розділу Х «Перехідних положень» Земельного кодексу 
України, Законом України «Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок 
власникам земельних часток (паїв), Законом України «Про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України щодо спрощення порядку набуття прав на землю», Законом 
України «Про реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», ст.12,25 Закону 
України «Про землеустрій», ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
враховуючи рекомендації постійної комісії з питань земельних відносин, містобудування, 
будівництва та охорони навколишнього природного середовища, міська рада 

 
ВИРІШИЛА:  
 

        1. Надати дозвіл гр.Дзямко Ользі Петрівні, яка проживає в ХХХХХХХХХХ, 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  2,27 га, в тому числі: рілля 
–  2,27 га (№ 407), та закріплення на місцевості межовими знаками. Земельна ділянка 
розташована за межами ХХХХХХХХХХ та відноситься до категорії земель 
сільськогосподарського призначення. 

            2. Після виготовлення технічної документації із землеустрою, гр.Дзямко О.П. 
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  
38 сесія 8 скликання 

06 грудня 2019 року                                                                                                   № 2399 
 
Про надання дозволу на виготовлення 
технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
для ведення товарного сільськогосподарського  
виробництва з метою передачі її у  
власність гр.Лавренчук Н.М. 
 
 

    Розглянувши заяву гр.Лавренчук Н.М. 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) 
серія РН №152908, свідоцтво про право на спадщину за законом від 18.10.2019 р., керуючись 
ст.12,22,118,125,126,1861, п.21 Розділу Х «Перехідних положень» Земельного кодексу 
України, Законом України «Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок 
власникам земельних часток (паїв), Законом України «Про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України щодо спрощення порядку набуття прав на землю», Законом 
України «Про реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», ст.12,25 Закону 
України «Про землеустрій», ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
враховуючи рекомендації постійної комісії з питань земельних відносин, містобудування, 
будівництва та охорони навколишнього природного середовища, міська рада 

 
ВИРІШИЛА:  
 

        1. Надати дозвіл гр.Лавренчук Нелі Михайлівні, яка проживає по ХХХХХХХХ, на 
розробку технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) з метою передачі її у власність для ведення 
товарного сільськогосподарського виробництва загальною площею  4,0436 га, в тому числі: 
рілля –  4,0436 га (№ 214), та закріплення на місцевості межовими знаками. Земельна ділянка 
розташована за межами ХХХХХХХХХ та відноситься до категорії земель 
сільськогосподарського призначення. 

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

06 грудня 2019 року                                                                                                   № 2400 
 
Про надання дозволу на виготовлення 
технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
для ведення товарного сільськогосподарського  
виробництва з метою передачі її у  
власність гр.Маслєні А.П. 
 
 

    Розглянувши заяву гр.Маслєни А.П. 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) 
серія ЖТ №0149643, свідоцтво про право на спадщину за заповітом від 01.11.2019 р., 
керуючись ст.12,22,118,125,126,1861, п.21 Розділу Х «Перехідних положень» Земельного 
кодексу України, Законом України «Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних 
ділянок власникам земельних часток (паїв), Законом України «Про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України щодо спрощення порядку набуття прав на землю», Законом 
України «Про реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», ст.12,25 Закону 
України «Про землеустрій», ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
враховуючи рекомендації постійної комісії з питань земельних відносин, містобудування, 
будівництва та охорони навколишнього природного середовища, міська рада 

 
ВИРІШИЛА:  
 

        1. Надати дозвіл гр.Маслєні Аксенії Павлівні, яка проживає по                         
ХХХХХХХХ, на розробку технічної документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) з метою передачі її у власність 
для ведення товарного сільськогосподарського виробництва загальною площею  2,0489 га, в 
тому числі: рілля –  2,0489 га (№ 13), та закріплення на місцевості межовими знаками. 
Земельна ділянка розташована за межами ХХХХХХХХХ та відноситься до категорії земель 
сільськогосподарського призначення. 

            2. Після виготовлення технічної документації із землеустрою, гр.Маслєні А.П. 
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  
38 сесія 8 скликання 

06 грудня 2019 року                                                                                                   № 2401 
 
Про надання дозволу на виготовлення 
технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
для ведення товарного сільськогосподарського  
виробництва з метою передачі її у  
власність гр.Захаркіну М.І. 
 
 

    Розглянувши заяву гр.Захаркіна М.І. про надання дозволу на виготовлення технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки з метою 
передачі її у  власність (земельна частка (пай), довідку про наявність та розмір земельної 
частки (паю), яка видана відділом у Баранівському районі ГУ Держгеокадастру у 
Житомирській області 11.11.2019 р., керуючись ст.12,22,118,125,126,1861, п.21 Розділу Х 
«Перехідних положень» Земельного кодексу України, Законом України «Про порядок 
виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв), 
Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення 
порядку набуття прав на землю», Законом України «Про реєстрацію речових прав на нерухоме 
майно та їх обтяжень», ст.12,25 Закону України «Про землеустрій», ст.26 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної комісії з питань 
земельних відносин, містобудування, будівництва та охорони навколишнього природного 
середовища, міська рада 

 
ВИРІШИЛА:  
 

        1. Надати дозвіл гр.Захаркіну Миколі Івановичу, який проживає по                         
ХХХХХХХХХ, на розробку технічної документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) з метою передачі її у власність 
для ведення товарного сільськогосподарського виробництва загальною площею  1,6241 га, в 
тому числі: рілля –  1,6241 га (№ 41), та закріплення на місцевості межовими знаками. 
Земельна ділянка розташована за межами ХХХХХХХХХХХ та відноситься до категорії 
земель сільськогосподарського призначення. 

            2. Після виготовлення технічної документації із землеустрою, гр.Захаркіну М.І. 
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  
38 сесія 8 скликання 

06 грудня 2019 року                                                                                                   № 2402 
 
Про надання дозволу на виготовлення 
технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
для ведення товарного сільськогосподарського  
виробництва з метою передачі її у  
власність гр.Лисюку С.В. 
 
 

    Розглянувши заяву гр.Лисюка С.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), свідоцтво про право на спадщину за заповітом 
від 20.12.2007 р., сертифікат на право на земельну частку (пай) серія ЖТ №0149880, керуючись 
ст.12,22,118,125,126,1861, п.21 Розділу Х «Перехідних положень» Земельного кодексу 
України, Законом України «Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок 
власникам земельних часток (паїв), Законом України «Про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України щодо спрощення порядку набуття прав на землю», Законом 
України «Про реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», ст.12,25 Закону 
України «Про землеустрій», ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
враховуючи рекомендації постійної комісії з питань земельних відносин, містобудування, 
будівництва та охорони навколишнього природного середовища, міська рада 

 
ВИРІШИЛА:  
 

        1. Надати дозвіл гр.Лисюку Сергієві Васильовичу, який проживає в 
ХХХХХХХХХХХ, 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  2,0165 га, в 
тому числі: рілля –  2,0165 га (№ 496), та закріплення на місцевості межовими знаками. 
Земельна ділянка розташована за межами ХХХХХХХХХХ та відноситься до категорії земель 
сільськогосподарського призначення. 

            2. Після виготовлення технічної документації із землеустрою, гр.Лисюку С.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  
38 сесія 8 скликання 

06 грудня 2019 року                                                                                                   № 2403 
 
Про надання дозволу на виготовлення 
технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
для ведення товарного сільськогосподарського  
виробництва з метою передачі її у  
власність гр.Лебізі І.Т. 
 
 

    Розглянувши заяву гр.Лебіги І.Т. про надання дозволу на виготовлення технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки з метою 
передачі її у  власність (земельна частка (пай), свідоцтво про право на спадщину за законом 
від 22.11.2019 р., сертифікат на право на земельну частку (пай) серія ЖТ №0253887, керуючись 
ст.12,22,118,125,126,1861, п.21 Розділу Х «Перехідних положень» Земельного кодексу 
України, Законом України «Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок 
власникам земельних часток (паїв), Законом України «Про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України щодо спрощення порядку набуття прав на землю», Законом 
України «Про реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», ст.12,25 Закону 
України «Про землеустрій», ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
враховуючи рекомендації постійної комісії з питань земельних відносин, містобудування, 
будівництва та охорони навколишнього природного середовища, міська рада 

 
ВИРІШИЛА:  
 

        1. Надати дозвіл гр.Лебізі Іванові Трихимовичу, який проживає по 
ХХХХХХХХХХХХ, 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  2,3684 га, в 
тому числі: рілля –  2,3684 га (№ 413), та закріплення на місцевості межовими знаками. 
Земельна ділянка розташована за межами ХХХХХХХХХ та відноситься до категорії земель 
сільськогосподарського призначення. 

            2. Після виготовлення технічної документації із землеустрою, гр.Лебізі І.Т. 
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  
38 сесія 8 скликання 

 
06 грудня 2019 року                                                                                                          № 2404 
 
Про затвердження проекту землеустрою щодо  
відведення земельної ділянки, яка перебуває у 
власності гр.Кругліцького І.П., зі зміною  
цільового призначення з земель для ведення 
особистого селянського господарства на землі 
для будівництва і обслуговування житлового  
будинку, господарських будівель і споруд 
 

     Розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, цільове 
призначення якої змінюється; державний акт на право власності на земельну ділянку серія ЖТ 
№074536; керуючись ст.12,20,33,40,125,126,1861 Земельного кодексу України, Законом 
України «Про землеустрій», ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
враховуючи рекомендації постійної комісії з питань земельних відносин, містобудування, 
будівництва та охорони навколишнього природного середовища, міська рада 

 
ВИРІШИЛА: 

     1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки загальною 
площею 0,1061 га в ХХХХХХХХХХ, зі зміною цільового призначення з земель 
сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства на 
землі житлової та громадської забудови для будівництва і обслуговування житлового будинку, 
господарських буудівель і споруд. Земельна ділянка належить на праві власності 
гр.Кругліцькому Ігорю Пилиповичу. Кадастровий номер земельної ділянки: ХХХХХХХХХХ 

      2. Гр.Кругліцькому І.П.: 
      2.1. Після затвердження проектної документації зареєструвати речове право на 

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

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

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

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

 
 

Міський голова                                                          А.О.Душко 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
38 сесія 8 скликання 

 
06 грудня 2019 року                                                                                                          № 2405 
 
Про затвердження проекту землеустрою щодо  
відведення земельної ділянки, яка перебуває у 
власності гр.Олійника В.П., зі зміною  
цільового призначення з земель для ведення 
особистого селянського господарства на землі 
для будівництва і обслуговування житлового  
будинку, господарських будівель і споруд 
 

     Розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, цільове 
призначення якої змінюється; державний акт на право власності на земельну ділянку серія ЯГ 
№809447; керуючись ст.12,20,33,40,125,126,1861 Земельного кодексу України, Законом 
України «Про землеустрій», ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
враховуючи рекомендації постійної комісії з питань земельних відносин, містобудування, 
будівництва та охорони навколишнього природного середовища, міська рада 

 
ВИРІШИЛА: 

     1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки загальною 
площею 0,0600 га в ХХХХХХХХХ, зі зміною цільового призначення з земель 
сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства на 
землі житлової та громадської забудови для будівництва і обслуговування житлового будинку, 
господарських буудівель і споруд. Земельна ділянка належить на праві власності гр.Олійнику 
Володимиру Петровичу. Кадастровий номер земельної ділянки: ХХХХХХХХХХ. 

      2. Гр.Олійнику В.П.:  
      2.1. Після затвердження проектної документації зареєструвати речове право на 

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

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

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

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

 
 

Міський голова                                                          А.О.Душко 
 
 
 
 

  
 
 

 
 



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
38 сесія 8 скликання 

 
 

 06 грудня 2019 року                                                                                                    № 2406 
 
Про припинення права 
користування земельною  
ділянкою  

 
 

        Розглянувши заяви гр.Верниша Р.Ф., гр.Заліщук Г.С., гр.Дем,янюка В.Г.,         
гр.Кравчука Ф.М., гр.Харчишина М.А., гр.Глухової Н.П., 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. Вернишу Руслану 
Федоровичу, який проживає в ХХХХХХХХ, загальною площею  0,20 га для ведення 
особистого селянського господарства в смт.Полянка (ур.Голомисове), Баранівського району, 
Житомирської області. Передати земельну ділянку площею 0,20 га до земель запасу 
сільськогосподарського призначення комунальної власності Баранівської об’єднаної 
територіальної громади. 

               2. Припинити право користування земельною ділянкою покійної гр. Больчак Марії 
Корніївни загальною площею 0,65 га для ведення особистого селянського господарства в 
с.Ситисько, Баранівського району, Житомирської області. Передати земельну ділянку площею 
0,65 га до земель запасу сільськогосподарського призначення комунальної власності 
Баранівської об’єднаної територіальної громади. 

               3. Припинити право користування земельною ділянкою гр. Дем,янюку Володимиру 
Григоровичу, який проживає в ХХХХХХХ, загальною площею  0,24 га для ведення особистого 
селянського господарства в с.Стара Гута (ур.»Лан»), Баранівського району, Житомирської 
області. Передати земельну ділянку площею 0,24 га до земель запасу сільськогосподарського 
призначення комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної громади. 

                4. Припинити право користування земельною ділянкою гр. Кравчуку Федору 
Миколайовичу, який проживає по ХХХХХХХ, загальною площею  0,30 га для ведення 
особистого селянського господарства в с.Вірля, Баранівського району, Житомирської області. 
Передати земельну ділянку площею 0,30 га до земель запасу сільськогосподарського 
призначення комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної громади. 

                5. Припинити право користування земельною ділянкою гр. Харчишину Миколі 
Антоновичу, який проживає по ХХХХХХХХХ, загальною площею  0,26 га для ведення 
особистого селянського господарства в м.Баранівка, Житомирської області. Передати 
земельну ділянку площею 0,26 га до земель запасу сільськогосподарського призначення 
комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної громади. 

               

 



             6. Припинити право користування земельною ділянкою гр. Глуховій Любові Петрівні, 
яка проживає в ХХХХХХХ, загальною площею  1,55 га для ведення особистого селянського 
господарства в с.Смолдирів, Баранівського району, Житомирської області. Передати земельну 
ділянку площею 1,55 га до земель запасу сільськогосподарського призначення комунальної 
власності Баранівської об’єднаної територіальної громади. 

               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  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
38 сесія 8 скликання 

06 грудня 2019 року                                                                                                   № 2407 
 
Про встановлення розміру 
орендної плати за оренду 
земельної ділянки 

 
        Розглянувши клопотання керівника Римсько-Католицької Парафії М.Б.Ц. Розарія 

Подобінського Я.М. про встановлення розміру орендної плати за оренду земельної ділянки; 
враховуючи договір оренди землі, який зареєстрований 11.02.2003 р. в Марківській сільській 
раді, додаткові угоди до договору оренди землі від 25.01.2008 р., від 27.01.2010 р., від 
25.01.2011 р., від 25.01.2012 р., від 26.01.2016 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. Встановити розмір орендної плати за оренду земельної ділянки площею 0,01 га в 
с.Глибочок Баранівського району Житомирської області (кадастровий номер: 
1820683600:06:000:0170), яка передана в оренду релігійній організації «Релігійна громада 
(Парафія) Матері Божої Цариці Розарія Київсько-Житомирської Дієцезії Римсько-Католицької 
церкви смт.Першотравенськ Баранівського району Житомирської області» – 3 % від 
нормативної грошової оцінки землі. 

        2. Керівнику релігійної організації Подобінському Я.М. укласти з Баранівською 
міською радою додаткову угоду до договору оренди землі щодо встановлення розміру 
орендної плати та зареєструвати її відповідно до чиннного законодавства. 

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

 
 
 

Міський голова                             А.О.Душко 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
38 сесія 8 скликання 

06 грудня 2019 року                                                                                                   № 2408 
 
Про зменшення розміру 
орендної плати за оренду 
земельної ділянки 

 
        Розглянувши заяву ФОП Личик Т.П. про зменшення розміру орендної плати за 

оренду земельної ділянки; враховуючи договір оренди землі, який зареєстрований 04.03.2019 
р. в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно; 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. Встановити розмір орендної плати за оренду земельної ділянки площею 0,02 га в 
с.Смолдирів Баранівського району Житомирської області (кадастровий номер: 
1820685300:06:002:0046), яка передана в оренду фізичній особі-підприємцю Личик Таїсії 
Петрівні – 3 % від нормативної грошової оцінки землі. 

        2. ФОП Личик Т.П. укласти з Баранівською міською радою додаткову угоду до 
договору оренди землі щодо зменшення розміру орендної плати та зареєструвати її відповідно 
до чиннного законодавства. 

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

 
 
 

Міський голова                             А.О.Душко 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



                                  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  

РІШЕННЯ  
38 сесія 8 скликання 

 
 06 грудня 2019                                                                                                        №  2409 
 
Про внесення змін до детального 
плану території та надання дозволу  
на виготовлення детального плану  
території  
 
           Розглянувши заяву гр. Кравчука О.В., про надання дозволу на виготовлення детального 
плану території земельної ділянки по вул. Звягельська, 13, м. Баранівка, керуючись ст. 12 
Земельного кодексу України, Законом України «Про регулювання містобудівної діяльності», 
Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального 
господарства України від 16.11.2011 р. №290, 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 в межах вулиць 
Звягельська, Ярослава Мудрого, Г.Сковороди, Древлянська у місті Баранівка Житомирської 
області. Для уточнення місця розміщення об’єкту реконструкції по вулиці Звягельська,17 
(Баранівська загальноосвітня школа №2 імені О.Сябрук) та зупинки громадського 
транспорту», затвердженого рішенням Баранівської міської ради 30 сесії 8 скликання від 
10.05.2019 р. №1910. 
           2. Баранівській міській раді в особі міського голови Душка А.О. замовити виготовлення 
детального плану території в межах вулиць: Звягельська, Ярослава Мудрого, Г.Сковороди, 
Древлянська. 
           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  
38 сесія 8 скликання 

 06 грудня 2019                                                                                                        №  2410 
 
Про внесення змін до детального 
плану території та надання дозволу  
на виготовлення детального плану  
території  
 
            Розглянувши заяву директора ТОВ «Декор Україна» Молотковця О.О., про надання 
дозволу на виготовлення детального плану території земельної ділянки по вул. 
Першотравенська, 30, м. Баранівка, керуючись ст. 12 Земельного кодексу України, Законом 
України «Про регулювання містобудівної діяльності», Наказом Міністерства регіонального 
розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 16.11.2011 р. 
№290, 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 Баранівської об’єднаної територіальної громади в місті Баранівка по 
вулиці Першотравенська загальною площею 0,0008 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, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель та споруд 
об’єктів передачі електричної енергії.», затвердженого рішенням Баранівської міської ради 26 
сесії 8 скликання від 12.11.2018р. №1440. 
          2. Баранівській міській раді в особі міського голови Душка А.О. замовити виготовлення 
детального плану території в межах вулиць: Першотравенська, Дубрівське шосе. 
          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  

38 сесія 8 скликання 
 

06 грудня 2019 року                                                                                                             № 2411 
 
Про надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки комунальної власності 
Баранівської об’єднаної територіальної 
громади за межами населених пунктів 
зі зміною цільового призначення з земель 
запасу на землі для ведення особистого  
селянського господарства з подальшою  
передачею у власність гр.Мисько Г.В. 
 

        Розглянувши заяву гр.Мисько Г.В. про надання дозволу на виготовлення проекту 
землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки, 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 гр.Мисько Галині Василівні, яка проживає в ХХХХХХХХХ, на 
розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки сільськогосподарського 
призначення комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної громади 
загальною площею 2,00 га 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. Кадастровий номер земельної ділянки: ХХХХХХХХ. 

            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. Гр.Мисько Г.В. протягом 
року з дати прийняття цього рішення подати проект землеустрою на розгляд сесії міської 
ради щодо прийняття рішення про його затвердження та передачі земельної ділянки у 
власність. При невиконанні цієї умови, дане рішення вважати таким, що втратило чинність. 
            3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань 
земельних відносин, містобудування, будівництва та охорони навколишнього природного 
середовища. 
 

Міський голова                                                                      А.О.Душко 
 
 
 

 

 



 

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
РІШЕННЯ  

38 сесія 8 скликання 
 

06 грудня 2019 року                                                                                                             № 2412 
 
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 оренду  
гр.Тальянському Я.О. та гр.Візетіу А.Т. 
 

        Розглянувши заяву гр.Тальянського Я.О. та гр.Візетіу А.Т. про надання дозволу на 
виготовлення проекту землеустрою щодо відведення в оренду земельної ділянки для ведення 
товарного сільськогосподарського виробництва, договір купівлі-продажу від 13.01.2009 р., 
керуючись ст.12,22,93,125,126 Земельного кодексу України, Законом України «Про внесення 
змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення порядку набуття прав на землю», 
Законом України «Про реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», ст.12,25 
Закону України «Про землеустрій», Законом україни «Про оренду землі», ст.26 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», розпорядженням Кабінету Міністрів 
України від 31.01.2018 р. №60 «Питання передачі земельних ділянок сільськогосподарського 
призначення державної власності у комунальну власність об’єднаних територіальних громад», 
враховуючи рекомендації постійної комісії з питань земельних відносин, містобудування, 
будівництва та охорони навколишнього природного середовища, міська рада 

 
ВИРІШИЛА: 
 
               1. Надати дозвіл на виготовлення технічної документації щодо поділу земельної 
ділянки земель запасу сільськогосподарського призначення за кадастровим номером 
ХХХХХХХХ загальною площею 12,2550 га на дві окремих земельних ділянки площею 2,5000 
га та площею 9,7550 га. 
 

        2. Надати дозвіл гр.Тальянському Ярославу Олександровичу, який проживає в 
ХХХХХХ, та гр.Візетіу Андрієві Тарасовичу, який проживає в ХХХХХХХ, 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 товарного 
сільськогосподарського виробництва (01.01) по ХХХХХХХХ, з подальшою  передачею в 
оренду. 

 
            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 гр.Тальянському  
 
 
Я.О. та гр.Візетіу А.Т. подати проект землеустрою на розгляд сесії міської ради щодо 
прийняття рішення про його затвердження та передачі земельної ділянки в оренду.  

 

 



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

Міський голова                                                                      А.О.Душко 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
РІШЕННЯ  

38 сесія 8 скликання 
 

06 грудня 2019 року                                                                                                             № 2413 
 
Про надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки колективної власності 
Баранівської об’єднаної територіальної 
громади для ведення товарного 
сільськогосподарського виробництва з 
подальшою передачею в оренду  
гр.Стаднюку М.В. 
 

        Розглянувши заяву гр.Стаднюка М.В. про надання дозволу на виготовлення проекту 
землеустрою щодо відведення в оренду земельної ділянки для ведення товарного 
сільськогосподарського виробництва, керуючись ст.12,22,93,125,126, п.21 розділу Х 
«Перехідні положення» Земельного кодексу України, Законом України «Про внесення змін до 
деяких законодавчих актів України щодо спрощення порядку набуття прав на землю», 
Законом України «Про реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», ст.12,25 
Закону України «Про землеустрій», Законом україни «Про оренду землі», ст.26 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної комісії 
з питань земельних відносин, містобудування, будівництва та охорони навколишнього 
природного середовища, міська рада 

 
ВИРІШИЛА: 
 

        1. Надати дозвіл гр.Стаднюку Миколі Володимировичу, який проживає в 
ХХХХХХХ, на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
сільськогосподарського призначення колективної власності Баранівської об’єднаної 
територіальної громади загальною площею 1,00 га для ведення товарного 
сільськогосподарського виробництва (01.01) за межами ХХХХХХХХХ, з подальшою  
передачею в оренду. 

            2. Після виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
колективної власності Баранівської об’єднаної територіальної громади, Баранівській міській 
раді зареєструвати земельну ділянку у відділі Держгеокадастру. Гр.Стаднюку М.В. 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  

38 сесія 8 скликання 
 

06 грудня 2019 року                                                                                                             № 2414 
 
Про надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки колективної власності 
Баранівської об’єднаної територіальної 
громади для ведення товарного 
сільськогосподарського виробництва з 
подальшою передачею в оренду  
гр.Денисюку В.І. 
 

        Розглянувши заяву гр.Денисюка В.І. про надання дозволу на виготовлення проекту 
землеустрою щодо відведення в оренду земельної ділянки для ведення товарного 
сільськогосподарського виробництва, керуючись ст.12,22,93,125,126, п.21 розділу Х 
«Перехідні положення» Земельного кодексу України, Законом України «Про внесення змін до 
деяких законодавчих актів України щодо спрощення порядку набуття прав на землю», 
Законом України «Про реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», ст.12,25 
Закону України «Про землеустрій», Законом України «Про оренду землі», ст.26 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної комісії 
з питань земельних відносин, містобудування, будівництва та охорони навколишнього 
природного середовища, міська рада 

 
ВИРІШИЛА: 
 

        1. Надати дозвіл гр.Денисюку Віктору Івановичу, який проживає в ХХХХХХХХ, на 
розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки сільськогосподарського 
призначення колективної власності Баранівської об’єднаної територіальної громади 
загальною площею 2,00 га для ведення товарного сільськогосподарського виробництва (01.01) 
за межами ХХХХХХХХХХ, з подальшою  передачею в оренду. 

            2. Після виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
колективної власності Баранівської об’єднаної територіальної громади, Баранівській міській 
раді зареєструвати земельну ділянку у відділі Держгеокадастру. Гр.Денисюку В.І. 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  

38 сесія 8 скликання 
 

06 грудня 2019 року                                                                                                             № 2415 
 
Про надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки колективної власності 
Баранівської об’єднаної територіальної 
громади для ведення особистого селянського 
господарства з подальшою передачею у   
власність гр.Лук,янчуку О.С. 
 

        Розглянувши заяву гр.Лук,янчука О.С. про надання дозволу на виготовлення проекту 
землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки для ведення особистого 
селянського господарства, 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», враховуючи рекомендації постійної комісії з питань 
земельних відносин, містобудування, будівництва та охорони навколишнього природного 
середовища, міська рада 

 
ВИРІШИЛА: 
 

        1. Надати дозвіл гр.Лук,янчуку Олександрові Степановичу, який проживає в 
ХХХХХХХХХХ, на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
сільськогосподарського призначення колективної власності Баранівської об’єднаної 
територіальної громади загальною площею 2,00 га для ведення особистого селянського 
господарства (01.03) за межами ХХХХХХХХ, з подальшою  передачею у власність. 

            2. Після виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
колективної власності Баранівської об’єднаної територіальної громади, Баранівській міській 
раді зареєструвати земельну ділянку у відділі Держгеокадастру. Гр.Лук,янчуку О.С. 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  

38 сесія 8 скликання 
 

06 грудня 2019 року                                                                                                             № 2416 
 
Про надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки колективної власності 
Баранівської об’єднаної територіальної 
громади для ведення особистого селянського 
господарства з подальшою передачею у   
власність гр.Власюку В.П. 
 

        Розглянувши заяву гр.Власюка В.П. про надання дозволу на виготовлення проекту 
землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки для ведення особистого 
селянського господарства, 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», враховуючи рекомендації постійної комісії з питань 
земельних відносин, містобудування, будівництва та охорони навколишнього природного 
середовища, міська рада 

 
ВИРІШИЛА: 
 

        1. Надати дозвіл гр.Власюку Віталію Петровичу, який проживає в ХХХХХХ, на 
розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки сільськогосподарського 
призначення колективної власності Баранівської об’єднаної територіальної громади 
загальною площею 2,00 га для ведення особистого селянського господарства (01.03) за 
межами ХХХХХХХХ, з подальшою  передачею у власність. 

            2. Після виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
колективної власності Баранівської об’єднаної територіальної громади, Баранівській міській 
раді зареєструвати земельну ділянку у відділі Держгеокадастру. Гр.Власюку В.П. 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  

38 сесія 8 скликання 
 

06 грудня 2019 року                                                                                                             № 2417 
 
Про надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки комунальної власності 
Баранівської об’єднаної територіальної 
громади за межами населених пунктів 
зі зміною цільового призначення з земель 
запасу на землі для ведення особистого  
селянського господарства з подальшою  
передачею у власність гр.Ткачук Ю.В. 
 

        Розглянувши заяву гр.Ткачук Ю.В. про надання дозволу на виготовлення проекту 
землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки, 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 гр.Ткачук Юлії Василівні, яка проживає в ХХХХХХХХ, на розробку 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки сільськогосподарського 
призначення комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної громади 
загальною площею 1,27 га зі зміною цільового призначення з земель запасу (16.00) на землі 
для ведення особистого селянського господарства (01.03) за межами ХХХХХХХХХХ, з 
подальшою  передачею у власність. Кадастровий номер земельної ділянки: ХХХХХХХХ. 

            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. Гр.Ткачук Ю.В. протягом 
року з дати прийняття цього рішення подати проект землеустрою на розгляд сесії міської 
ради щодо прийняття рішення про його затвердження та передачі земельної ділянки у 
власність. При невиконанні цієї умови, дане рішення вважати таким, що втратило чинність. 
            3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань 
земельних відносин, містобудування, будівництва та охорони навколишнього природного 
середовища. 
 

Міський голова                                                                      А.О.Душко 
 

 
 

 

 



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
38 сесія 8 скликання 

 
06 грудня 2019 року                                                                                                        № 2418 
 
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.Нісоловській А.Й. 
 

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

       2. Передати гр. Нісоловській Антоніні Йосипівні у власність земельну ділянку 
комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної громади, яка розташована по 
ХХХХХХХХХХХ, площею 0,2500 га, в тому числі: під житловою забудовою та 
господарськими спорудами – 0,0549 га; рілля – 0,1798 га,багаторічні насадження – 0,0153 га, 
для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, 
кадастровий номер земельної ділянки – ХХХХХХХХХХ. 

3. Гр. Нісоловській А.Й.: 
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  
38 сесія 8 скликання 

 
06 грудня 2019 року                                                                                                        № 2419 
 
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.Чумак С.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. Чумак Сергію Аркадійовичу, який 
проживає в ХХХХХХХХХ,  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. Чумак Сергію Аркадійовичу у власність земельну ділянку комунальної 
власності Баранівської об’єднаної територіальної громади, яка розташована по ХХХХХХ, 
площею 0,1000 га, в тому числі: під житловою забудовою та господарськими спорудами – 
0,0764 га; рілля – 0,0236 га, для будівництва і обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд, кадастровий номер земельної ділянки – ХХХХХХХ. 

3. Гр. Чумак С.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  
38 сесія 8 скликання 

 
06 грудня 2019 року                                                                                                        № 2420 
 
Про затвердження технічної документації 
із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж  земельної ділянки комунальної власності 
Баранівської об’єднаної територіальної громади 
з метою передачі її у спільну сумісну власність для  
будівництваі обслуговування житлового будинку,  
господарських будівель і споруд гр.Слободян Г.В. 
гр. Слободяну С.М.  

 
Розглянувши технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

меж земельної ділянки комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної громади 
з метою передачі її у спільну сумісну 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 спільну сумісну власність гр. Слободян Галині 
Володимирівні, гр. Слободяну Сергію Миколайовичу, які проживають в ХХХХХХХХ,  
загальною площею 0,2500 га для будівництва і обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по ХХХХХХХХХХ. Дана земельна ділянка відноситься до 
категорії земель житлової та громадської забудови. 

       2. Передати гр. Слободян Галині Володимирівні, гр. Слободяну Сергію 
Миколайовичу у спільну сумісну власність земельну ділянку комунальної власності 
Баранівської об’єднаної територіальної громади, яка розташована по ХХХХХХХХ, площею 
0,2500 га, в тому числі: під житловою забудовою та господарськими спорудами – 0,0557 га; 
рілля – 0,0950 га,багаторічні насадження – 0,0993 га, для будівництва і обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд, кадастровий номер земельної ділянки – 
ХХХХХХХХ. 

3. Гр. Слободян Г.В., гр. Слободяну С.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  
38 сесія 8 скликання 

 
06 грудня 2019 року                                                                                                        № 2421 
 
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.Базько Ю.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. Базько Юрію Васильовичу, який 
проживає в ХХХХХХХХХ,  загальною площею 0,1766 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. Базько Юрію Васильовичу у власність земельну ділянку комунальної 
власності Баранівської об’єднаної територіальної громади, яка розташована по 
ХХХХХХХХХ, площею 0,1766 га, в тому числі: під житловою забудовою та господарськими 
спорудами – 0,0303 га; рілля – 0,1209 га,багаторічні насадження – 0,0254 га, для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, кадастровий номер 
земельної ділянки – ХХХХХХХХ. 

3. Гр. Базько Ю.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  
38 сесія 8 скликання 

 
06 грудня 2019 року                                                                                                        № 2422  
 
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.Шульгіну О.М. 
 

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

 
ВИРІШИЛА: 
 1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки комунальної власності Баранівської об’єднаної 
територіальної громади з метою передачі її у власність гр. Шульгіну Олександру 
Миколайовичу, який проживає в ХХХХХХХХ,  загальною площею 0,1500 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. Шульгіну Олександру Миколайовичу у власність земельну ділянку 
комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної громади, яка розташована по 
ХХХХХХХХХХХ, площею 0,1500 га, в тому числі: під житловою забудовою та 
господарськими спорудами – 0,0552 га; рілля – 0,0714 га,багаторічні насадження – 0,0234 га, 
для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, 
кадастровий номер земельної ділянки – ХХХХХХХХХХ. 

3. Гр. Шульгіну О.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  
38 сесія 8 скликання 

 
06 грудня 2019 року                                                                                                        № 2423  
 
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.Шульзі Л.Ю. 
 

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

 
ВИРІШИЛА: 
 1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки комунальної власності Баранівської об’єднаної 
територіальної громади з метою передачі її у власність гр. Шульзі Лілії Юріївні, 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. Шульзі Лілії Юріївні 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 – 0,0609 га; рілля – 0,0391 га, для будівництва і обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд, кадастровий номер земельної ділянки – ХХХХХХХХ. 

3. Гр. Шульзі Л.Ю.: 
3.1. Після затвердження технічної документації зареєструвати речове право на нерухоме 

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

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

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

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

 
 

 



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
38 сесія 8 скликання 

 
06 грудня 2019 року                                                                                                        № 2424 
 
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.Саламасі Т.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. Саламасі Тетяні Анатоліївні, яка 
проживає в ХХХХХХХХХХ,  загальною площею 0,2500 га для будівництва і обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд по ХХХХХХХХХХ. Дана земельна 
ділянка відноситься до категорії земель житлової та громадської забудови. 

       2. Передати гр. Саламасі Тетяні Анатоліївні у власність земельну ділянку комунальної 
власності Баранівської об’єднаної територіальної громади, яка розташована по ХХХХХХХХ, 
площею 0,2500 га, в тому числі: під житловою забудовою та господарськими спорудами – 
0,0883 га; рілля – 0,1617 га, для будівництва і обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд, кадастровий номер земельної ділянки – ХХХХХХХХ. 

3. Гр. Саламасі Т.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  
38 сесія 8 скликання 

 
06 грудня 2019 року                                                                                                        № 2425 
 
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.Літоміній О.М. 
 

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

 
ВИРІШИЛА: 
 1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки комунальної власності Баранівської об’єднаної 
територіальної громади з метою передачі її у власність гр. Літоміній Ользі Миколаївні, яка 
проживає в ХХХХХХХХХ,  загальною площею 0,0836 га для будівництва і обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд по ХХХХХХХХХХ. Дана земельна 
ділянка відноситься до категорії земель житлової та громадської забудови. 

       2. Передати гр. Літоміній Ользі Миколаївні у власність земельну ділянку комунальної 
власності Баранівської об’єднаної територіальної громади, яка розташована по 
ХХХХХХХХХХХ, площею 0,0836 га, в тому числі: під житловою забудовою та 
господарськими спорудами – 0,0347 га; рілля – 0,0364 га,багаторічні насадження – 0,0125 га, 
для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, 
кадастровий номер земельної ділянки – ХХХХХХХХХХХ. 

3. Гр. Літоміній О.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  
38 сесія 8 скликання 

 
06 грудня 2019 року                                                                                                        № 2426 
 
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. Раздобаровій М.О. 
 

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

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

       2. Передати гр. Раздобаровій Марії Олександрівні у власність земельну ділянку 
комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної громади, яка розташована по 
ХХХХХХХХХХХХ, площею 0,2500 га, в тому числі: під житловою забудовою та 
господарськими спорудами – 0,2148 га,багаторічні насадження – 0,0352 га, для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, кадастровий номер 
земельної ділянки – ХХХХХХХХХХ. 

3. Гр. Раздобаровій М.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  
38 сесія 8 скликання 

 
06 грудня 2019 року                                                                                                        № 2427 
 
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.Мельниченко Л.В. 
 

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

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

       2. Передати гр. Мельниченко Лідії Володимирівні у власність земельну ділянку 
комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної громади, яка розташована по 
ХХХХХХХХХХХ, площею 0,2500 га, в тому числі: під житловою забудовою та 
господарськими спорудами – 0,1067 га; рілля – 0,1433 га, для будівництва і обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд, кадастровий номер земельної ділянки – 
ХХХХХХХХХ. 

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

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

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

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

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

 
 



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
38 сесія 8 скликання 

 
06 грудня 2019 року                                                                                                 № 2428 
 
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.Гриценюк Л.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. Гриценюк Леоніді Станіславівні, 
яка проживає в ХХХХХХХХХХ,  загальною площею 0,0740 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. Гриценюк Леоніді Станіславівні у власність земельну ділянку 
комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної громади, яка розташована по 
ХХХХХХХХХХХ, площею 0,0740 га, в тому числі: під житловою забудовою та 
господарськими спорудами – 0,0412 га; рілля – 0,0328 га, для будівництва і обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд, кадастровий номер земельної ділянки – 
ХХХХХХХХХХХ. 

3. Гр. Гриценюк Л.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  
38 сесія 8 скликання 

 
06 грудня 2019 року                                                                   № 2429 
 
Про затвердження технічної документації 
із землеустрою щодо поділу земельної  
ділянки комунальної власності 
Баранівської об’єднаної територіальної 
громади 
 

Розглянувши технічну документацію із землеустрою щодо поділу земельної ділянки 
комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної громади, керуючись 
ст.12,125,126,1861 Земельного кодексу України, ст.12,25 Закону України «Про землеустрій», 
ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації 
постійної комісії з питань земельних відносин, містобудування, будівництва та охорони 
навколишнього природного середовища, міська рада 

 
ВИРІШИЛА: 
 
 1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо поділу земельної ділянки 
комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної громади  загальною площею 
0,7077 га на дві земельних ділянки, в т.ч. ділянка №1 площею 0,4000 га (кадастровий номер 
1820600000:01:004:1632), ділянка №2 площею 0,3077 га (кадастровий номер 
1820600000:01:004:1631).Дані земельні ділянки відносяться до категорії земель 
сільськогосподарського призначення та розташовані по вул. І.Франка, м. Баранівка, 
Житомирської області. 
 

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

 
 

Міський голова                                       А.О.Душко 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
38 сесія 8 скликання 

 
06 грудня 2019 року                                                                                                     № 2430 
 
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.Касянчук Н.П. 
 

        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 земельних ділянок в натурі (на місцевості) з метою передачі їх у власність 
для ведення товарного сільськогосподарського виробництва гр.Касянчук Наталії Петрівні, яка 
проживає по ХХХХХХХХХХ, загальною площею 8,2368 га в тому числі: рілля – 3,5955 га 
(№739), рілля – 4,6413 га (№740) та закріплення її на місцевості межовими знаками. Дані 
земельні ділянки розташовані за межами ХХХХХХХХХХ. 

        2. Передати гр. Касянчук Наталії Петрівні у власність земельні ділянки, які 
розташовані за межами ХХХХХХХХХ, площею 8,2368 га в тому числі: рілля-3,5955 га (№739) 
кадастровий номер ділянки:  ХХХХХХХХ, рілля – 4,6413 га (№740) кадастровий номер 
ділянки: ХХХХХХХХХ, для ведення товарного сільськогосподарського виробництва. 

3. Гр. Касянчук Н.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  
38 сесія 8 скликання 

 
06 грудня 2019 року                                                                                                     № 2431 
 
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.Приймак О.С. 
 

        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 земельних ділянок в натурі (на місцевості) з метою передачі їх у власність 
для ведення товарного сільськогосподарського виробництва гр.Приймак Олені Степанівні, яка 
проживає по ХХХХХХХХХ, загальною площею 2,5582 га в тому числі: рілля – 1,8939 га 
(№15), пасовища – 0,6643 га (№539) та закріплення її на місцевості межовими знаками. Дані 
земельні ділянки розташовані за межами ХХХХХХХХХ та відносяться до категорії земель 
сільськогосподарського призначення. 

        2. Передати гр. Приймак Олені Степанівні у власність земельні ділянки, які 
розташовані за ХХХХХХХХХХ, площею 2,5582 га в тому числі: рілля-1,8939 га (№15) 
кадастровий номер ділянки:  ХХХХХХ, пасовища – 0,6643 га (№539) кадастровий номер 
ділянки: ХХХХХХХХХХ, для ведення товарного сільськогосподарського виробництва. 

3. Гр. Приймак О.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  
38 сесія 8 скликання 

 
06 грудня 2019 року                                                                                                     № 2432 
 
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.Мельниченку В.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.Мельниченку Віктору 
Миколайовичу, який проживає по ХХХХХХХХХХ, загальною площею 1,8884 га в тому числі: 
для ведення товарного сільськогосподарського виробництва 1,8884 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. Мельниченку Віктору Миколайовичу у власність земельну ділянку, 
яка розташована за межами ХХХХХХХХХХ, площею 1,8884 га, кадастровий номер ділянки: 
ХХХХХХХХХХХ, для ведення товарного сільськогосподарського виробництва. 

3. Гр. Мельниченко В.М.: 
3.1. Після затвердження технічної документації зареєструвати речове право на нерухоме 

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

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

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

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

 
Міський голова                                         А.О.Душко 

 
 
 



                                  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
38 сесія 8 скликання 

06 грудня 2019 року                                                                                                   № 2433 
 
Про затвердження проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки  
комунальної власності Баранівської об’єднаної  
територіальної громади зі зміною цільового  
призначення з земель запасу на землі для 
ведення особистого селянського господарства 
з метою передачі її  у власність гр.Млинарчуку С.О. 
 

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

 
ВИРІШИЛА: 

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

       2. Передати гр.Млинарчуку Сергію Олександровичу 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.Млинарчуку С.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  
38 сесія 8 скликання 

06 грудня 2019 року                                                                                                   № 2434 
 
Про затвердження проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки  
комунальної власності Баранівської об’єднаної  
територіальної громади зі зміною цільового  
призначення з земель запасу на землі для 
ведення особистого селянського господарства 
з метою передачі її  у власність гр.Панчуку І.М. 
 

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

 
ВИРІШИЛА: 

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

       2. Передати гр.Панчуку Івану Миколайовичу 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.Панчуку 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  
38 сесія 8 скликання 

 
06 грудня 2019 року                                                                     № 2435 
 
Про надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки комунальної власності 
Баранівської об’єднаної територіальної 
громади  
 

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

 
ВИРІШИЛА: 

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

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

 
 

Міський голова                                                                               А.О.Душко 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
Додаток 
до рішення 38 сесії 8 скликання 
Баранівської міської ради 

                                                                                               від 06.12..2019 р. № 2435    
 

№ 
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 Круківська 
Оксана 

Володимирівна, 
ХХХ 

0,25 0,25    
власність 

2 Григориченко 
Ірина 

Володимирівна      
ХХХ 

0,10 0,10   власність 

3 Бондарчук Оксана 
Дмитрівна,              

ХХХ 

0,25 0,25   оренда 

4 Грабовський 
Віталій Юрійович 

ХХХ 

0,15 0,15   власність 

5 Трубійчук 
Володимир 
Петрович                 

ХХХ 

0,10 0,10   власність 

6 Вітюк Інна 
Вікторівна              

ХХХ 

0,25 0,25   власність 

7 Ковальчук 
Олександр 

Михайлович       
ХХХ 

0,10 0,10   власність 

8 Папкін Михайло 
Володимирович     

ХХХ 

0,10 0,10   власність 

9 Григориченко 
Ірина 

Володимирівна      
ХХХ 

0,02  0,02  власність 

10 Шульга Микола 
Омелянович             

ХХХ 

0,50  0,50  власність 

11 Чумак Віктор 
Анатолійович м. 

ХХХ 

0,30  0,30  власність 

12 Шандрук 
Олександр 
Леонідович             

ХХХ 

1,17  1,17  власність 

13 Іванов Анатолій 0,45  0,45  власність 



Юхимович              
ХХХ 

14 Власюк Галина 
Кузьмівна              

ХХХ 

0,90  0,90  власність 

15 Дрозд Анастасія 
Степанівна              

ХХХ 

0,50  0,50  власність 

16 Стецюк Микола 
Іванович с. ХХХ 

0,53  0,53  власність 

17 Дерев’янко  
Валентина 

Миколаївна             
ХХХ 

2,00  2,00  власність 

18 Присяжнюк 
Світлана 

Володимирівна       
ХХХ 

0,35  0,35  власність 

19 Степанюк Вадим 
Миколайович 

ХХХ 

0,45  0,45  власність 

20 Панчук Петро 
Олексійович          

ХХХ 

0,60  0,60  власність 

21 Рудніцька Алла 
Миколаївна с. 

ХХХ 

0,25 0,25   власність 

22 Бакалов Віктор 
Юрійович ХХХ 

0,10 0,10   власність 

23 Рудніцька Алла 
Миколаївна ХХХ 

0,55  0,55  власність 

24 Заліщук Галина 
Станіславівна 

ХХХ 

0,65  0,65  власність 

25 Харчишина Надія 
Петрівна                   

ХХХ 

0,26  0,26 
     

 власність 

26 Лук’янов Іван 
Петрович  ХХХ 

0,60  0,60  власність 

27 Радчук Зіновія 
Хомівна  ХХХ 

0,70  0,70  власність 

28 Нечипорук 
Наталія Василівна 

ХХХ 

0,56  0,56  власність 

29 Сус Аліна 
Олександрівна  

ХХХ 

0,45  0,45  власність 

30 Осіпчук Євгеній 
Олександрович 

ХХХ 

0,20  0,20  власність 

31 Дупляк 
Володимир 

Олександрович 
ХХХ 

2,00  2,00  власність 



32 Паламарчук 
Валентина 

Сергіївна  ХХХ 

 

1,20 

 

 

 

1,20 

 

 власність 

 

33 Гетьман 
Валентина 

Сергіївна  ХХХ 

0,18 

 

0,18 

 

 

 

 власність 

 

34 Варчин Богдан 
Богданович  ХХХ 

0,11  0,11  власність 

35 Харахордін 
Вадим Вадимович  

ХХХ 

 

2,00 

 

 

 

2,00 

 

 власність 

 

36 Харахордіна Леся 
Леонідівна ХХХ 

0,40 

 

 0,40 

 

 власність 

 

 
37 Жулінська Лілія 

Андріївна                
ХХХ 

 

0,25 

 

 

0,25 

 

 

 

 

 

 власність 

 

 

38 Березовська-
Варчина Сніжана 
Леонідівна ХХХ 

 

0,18 

 

 

0,18 

 

 

 

 

 

 

 

власність 

 

 

39 Базько Людмила 
Зіновіївна ХХХ 

0,60 

 

 

 

0,60 

 

 власність 

 
40 Юрчук Олена 

Олександрівна  
ХХХ 

0,29 

 

 

 

0,29 

 

 власність 

 

41 Лавренчук 
Микола 

Вікторович ХХХ 

0,28 

 

 

 

0,28 

 

 власність 

 

 
42 Стаднік Марія 

Андріївна ХХХ 

 

0,50 

 

 

 

0,50 

 

 власність 

 

43 Слишинська 
Марія Кирилівна              

ХХХ 

0,50  0,50  власність 



 

44 Савчук Людмила 
Сергіївна м. 

Баранівка ХХХ 

0,50 

 

 0,50 

 

 власність 

 

45 Нечипорук 
Володимир 

Петрович  ХХХ 

0,25 
 
 

0,25 
 
 

 
 
 

 власність 
 

46 Юзепчук Олена 
Василівна с. 

Смолдирів ХХХ 
 

0,25 
 

0,25 
 

 
 

 власність 
 

47 Тимощук Галина 
Павлівна ХХХ 

0,30 
 
 

 
 
 

0,30 
 
 

 власність 
 
 

48 Кулібаба 
Валентина 
Георгіївна ХХХ 

0,15 
 
 

 
 
 

0,15 
 
 

 власність 
 
 

49 Муравська Каріна 
Олександрівна 
ХХХ 

2,00 
 
 

 
 
 

2,00 
 
 

 власність 
 
 

 
 
Секретар ради                                                                                         О.В.Самчук 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ 
38 сесія 8 скликання 

 
06 грудня 2019 року                                                                                                    № 2436 
 
Про надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки для будівництва  
індивідуальних гаражів з подальшою 
 передачею у власність гр.Зайцю А.М. 
 

      Розглянувши заяву гр.Зайця А.М., керуючись ст.12,40,121,123,1861 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 гр.Зайцю Андрія Миколайовича на розробку проекту землеустрою 
щодо відведення у власність земельної ділянки з земель житлової та громадської забудови 
комунальної власності Баранівської об,єднаної територіальної громади загальною площею 
0,0100 га для будівництва індивідуальних гаражів в ХХХХХХХХХ. 
 

             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.Зайцю Андрію 
Миколайовичу. 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 
38 сесія 8 скликання 

 
06 грудня 2019 року                                                                                                    № 2437 
 
Про надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки для будівництва  
індивідуальних гаражів з подальшою 
 передачею у власність гр.Полюшкевичу С.А. 
 

      Розглянувши заяву гр.Полюшкевича С.А., керуючись ст.12,40,121,123,1861 
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 гр.Полюшкевичу Сергію Анатолійовичу на розробку проекту 
землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки з земель житлової та громадської 
забудови комунальної власності Баранівської об,єднаної територіальної громади загальною 
площею 0,0100 га для будівництва індивідуальних гаражів в ХХХХХХХХХХ. 
 

             2. Після виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної громади, Баранівській міській 
раді зареєструвати земельні ділянки у відділі Держгеокадастру. Гр. Полюшкевичу Сергію 
Анатолійовичу 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 
38 сесія 8 скликання 

 
06 грудня 2019 року                                                                                                    № 2438 
 
Про надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки для будівництва  
індивідуальних гаражів з подальшою 
 передачею у власність гр.Райковському Ю.Л. 
 

      Розглянувши заяву гр.Райковського Ю.Л., керуючись ст.12,40,121,123,1861 
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 гр.Райковському Юрію Леонідовичу на розробку проекту 
землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки з земель житлової та громадської 
забудови комунальної власності Баранівської об,єднаної територіальної громади загальною 
площею 0,0100 га для будівництва індивідуальних гаражів в ХХХХХХХХ. 
 

             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. Райковському Юрію 
Анатолійовичу 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 
38 сесія 8 скликання 

 
06 грудня 2019 року                                                                                                    № 2439 
 
Про надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки для будівництва  
індивідуальних гаражів з подальшою 
 передачею у власність гр.Волошину О.М. 
 

      Розглянувши заяву гр.Волошина О.М., керуючись ст.12,40,121,123,1861 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 гр. Волошину Олександру Миколайовичу на розробку проекту 
землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки з земель житлової та громадської 
забудови комунальної власності Баранівської об,єднаної територіальної громади загальною 
площею 0,0100 га для будівництва індивідуальних гаражів в ХХХХХХХХ. 
 

             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. Волошину Олександру 
Миколайовичу 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 
38 сесія 8 скликання 

 
06 грудня 2019 року                                                                                                    № 2440 
 
Про надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки для індивідуального  
садівництва з подальшою передачею 
у власність гр.Пилипко І.М. 
 

      Розглянувши заяву гр.Пилипко І.М., 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.Пилипко Ірині Миколаївні 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 ХХХХХХХХ. 
 

             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.Пилипко І.М. 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 
38 сесія 8 скликання 

 
06 грудня 2019 року                                                                                                    № 2441 
 
Про надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки для індивідуального  
садівництва з подальшою передачею 
у власність гр.Вишинському В.С. 
 

      Розглянувши заяву гр.Вишинського В.С., 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.Вишинському Віктору Сергійовичу 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 
ХХХХХХ. 
 

             2. Після виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної громади, Баранівській міській 
раді зареєструвати земельнуу ділянку у відділі Держгеокадастру. Гр.Вишинському В.С 
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 
38 сесія 8 скликання 

 
06 грудня 2019 року                                                                                                    № 2442 
 
Про надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки для індивідуального  
садівництва з подальшою передачею 
у власність гр.Вишинській Н.Л. 
 

      Розглянувши заяву гр.Вишинської Н.Л., 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.Вишинській Наталії Леонідівні 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 ХХХХХХХХХ. 
 

             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. Гр.Вишинській Н.Л. 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 
38 сесія 8 скликання 

 
06 грудня 2019 року                                                                                                    № 2443 
 
Про надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки для індивідуального  
садівництва з подальшою передачею 
у власність гр.Вітюку В.В. 
 

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

ВИРІШИЛА: 

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

             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. Гр.Вітюку В.В. 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  
38 сесія 8 скликання 

 
 06 грудня 2019 року                                                                     № 2444 
 
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.Божко Т.В. 
 

        Розглянувши заяву гр.Божко Т.В. 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.Божко Тетяні Вадимівні, яка проживає в ХХХХХХХ, на розробку 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості) з метою передачі її в оренду для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд орієнтовною загальною 
площею 0,06 га в ХХХХХХХ. Земельна ділянка відноситься до категорії земель житлової та 
громадської забудови та перебуває в користуванні гр.Божко Т.В. 

            2. Після виготовлення технічної документації із землеустрою, Баранівській міській 
раді зареєструвати земельну ділянки у відділі Держгеокадастру. Гр.Божко Т.В. 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  
38 сесія 8 скликання 

 
06 грудня 2019 року                                                                        № 2445 
 
 
Про передачу у власність 
земельної ділянки для будівництва 
і обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель та споруд 
гр.Мартинюк М.П. 
 

 
        Розглянувши заяву гр.Мартинюк М.П. та договір купівлі-продажу житлового 

будинку від 14.08.2019 року з метою передачі земельної ділянки у власність для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд, керуючись 
ст.12,40,118,125,126,1861 Земельного кодексу України, ст.26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної комісії з питань земельних 
відносин, містобудування, будівництва та охорони навколишнього природного середовища, 
міська рада 

 
ВИРІШИЛА: 

        1. Передати гр.Мартинюк Марії Петрівні у власність земельну ділянку, яка 
розташована по ХХХХХХХХХ, площею 0,10 га, для будівництва і обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель та споруд,. Кадастровий номер земельної ділянки – 
ХХХХХХХХ. 

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

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

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

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

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

 
 

Міський голова                                                                                           А.О.Душко 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
38 сесія 8 скликання 

 
06 грудня 2019 року                                                                        № 2446 
 
 
Про передачу у власність 
земельної ділянки для будівництва 
і обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель та споруд 
гр.Сичу В.В. 
 

 
        Розглянувши заяву гр.Сича В.В. та договір купівлі-продажу житлового будинку від 

01.07.2014 року з метою передачі земельної ділянки у власність для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд, керуючись 
ст.12,40,118,125,126,1861 Земельного кодексу України, ст.26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної комісії з питань земельних 
відносин, містобудування, будівництва та охорони навколишнього природного середовища, 
міська рада 

 
ВИРІШИЛА: 

        1. Передати гр.Сичу Володимиру Володимировичу у власність земельну ділянку, яка 
розташована по ХХХХХХХХ, площею 0,07 га, для будівництва і обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель та споруд,. Кадастровий номер земельної ділянки – 
ХХХХХХХХХХ. 

        2. Гр.Сичу В.В.: 
        2.1. Після передачі у власність земельної ділянки зареєструвати речове право на 

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

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

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

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

 
 

Міський голова                                                                                           А.О.Душко 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
38 сесія 8 скликання 

 
06 грудня 2019 року                                                                                                        № 2447 
 
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 23,3399 га. 

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

            3. Після виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної громади, Баранівській міській 
раді зареєструвати земельні ділянки у відділі Держгеокадастру. Громадянам, зазначеним у 
додатку, протягом року з дати прийняття цього рішення подати проект землеустрою на 
розгляд сесії міської ради щодо прийняття рішення про його затвердження та передачі 
земельної ділянки у власність. При невиконанні цієї умови, дане рішення вважати таким, що 
втратило чинність. 
  4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань 
земельних відносин, містобудування, будівництва та охорони навколишнього природного 
середовища. 
 
 

Міський голова                                                                  А.О.Душко 
 
 



Додаток 
до рішення 38 сесії 8 скликання 
Баранівської міської ради 

                                                                                               від  06.12. 2019 р. № 2447 
 

№ 
з/п 

Прізвище, ім,я та по-
батькові, адреса 

проживання 

Площ
а 

земел
ь-ної 
ділян
ки, га 

Для 
будівництва 

та 
обслуговува-

ння 
житлового 
будинку, 

господарськи
хбудівель і 
споруд, га 

 Для ведення 
особистого 

селянського 
господарства, 

га 

Місце 
розташування 

земельної 
ділянки 

Примітка 

1 Савіцька Галина 
Іванівна ХХХ 

0,50  0,50  власність 

2 Гриценюк Надія 
Василівна ХХХ 

1,00  1,00  власність 

 
3 

Цимбалюк Надія 
Петрівна ХХХ 

2,00  2,00  власність 

 
4 

Окончик Леся 
Анатоліївна ХХХ 

0,50  0,50  власність 

 
5 
 

Свінціцький Віктор 
Вікторович ХХХ 

0,50 

 

 

 

0,50  власність 

 
 
6 
 

Воробей Олена 
Володимирівна  

ХХХ 

1,00  

 

1,00 

 

 власність 

 

 
7 
 

Процун Лілія 
Євстахіївна ХХХ 

0,60 

 

 

 

0,60  власність 

 
8 Куліш Микола 

Стахович ХХХ 
2,00  2,00  власність 

9 Паламарчук 
Валерій 

Миколайович         
ХХХ 

2,00  2,00  власність 

 
10 

Тищик Юрій 
Іванович ХХХ 

0,50 

 

 

 

0,50 

 

 власність 

 
11 Іванюк Надія 

Валентинівна ХХХ 
0,50  0,50  власність 

12 Драган Ольга 
Юріївна ХХХ 

1,10  1,10  власність 

13 
 

Присяжнюк Ганна 
Володимирівна ХХХ 

0,50 

 

 

 

0,50 

 

 власність 

 
 
14 

Тищик Наталія 
Олексіївна  ХХХ 

 

0,50 

 

 

 

0,50  власність 



 
15 

Ревуцький Андрій 
Віталійович ХХХ 

0,45 

 

 

 

 

 

0,45 

 

 

 

 

власність 

 

 
 
16 

 

Дробот Валентина 
Вячеславівна ХХХ 

0,50 

 

 

 

 

 

0,50 

 

 

 

 

власність 

 

 
 
17 

Самчук Роман 
Олександрович  

ХХХ 

 

2,00 

 

 

 

2,00 

 

 власність 

 

18 
 
 

Драган Максим 
Сергійович ХХХ 

2,00 

 

 

 

2,00 

 

 власність 

 

 
 

19 
 

Яцков Микола 
Васильович ХХХ 

2,00 
 
 

 
 
 

2,00 
 
 

 власність 
 
 

 
 
Секретар ради                                                                                                            О.В.Самчук 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

                                  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
38 сесія 8 скликання 

 
06 грудня 2019 року                                                                                                   № 2448 
 
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. Миколайчуку В.О. 



 
       Розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної 

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

 
ВИРІШИЛА: 

       1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної 
власності Баранівської об’єднаної територіальної громади з метою передачі її у власність 
гр.Миколайчуку Василю Олексійовичу, який проживає по ХХХХХХХХХ, загальною площею 
1,9999 га для ведення особистого селянського господарства за межами населених пунктів на 
території Баранівської об’єднаної територіальної громади, Житомирської області. Дана 
земельна ділянка відноситься до категорії земель сільськогосподарського призначення. 

       2. Передати гр.Миколайчуку Василю Олексійовичу у власність земельну ділянку 
комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної громади, яка розташована за 
межами ХХХХХХХХХ, площею 1,9999 га, в тому числі: рілля – 1,9999 га, для ведення 
особистого селянського господарства, кадастровий номер земельної ділянки – ХХХХХХХХ. 

       3. Гр.Миколайчуку 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  
38 сесія 8 скликання 

 
06 грудня 2019 року                                                                                                   № 2449 
 
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. Горлатому О.М. 
 

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

 
ВИРІШИЛА: 

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

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

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

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

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

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

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

 
 

Міський голова                                                                                                А.О.Душко 
 
 

 
 



                                  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
38 сесія 8 скликання 

 
06 грудня 2019 року                                                                                                   № 2450 
 
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. Черкавському О.В. 
 

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

 
ВИРІШИЛА: 

       1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної 
власності Баранівської об’єднаної територіальної громади з метою передачі її у власність 
гр.Черкавському Олегу Валентиновичу, який проживає ХХХХХХХХХ, загальною площею 
2,0000 га для ведення особистого селянського господарства за межами населених пунктів на 
території Баранівської об’єднаної територіальної громади, Житомирської області. Дана 
земельна ділянка відноситься до категорії земель сільськогосподарського призначення. 

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

       3. Гр.Черкавському 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  
38 сесія 8 скликання 

 
06 грудня 2019 року                                                                                                   № 2451 
 
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. Рябчуку О.В. 
 

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

 
ВИРІШИЛА: 

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

       2. Передати гр.Рябчуку Олександру Володимировичу 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 – ХХХХХХХ. 

       3. Гр.Рябчуку 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  
38 сесія 8 скликання 

 
06 грудня 2019 року                                                                                                   № 2452 
 
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. Рябчуку О.В. 
 

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

 
ВИРІШИЛА: 

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

       2. Передати гр.Рябчуку Олексію 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 – ХХХХХХХХ. 

       3. Гр.Рябчуку 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  
38 сесія 8 скликання 

 
06 грудня 2019 року                                                                                                   № 2453 
 
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. Юзькову В.С. 
 

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

 
ВИРІШИЛА: 

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

       2. Передати гр.Юзькову Вадиму Сергійовичу 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.Юзькову 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  
38 сесія 8 скликання 

 
06 грудня 2019 року                                                                                                   № 2454 
 
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. Черкавському С.П. 
 

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

 
ВИРІШИЛА: 

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

       2. Передати гр.Черкавському Сергію Павловичу 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.Черкавському С.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  
38 сесія 8 скликання 

 
06 грудня 2019 року                                                                                                   № 2455 
 
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. Осіпчуку 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, Законом України «Про землеустрій», ст.26 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної комісії з питань 
земельних відносин, містобудування, будівництва та охорони навколишнього природного 
середовища, міська рада 

 
ВИРІШИЛА: 

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

       2. Передати гр.Осіпчуку Андрію Миколайовичу 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.Осіпчуку 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  
38 сесія 8 скликання 

 
06 грудня 2019 року                                                                                                   № 2456  
 
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. Осіпчуку 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, Законом України «Про землеустрій», ст.26 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної комісії з питань 
земельних відносин, містобудування, будівництва та охорони навколишнього природного 
середовища, міська рада 

 
ВИРІШИЛА: 

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

       2. Передати гр.Осіпчуку Роману Вікторовичу 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.Осіпчуку 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  
38 сесія 8 скликання 

 
06 грудня 2019 року                                                                                                   № 2457 
 
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. Василику В.Г. 
 

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

 
ВИРІШИЛА: 

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

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

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

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

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

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

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

 
 

Міський голова                                                                                                А.О.Душко 
 
 

 
 



                                  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
38 сесія 8 скликання 

 
06 грудня 2019 року                                                                                                   № 2458 
 
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. Юзькову П.А. 
 

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

 
ВИРІШИЛА: 

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

       2. Передати гр.Юзькову Павлу Анатолійовичу 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 – 
ХХХХХХХХХХ. 

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

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

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

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

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

 
 

Міський голова                                                                                                А.О.Душко 
 
 

 
 



                                  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
38 сесія 8 скликання 

 
06 грудня 2019 року                                                                                                   № 2459 
 
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. Бугай М.К. 
 

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

 
ВИРІШИЛА: 

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

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

       3. Гр.Бугай М.К.: 
       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  
38 сесія 8 скликання 

 
06 грудня 2019 року                                                                                                   № 2460 
 
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. Остапчуку О.В. 
 

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

 
ВИРІШИЛА: 

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

       2. Передати гр.Остапчуку Олександру Валентиновичу 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.Остапчуку 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  
38 сесія 8 скликання 

 
06 грудня 2019 року                                                                                                   № 2461 
 
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. Грабовенському І.В. 
 

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

 
ВИРІШИЛА: 

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

       2. Передати гр.Грабовенському Ігору 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.Грабовенському І.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  
38 сесія 8 скликання 

 
06 грудня 2019 року                                                                                                   № 2462 
 
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. Мищику А.Ю. 
 

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

 
ВИРІШИЛА: 

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

       2. Передати гр.Мищику Анатолію Юрійовичу 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.Мищику А.Ю.: 
       3.1. Після затвердження проектної документації зареєструвати речове право на 

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

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

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

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

 
 

Міський голова                                                                                                А.О.Душко 
 
 
 

 
 



                                  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
38 сесія 8 скликання 

 
06 грудня 2019 року                                                                                                   № 2463 
 
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.Г. 
 

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

 
ВИРІШИЛА: 

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

       2. Передати гр.Шкабарі Олександру Григоровичу 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 – ХХХХХХХ. 

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

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

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

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

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

 
 

Міський голова                                                                                                А.О.Душко 
 
 

 
 



                                  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
38 сесія 8 скликання 

 
06 грудня 2019 року                                                                                                   № 2464 
 
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 В.М. 
 

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

 
ВИРІШИЛА: 

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

       2. Передати гр.Прокопчуку Володимиру Миколайовичу 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.Прокопчуку В.М.: 
       3.1. Після затвердження проектної документації зареєструвати речове право на 

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

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

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

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

 
 

Міський голова                                                                                                А.О.Душко 
 
 

 
 



                                  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
38 сесія 8 скликання 

 
06 грудня 2019 року                                                                                                   № 2465 
 
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. Лазюта О.М. 
 

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

 
ВИРІШИЛА: 

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

       2. Передати гр.Лазюта Олександру Миколайовичу 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 – ХХХХХХХ. 

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

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

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

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

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

 
 

Міський голова                                                                                                А.О.Душко 
 

 
 
 



                                  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
38 сесія 8 скликання 

 
06 грудня 2019 року                                                                                                   № 2466 
 
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. Тимощуку О.М. 
 

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

 
ВИРІШИЛА: 

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

       2. Передати гр.Тимощуку Олександру Михайловичу 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.Тимощуку О.М.: 
       3.1. Після затвердження проектної документації зареєструвати речове право на 

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

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

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

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

 
 

Міський голова                                                                                                А.О.Душко 
 
 

 
 



                                  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
38 сесія 8 скликання 

 
06 грудня 2019 року                                                                                                   № 2467 
 
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 О.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, Законом України «Про землеустрій», ст.26 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної комісії з питань 
земельних відносин, містобудування, будівництва та охорони навколишнього природного 
середовища, міська рада 

 
ВИРІШИЛА: 

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

       2. Передати гр.Семенець Олексію Романовичу 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.Семенець О.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  
38 сесія 8 скликання 

 
06 грудня 2019 року                                                                                                   № 2468 
 
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. Тальку 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, Законом України «Про землеустрій», ст.26 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної комісії з питань 
земельних відносин, містобудування, будівництва та охорони навколишнього природного 
середовища, міська рада 

 
ВИРІШИЛА: 

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

       2. Передати гр.Тальку Тарасу 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 – 
ХХХХХХХХХХ. 

       3. Гр.Тальку 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  
38 сесія 8 скликання 

 
06 грудня 2019 року                                                                                                   № 2469 
 
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. Плаксюк 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, Законом України «Про землеустрій», ст.26 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної комісії з питань 
земельних відносин, містобудування, будівництва та охорони навколишнього природного 
середовища, міська рада 

 
ВИРІШИЛА: 

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

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

       3. Гр.Плаксюк 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  
38 сесія 8 скликання 

 
06 грудня 2019 року                                                                                                   № 2470 
 
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. Цюбику М.І 
 

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

 
ВИРІШИЛА: 

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

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

       3. Гр.Цюбику М.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  
38 сесія 8 скликання 

 
06 грудня 2019 року                                                                                                   № 2471 
 
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. Максимовичу В.М. 
 

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

 
ВИРІШИЛА: 

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

       2. Передати гр.Максимовичу Віктору 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 – ХХХХХХХ. 

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

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

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

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

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

 
 

Міський голова                                                                                                А.О.Душко 
 
 

 
 



                                  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
38 сесія 8 скликання 

 
06 грудня 2019 року                                                                                                   № 2472 
 
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. Нікітчину С.А. 
 

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

 
ВИРІШИЛА: 

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

       2. Передати гр.Нікітчину Сергію Анатолійовичу 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 – ХХХХХХ. 

       3. Гр.Нікітчину 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  
38 сесія 8 скликання 

 
06 грудня 2019 року                                                                                                   № 2473 
 
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. Вахарчуку 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, Законом України «Про землеустрій», ст.26 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної комісії з питань 
земельних відносин, містобудування, будівництва та охорони навколишнього природного 
середовища, міська рада 

 
ВИРІШИЛА: 

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

       2. Передати гр.Вахарчуку Василю Васильовичу 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.Вахарчуку 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  
38 сесія 8 скликання 

 
06 грудня 2019 року                                                                                                   № 2474 
 
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. Бовсунівському А.В. 
 

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

 
ВИРІШИЛА: 

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

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

       3. Гр.Бовсунівському 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  
38 сесія 8 скликання 

 
06 грудня 2019 року                                                                                                   № 2475 
 
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.Нічпальському С. А . 
 

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

 
ВИРІШИЛА: 

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

       2. Передати гр.Нічпальському Сергію Анатолійовичу 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 – 
ХХХХХХХХХХ. 

       3. Гр.Нічпальському 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  
38 сесія 8 скликання 

 
06 грудня 2019 року                                                                                                   № 2476 
 
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. Зух 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, Законом України «Про землеустрій», ст.26 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної комісії з питань 
земельних відносин, містобудування, будівництва та охорони навколишнього природного 
середовища, міська рада 

 
ВИРІШИЛА: 

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

       2. Передати гр.Зух Віктору Васильовичу 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 – ХХХХХХХХХХХ. 

       3. Гр.Зух 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  
38 сесія 8 скликання 

 
06 грудня 2019 року                                                                                                   № 2477 
 
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. Романчуку О.О. 
 

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

 
ВИРІШИЛА: 

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

       2. Передати гр.Романчуку Олександру олександровичу 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.Романчуку О.О.: 
       3.1. Після затвердження проектної документації зареєструвати речове право на 

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

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

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

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

 
 

Міський голова                                                                                                А.О.Душко 
 
 

 
 



                                  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
38 сесія 8 скликання 

 
06 грудня 2019 року                                                                                                   № 2478 
 
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. Хімічу В.С. 
 

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

 
ВИРІШИЛА: 

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

       2. Передати гр.Хімічу Валерію Станіславовичу 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.Хімічу 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  
38 сесія 8 скликання 

 
06 грудня 2019 року                                                                                                   № 2479 
 
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. Яблонському О.П. 
 

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

 
ВИРІШИЛА: 

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

       2. Передати гр.Яблонському Олександру Пилиповичу 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.Яблонському О.П.: 
       3.1. Після затвердження проектної документації зареєструвати речове право на 

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

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

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

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

 
 

Міський голова                                                                                                А.О.Душко 
 
 
 

 



                                  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
38 сесія 8 скликання 

 
06 грудня 2019 року                                                                                                   № 2480 
 
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. Вовненку 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, Законом України «Про землеустрій», ст.26 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної комісії з питань 
земельних відносин, містобудування, будівництва та охорони навколишнього природного 
середовища, міська рада 

 
ВИРІШИЛА: 

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

       2. Передати гр.Вовненку Сергію Васильовичу 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.Вовненку 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  
38 сесія 8 скликання 

 
06 грудня 2019 року                                                                                                   № 2481 
 
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. Остапчуку 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, Законом України «Про землеустрій», ст.26 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної комісії з питань 
земельних відносин, містобудування, будівництва та охорони навколишнього природного 
середовища, міська рада 

 
ВИРІШИЛА: 

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

       2. Передати гр.Остапчуку Валентину 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 – ХХХХХХХХХ. 

       3. Гр.Остапчуку 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  
38 сесія 8 скликання 

 
06 грудня 2019 року                                                                                                   № 2482 
 
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. Бізюку С.М. 
 

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

 
ВИРІШИЛА: 

       1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної 
власності Баранівської об’єднаної територіальної громади з метою передачі її у власність 
гр.Бізюку Сергію Михайловичу, який проживає по ХХХХХХХХ, загальною площею 1,9108 
га для ведення особистого селянського господарства за межами населених пунктів на території 
Баранівської об’єднаної територіальної громади, Житомирської області. Дана земельна 
ділянка відноситься до категорії земель сільськогосподарського призначення. 

       2. Передати гр.Бізюку Сергію Михайловичу у власність земельну ділянку комунальної 
власності Баранівської об’єднаної територіальної громади, яка розташована за межами 
ХХХХХХХХХ, площею 1,9108 га, в тому числі: рілля – 1,9108 га, для ведення особистого 
селянського господарства, кадастровий номер земельної ділянки – ХХХХХХХХХХ. 

       3. Гр.Бізюку С.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  
38 сесія 8 скликання 

 
06 грудня 2019 року                                                                                                   № 2483 
 
Про затвердження проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки  
комунальної власності Баранівської об’єднаної  
територіальної громади з метою передачі її у 
власність для ведення особистого селянського 
господарства гр. Шульзі М.П. 
 

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

 
ВИРІШИЛА: 

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

       2. Передати гр.Шульзі Миколі Петровичу 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.Шульзі М.П.: 
       3.1. Після затвердження проектної документації зареєструвати речове право на 

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

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

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

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

 
 

Міський голова                                                                                                А.О.Душко 
 
 
  

 
 



                                  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
38 сесія 8 скликання 

 
06 грудня 2019 року                                                                                                   № 2484 
 
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. Юрченку Д.В. 
 

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

 
ВИРІШИЛА: 

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

       2. Передати гр.Юрченку Дмитру Вікторовичу 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.Юрченку Д.В.: 
       3.1. Після затвердження проектної документації зареєструвати речове право на 

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

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

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

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

 
 

Міський голова                                                                                                А.О.Душко 
 
 
 

 
 



                                  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
38 сесія 8 скликання 

 
06 грудня 2019 року                                                                                                   № 2485 
 
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. Лук’янчуку 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, Законом України «Про землеустрій», ст.26 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної комісії з питань 
земельних відносин, містобудування, будівництва та охорони навколишнього природного 
середовища, міська рада 

 
ВИРІШИЛА: 

       1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної 
власності Баранівської об’єднаної територіальної громади з метою передачі її у власність 
гр.Лук’янчуку Сергію Васильовичу, який проживає по ХХХХХХХХХХ, загальною площею 
2,0000 га для ведення особистого селянського господарства за межами населених пунктів на 
території Баранівської об’єднаної територіальної громади, Житомирської області. Дана 
земельна ділянка відноситься до категорії земель сільськогосподарського призначення. 

       2. Передати гр.Лук’янчуку Сергію Васильовичу 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 – 
ХХХХХХХХХХ. 

       3. Гр.Лук’янчуку 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  
38 сесія 8 скликання 

 
06 грудня 2019 року                                                                                                   № 2486 
 
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. Дубініну Ю.О. 
 

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

 
ВИРІШИЛА: 

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

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

       3. Гр.Дубініну Ю.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  
38 сесія 8 скликання 

06 грудня 2019 року                                                                                                   № 2487 
 
Про затвердження проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки  
комунальної власності Баранівської об’єднаної  
територіальної громади зі зміною цільового  
призначення з земель запасу на землі для 
ведення особистого селянського господарства 
з метою передачі її  у власність гр.Онопрійчук Г.Ф. 
 

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

 
ВИРІШИЛА: 

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

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

       3. Гр.Онопрійчук Г.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  
38 сесія 8 скликання 

06 грудня 2019 року                                                                                                   № 2488 
 
Про затвердження проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки  
комунальної власності Баранівської об’єднаної  
територіальної громади для ведення особистого 
 селянського господарства з метою передачі її  
 у власність гр.Поплавській Г.Й. 
 

       Розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної 
власності Баранівської об’єднаної територіальної громади 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.Поплавській Ганні Йосипівні, яка проживає по ХХХХХХХХХХХХ, загальною площею 
0,0603 га в ХХХХХХХХХХХ, для ведення особистого селянського господарства. Дана 
земельна ділянка відноситься до категорії земель сільськогосподарського призначення. 

       2. Передати гр.Поплавській Ганні Йосипівні у власність земельну ділянку 
комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної громади, яка розташована в 
ХХХХХХХХХ, площею 0,0603 га, в тому числі: рілля – 0,0603 га, для ведення особистого 
селянського господарства, кадастровий номер земельної ділянки – ХХХХХХХХХХ. 

       3. Гр.Поплавській Г.Й.: 
       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  
38 сесія 8 скликання 

06 грудня 2019 року                                                                                                   № 2489 
 
Про затвердження проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки  
комунальної власності Баранівської об’єднаної  
територіальної громади для ведення особистого 
 селянського господарства з метою передачі її  
 у власність гр.Гітуляр Л.А. 
 

       Розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної 
власності Баранівської об’єднаної територіальної громади 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.Гітуляр Лесі Анатоліївні, яка проживає по ХХХХХХХХХХ, загальною площею 0,2148 га в 
ХХХХХХХХХХ, для ведення особистого селянського господарства. Дана земельна ділянка 
відноситься до категорії земель сільськогосподарського призначення. 

       2. Передати гр.Гітуляр Лесі Анатоліївні у власність земельну ділянку комунальної 
власності Баранівської об’єднаної територіальної громади, яка розташована в ХХХХХХХХХ, 
площею 0,2148 га, в тому числі: рілля – 0,2148 га, для ведення особистого селянського 
господарства, кадастровий номер земельної ділянки – ХХХХХХХХХХ. 

       3. Гр.Гітуляр Л.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  
38 сесія 8 скликання 

 
06 грудня 2019 року                                                                                                   № 2490 
 
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. Семенцю М.І. 
 

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

 
ВИРІШИЛА: 

       1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної 
власності Баранівської об’єднаної територіальної громади з метою передачі її у власність 
гр.Семенцю Михайлу Івановичу, який проживає в ХХХХХХХХ, загальною площею 1,3600 га 
для ведення особистого селянського господарства за межами населених пунктів на території 
Баранівської об’єднаної територіальної громади, Житомирської області. Дана земельна 
ділянка відноситься до категорії земель сільськогосподарського призначення. 

       2. Передати гр.Семенцю Михайлу Івановичу у власність земельну ділянку 
комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної громади, яка розташована за 
межами ХХХХХХХХХХ, площею 1,3600 га, в тому числі: землі під сільськогосподарськими 
та іншими господарськими будівлями і дворами – 1,3600 га, для ведення особистого 
селянського господарства, кадастровий номер земельної ділянки – ХХХХХХХХХХ. 

       3. Гр.Семенцю М.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  
38 сесія 8 скликання 

 
06 грудня 2019 року                                                                                                   № 2491 
 
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. Крискун С.А. 
 

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

 
ВИРІШИЛА: 

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

       2. Передати гр.Крискун Сергію Андрійовичу 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 – 
ХХХХХХХХХХ. 

       3. Гр.Крискун 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  
38 сесія 8 скликання 

 
06 грудня 2019 року                                                                                                        № 2492 
 
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.Повальчуку С.Л. 
 

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. Повальчуку Сергію Леонтійовичу, 
який проживає в ХХХХХХХХХХ  загальною площею 0,1149 га для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по ХХХХХХХХХХ. 
Дана земельна ділянка відноситься до категорії земель житлової та громадської забудови. 

       2. Передати гр. Повальчуку Сергію Леонтійовичу у власність земельну ділянку 
комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної громади, яка розташована по 
ХХХХХХХХ, площею 0,1149 га, в тому числі: під житловою забудовою та господарськими 
спорудами – 0,0629 га; рілля – 0,0520 га, для будівництва і обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд, кадастровий номер земельної ділянки – ХХХХХХХХХ. 

3. Гр. Повальчуку С.Л.: 
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  
38 сесія 8 скликання 

 
06 грудня 2019 року                                                                                                        № 2493 
 
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.Абрамовій Н.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. Абрамовій Наталії Сергіївні, яка 
проживає в ХХХХХХХ  загальною площею 0,1000 га для будівництва і обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд по ХХХХХХХ. Дана земельна ділянка 
відноситься до категорії земель житлової та громадської забудови. 

       2. Передати гр. Абрамовій Наталії Сергіївні 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 – 
0,0425 га; рілля – 0,0528 га, багаторічна насадження – 0,0047 га,  для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, кадастровий номер 
земельної ділянки – ХХХХХХХХ. 

3. Гр. Абрамовій Н.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  
38 сесія 8 скликання 

 
06 грудня 2019 року                                                                                                   № 2494 
 
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. Присічу А.Л. 
 

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

 
ВИРІШИЛА: 

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

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

       3. Гр.Присічу А.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  
38 сесія 8 скликання 

 
06 грудня 2019 року                                                                                  № 2495 
 
Про надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок комунальної власності 
Баранівської об’єднаної територіальної 
громади за межами населених пунктів 
зі зміною цільового призначення з земель 
запасу на землі для ведення особистого  
селянського господарства з подальшою  
передачею у власність громадянам 

 
        Розглянувши заяви громадян про надання дозволу на виготовлення проекту 

землеустрою щодо відведення у власність земельних ділянок, керуючись ст.12,33,118,125,126 
Земельного кодексу України, Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих 
актів України щодо спрощення порядку набуття прав на землю», Законом України «Про 
реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», ст.12,25 Закону України «Про 
землеустрій», ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», розпорядженням 
Кабінету Міністрів України від 31.01.2018 р. №60 «Питання передачі земельних ділянок 
сільськогосподарського призначення державної власності у комунальну власність об’єднаних 
територіальних громад», враховуючи рекомендації постійної комісії з питань земельних 
відносин, містобудування, будівництва та охорони навколишнього природного середовища, 
міська рада 
ВИРІШИЛА: 
               1. Надати дозвіл на виготовлення технічної документації щодо поділу земельної 
ділянки земель запасу сільськогосподарського призначення  за кадастровим номером 
ХХХХХХХХХХХ загальною площею 14,5515 га. 

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

            3. Після виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної громади, Баранівській міській 
раді зареєструвати земельні ділянки у відділі Держгеокадастру. Громадянам, зазначеним у 
додатку, протягом року з дати прийняття цього рішення подати проект землеустрою на 
розгляд сесії міської ради щодо прийняття рішення про його затвердження та передачі 
земельної ділянки у власність. При невиконанні цієї умови, дане рішення вважати таким, що 
втратило чинність. 
  4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань 
земельних відносин, містобудування, будівництва та охорони навколишнього природного 
середовища. 
 
 

Міський голова                                                                  А.О.Душко 
 
Додаток 



до рішення 38 сесії 8 скликання 
Баранівської міської ради 

                                                                                               від   06.12.2019 р. № 2495 
 

№ 
з/п 

Прізвище, ім,я та по-
батькові, адреса 

проживання 

Площ
а 

земел
ь-ної 
ділян
ки, га 

Для 
будівництва 

та 
обслуговува-

ння 
житлового 
будинку, 

господарськи
хбудівель і 
споруд, га 

 Для ведення 
особистого 

селянського 
господарства, 

га 

Місце 
розташування 

земельної 
ділянки 

Примітка 

1 Воробей Іванна 
Володимирівна 
ХХХХХХХХ 

2,00  2,00  власність 

2 Воробей Олег 
Володимирович 

ХХХХХХХХ 

2,00  2,00  власність 

 
3 

Танський Олександр 
Юрійович  

ХХХХХХХХ 

2,00 

 

 

 

2,00 

 

 власність 

 

 
4 

Муравський 
Олександр 

Андрійович ХХХХХ 

 

2,00 

 

 2,00 

 

 власність 

 

5 
 

Лисюк Аліна 
Анатоліївна ХХХХХ 

2,00 

 

 

 

2,00 

 

 власність 

 
 
6 
 

Савич Любов 
Павлівна ХХХХХ 

 

2,00 

 

 

 

 

 

2,00 

 

 

 власність 

 

 
 
Секретар ради                                                                                             О.В.Самчук  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 



                                  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
38 сесія 8 скликання 

06 грудня 2019 року                                                                                             № 2496 
 
Про затвердження проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки  
комунальної власності Баранівської об’єднаної  
територіальної громади зі зміною цільового  
призначення з земель запасу на землі для 
ведення особистого селянського господарства 
з метою передачі її  у власність гр.Дем’янюк О.Ю. 
 

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

 
ВИРІШИЛА: 

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

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

       3. Гр.Дем’янюк О.Ю.: 
       3.1. Після затвердження проектної документації зареєструвати речове право на 

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

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

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

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

 
 

Міський голова                                                                                             А.О.Душко 
 

 
 
 



                                  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
38 сесія 8 скликання 

06 грудня 2019 року                                                                                           № 2497 
 
Про затвердження проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки  
комунальної власності Баранівської об’єднаної  
територіальної громади зі зміною цільового  
призначення з земель запасу на землі для 
ведення особистого селянського господарства 
з метою передачі її  у власність гр.Драган І.О. 
 

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

 
ВИРІШИЛА: 

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

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

       3. Гр.Драган І.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  
38 сесія 8 скликання 

06 грудня 2019 року                                                                                              № 2498 
 
Про затвердження проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки  
комунальної власності Баранівської об’єднаної  
територіальної громади зі зміною цільового  
призначення з земель запасу на землі для 
ведення особистого селянського господарства 
з метою передачі її  у власність гр.Воробей Ю.І. 
 

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

 
ВИРІШИЛА: 

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

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

       3. Гр.Воробей Ю.І.: 
       3.1. Після затвердження проектної документації зареєструвати речове право на 

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

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

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

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

 
 

Міський голова                                                                                             А.О.Душко 
 

 
 



                                  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
38 сесія 8 скликання 

06 грудня 2019 року                                                                                                   № 2499 
 
Про затвердження проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки  
комунальної власності Баранівської об’єднаної  
територіальної громади зі зміною цільового  
призначення з земель запасу на землі для 
ведення особистого селянського господарства 
з метою передачі її  у власність гр.Олексюку П.П. 
 

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

 
ВИРІШИЛА: 

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

       2. Передати гр.Олексюку Петру Павловичу 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 – ХХХХХХ. 

       3. Гр.Олексюку 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  
38 сесія 8 скликання 

 
06 грудня 2019 року                                                                                                     № 2500 
 
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.Цвігун С.С. 
 

        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 земельних ділянок в натурі (на місцевості) з метою передачі їх у власність 
для ведення товарного сільськогосподарського виробництва гр.Цвігун Світлані Сергіївні, яка 
проживає по ХХХХХХХХХ, загальною площею 1,9685 га в тому числі: пасовища – 1,9685 га 
та закріплення її на місцевості межовими знаками. Дана земельна ділянка розташована 
ХХХХХХХ. 

        2. Передати гр. Цвігун Світлані Сергіївні у власність земельну ділянку, яка 
розташована за межами ХХХХХХХХ, площею 1,9685 га в тому числі: пасовища -1,9685 га 
(№315) кадастровий номер ділянки:  ХХХХХХХХ, для ведення товарного 
сільськогосподарського виробництва. 

3. Гр. Цвігун С.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  
38 сесія 8 скликання 

 
06 грудня 2019 року                                                                                                     № 2501 
 
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.Чернокунь Л.В. 
 

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

        1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) з метою передачі їх у власність 
для ведення товарного сільськогосподарського виробництва гр.Чернокунь Любові Василівні, 
яка проживає по ХХХХХХХХХХ, загальною площею 2,4118 га в тому числі: рілля – 1,6379 
га, рілля – 0,7739 га  та закріплення їх на місцевості межовими знаками. Дані земельні ділянки 
розташовані за межами ХХХХХХХХХ. 

        2. Передати гр. Чернокунь Любові Василівні у власність земельні ділянки, які 
розташовані за межами ХХХХХХХ, площею 2,4118 га в тому числі: рілля – 1,6379 га 
кадастровий номер ділянки:  ХХХХХХХ, рілля – 0,7739 га кадастровий номер ділянки: 
ХХХХХХХХХ, для ведення товарного сільськогосподарського виробництва. 

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

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

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

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

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

 
Міський голова                                         А.О.Душко 

 
 

 
 



                                  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
38 сесія 8 скликання 

06 грудня 2019 року                                                                                                   № 2502 
 
Про затвердження проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки  
комунальної власності Баранівської об’єднаної  
територіальної громади зі зміною цільового  
призначення з земель запасу на землі для 
ведення особистого селянського господарства 
з метою передачі її  у власність гр.Каленюку І.А. 
 

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

 
ВИРІШИЛА: 

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

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

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

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

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

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

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

 
 

Міський голова                                                                                             А.О.Душко 
 

 
 
 



                                  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
38 сесія 8 скликання 

06 грудня 2019 року                                                                                                   № 2503 
 
Про затвердження проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки  
комунальної власності Баранівської об’єднаної  
територіальної громади зі зміною цільового  
призначення з земель запасу на землі для 
ведення особистого селянського господарства 
з метою передачі її  у власність гр.Міщенку С.В. 
 

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

 
ВИРІШИЛА: 

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

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

       3. Гр.Міщенку 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  
38 сесія 8 скликання 

06 грудня 2019 року                                                                                                   № 2504 
 
Про затвердження проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки  
комунальної власності Баранівської об’єднаної  
територіальної громади зі зміною цільового  
призначення з земель запасу на землі для 
ведення особистого селянського господарства 
з метою передачі її  у власність гр.Грановській О.С. 
 

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

 
ВИРІШИЛА: 

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

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

       3. Гр.Грановській 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  
38 сесія 8 скликання 

06 грудня 2019 року                                                                                                   № 2505 
 
Про затвердження проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки  
комунальної власності Баранівської об’єднаної  
територіальної громади зі зміною цільового  
призначення з земель запасу на землі для 
ведення особистого селянського господарства 
з метою передачі її  у власність гр.Присяжнюк Н.В. 
 

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

 
ВИРІШИЛА: 

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

       2. Передати гр.Присяжнюк Наталії Володимирівні у власність земельну ділянку 
комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної громади, яка розташована за 
межами ХХХХХХХХХХХ, площею 2,0000 га, в тому числі: перелоги – 2,0000 га, для ведення 
особистого селянського господарства, кадастровий номер земельної ділянки – 
ХХХХХХХХХХ. 

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

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

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

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

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

 
 

Міський голова                                                                                             А.О.Душко 
 

 
 

 



                                  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
38 сесія 8 скликання 

06 грудня 2019 року                                                                                                   № 2506 
 
Про затвердження проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки  
комунальної власності Баранівської об’єднаної  
територіальної громади зі зміною цільового  
призначення з земель запасу на землі для 
ведення особистого селянського господарства 
з метою передачі її  у власність гр.Савич О.Л. 
 

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

 
ВИРІШИЛА: 

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

       2. Передати гр.Савич Оксані Леонідівні  у власність земельну ділянку комунальної 
власності Баранівської об’єднаної територіальної громади, яка розташована за межами 
ХХХХХХХХХХХ, площею 2,0000 га, в тому числі: перелоги – 2,0000 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  
38 сесія 8 скликання 

06 грудня 2019 року                                                                                                   № 2507 
 
Про затвердження проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки  
комунальної власності Баранівської об’єднаної  
територіальної громади зі зміною цільового  
призначення з земель запасу на землі для 
ведення особистого селянського господарства 
з метою передачі її  у власність гр.Осовик Р.В. 
 

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

 
ВИРІШИЛА: 

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

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

       3. Гр.Осовик 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  
38 сесія 8 скликання 

06 грудня 2019 року                                                                                                   № 2508 
 
Про затвердження проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки  
комунальної власності Баранівської об’єднаної  
територіальної громади зі зміною цільового  
призначення з земель запасу на землі для 
ведення особистого селянського господарства 
з метою передачі її  у власність гр.Євтушиній Л.С. 
 

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

 
ВИРІШИЛА: 

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

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

       3. Гр.Євтушиній Л.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  
38 сесія 8 скликання 

06 грудня 2019 року                                                                                                   № 2509 
 
Про затвердження проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки  
комунальної власності Баранівської об’єднаної  
територіальної громади зі зміною цільового  
призначення з земель запасу на землі для 
ведення особистого селянського господарства 
з метою передачі її  у власність гр.Євтушину І.І. 
 

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

 
ВИРІШИЛА: 

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

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

       3. Гр.Євтушину І.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  
38 сесія 8 скликання 

06 грудня 2019 року                                                                                                   № 2510 
 
Про затвердження проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки  
комунальної власності Баранівської об’єднаної  
територіальної громади зі зміною цільового  
призначення з земель запасу на землі для 
ведення особистого селянського господарства 
з метою передачі її  у власність гр.Муравській В.А. 
 

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

 
ВИРІШИЛА: 

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

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

       3. Гр.Муравській В.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  
38 сесія 8 скликання 

06 грудня 2019 року                                                                                                   № 2511 
 
Про затвердження проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки  
комунальної власності Баранівської об’єднаної  
територіальної громади зі зміною цільового  
призначення з земель запасу на землі для 
ведення особистого селянського господарства 
з метою передачі її  у власність гр.Мартинюку Д.В. 
 

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

 
ВИРІШИЛА: 

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

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

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

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

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

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

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

 
 

Міський голова                                                                                             А.О.Душко 
 

 
 
 



                                  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
38 сесія 8 скликання 

06 грудня 2019 року                                                                                                   № 2512 
 
Про затвердження проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки  
комунальної власності Баранівської об’єднаної  
територіальної громади зі зміною цільового  
призначення з земель запасу на землі для 
ведення особистого селянського господарства 
з метою передачі її  у власність гр.Грановському Я.О. 
 

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

 
ВИРІШИЛА: 

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

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

       3. Гр.Грановському Я.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  
38 сесія 8 скликання 

06 грудня 2019 року                                                                                                   № 2513 
 
Про затвердження проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки  
комунальної власності Баранівської об’єднаної  
територіальної громади зі зміною цільового  
призначення з земель запасу на землі для 
ведення особистого селянського господарства 
з метою передачі її  у власність гр.Ладжигуну В.С. 
 

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

 
ВИРІШИЛА: 

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

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

       3. Гр.Ладжигуну 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  
38 сесія 8 скликання 

06 грудня 2019 року                                                                                                   № 2514 
 
Про затвердження проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки  
комунальної власності Баранівської об’єднаної  
територіальної громади зі зміною цільового  
призначення з земель запасу на землі для 
ведення особистого селянського господарства 
з метою передачі її  у власність гр.Русаловській О.О. 
 

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

 
ВИРІШИЛА: 

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

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

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

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

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

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

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

 
 

Міський голова                                                                                             А.О.Душко 
 

 
 
 



                                  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
38 сесія 8 скликання 

06 грудня 2019 року                                                                                                   № 2515 
 
Про затвердження проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки  
комунальної власності Баранівської об’єднаної  
територіальної громади зі зміною цільового  
призначення з земель запасу на землі для 
ведення особистого селянського господарства 
з метою передачі її  у власність гр.Остудімов Б.А. 
 

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

 
ВИРІШИЛА: 

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

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

       3. Гр.Остудімову Б.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  
38 сесія 8 скликання 

06 грудня 2019 року                                                                                                   № 2516 
 
Про затвердження проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки  
комунальної власності Баранівської об’єднаної  
територіальної громади зі зміною цільового  
призначення з земель запасу на землі для 
ведення особистого селянського господарства 
з метою передачі її  у власність гр.Куцану В.М. 
 

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

 
ВИРІШИЛА: 

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

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

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

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

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

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

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

 
 

Міський голова                                                                                             А.О.Душко 
 

 
 
 



                                  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
38 сесія 8 скликання 

06 грудня 2019 року                                                                                                   № 2517 
 
Про затвердження проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки  
комунальної власності Баранівської об’єднаної  
територіальної громади зі зміною цільового  
призначення з земель запасу на землі для 
ведення особистого селянського господарства 
з метою передачі її  у власність гр.Порскало В.П. 
 

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

 
ВИРІШИЛА: 

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

       2. Передати гр.Порскало Віти Петрівни у власність земельну ділянку комунальної 
власності Баранівської об’єднаної територіальної громади, яка розташована за межами 
ХХХХХХХХХХХ, площею 2,0000 га, в тому числі: перелоги – 2,0000 га, для ведення 
особистого селянського господарства, кадастровий номер земельної ділянки – 
ХХХХХХХХХХ. 

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

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

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

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

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

 
 

Міський голова                                                                                             А.О.Душко 
 

 
 
 



                                  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
38 сесія 8 скликання 

 
06 грудня 2019 року                                                                     № 2518 
 
Про надання дозволу на виготовлення 
технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
для будівництва та обслуговування   
житлового будинку, господарських  
будівель і споруд з метою передачі її в 
оренду гр.Ковальчук О.І. 
 

        Розглянувши заяву гр.Ковальчук О.І. 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.Ковальчук Ользі Іванівні, яка проживає в ХХХХХХХХХ, на 
розробку технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) з метою передачі її в оренду для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд орієнтовною загальною 
площею 0,07 га в ХХХХХХХХХ. Земельна ділянка відноситься до категорії земель житлової 
та громадської забудови та перебуває в користуванні гр.Ковальчук О.І. 

            2. Після виготовлення технічної документації із землеустрою, Баранівській міській 
раді зареєструвати земельну ділянки у відділі Держгеокадастру. Гр. Ковальчук О.І. 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  
38 сесія 8 скликання 

 
06 грудня 2019 року                                                                                                        № 2519 
 
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.Суріковій Л.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. Суріковій Лідії Павлівні, яка 
проживає в ХХХХХХХХХХ,  загальною площею 0,1000 га для будівництва і обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд по ХХХХХХХХ. Дана земельна ділянка 
відноситься до категорії земель житлової та громадської забудови. 

       2. Передати гр. Суріковій Лідії Павлівні у власність земельну ділянку комунальної 
власності Баранівської об’єднаної територіальної громади, яка розташована по 
ХХХХХХХХХХ, площею 0,1000 га, в тому числі: під житловою забудовою та господарськими 
спорудами – 0,0586 га; рілля – 0,0414 га, для будівництва і обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд, кадастровий номер земельної ділянки – ХХХХХХХХХХ. 

3. Гр. Суріковій Л.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  
38 сесія 8 скликання 

 
06 грудня 2019 року                                                                                                   № 2520 
 
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. Юзькову 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, Законом України «Про землеустрій», ст.26 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної комісії з питань 
земельних відносин, містобудування, будівництва та охорони навколишнього природного 
середовища, міська рада 

 
ВИРІШИЛА: 

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

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

       3. Гр.Юзькову 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  
38 сесія 8 скликання 

06 грудня 2019 року                                                                                                   № 2521 
 
Про затвердження проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки  
комунальної власності Баранівської об’єднаної  
територіальної громади зі зміною цільового  
призначення з земель запасу на землі для 
ведення особистого селянського господарства 
з метою передачі її  у власність гр.Коноваловій М.Є. 
 

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

 
ВИРІШИЛА: 

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

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

       3. Гр.Коноваловій М.Є.: 
       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  
38 сесія 8 скликання 

 
06 грудня 2019 року                                                                                                        № 2522 
 
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.Костінській М.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. Костінській Марії Владиславівні, 
яка проживає в ХХХХХХХХ,  загальною площею 0,2500 га для будівництва і обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд по ХХХХХХХХХХ. Дана земельна 
ділянка відноситься до категорії земель житлової та громадської забудови. 

       2. Передати гр. Костінській Марії Владиславівні у власність земельну ділянку 
комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної громади, яка розташована по 
ХХХХХХХХХХ, площею 0,2500 га, в тому числі: під житловою забудовою та господарськими 
спорудами – 0,0676 га; рілля – 0,0,1340 га,багаторічні насадження – 0,0484 га, для будівництва 
і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, кадастровий номер 
земельної ділянки – ХХХХХХХХХХХ. 

3. Гр. Костінській М.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  
38 сесія 8 скликання 

 
06 грудня 2019 року                                                                   № 2523 
 
Про затвердження технічної документації 
із землеустрою щодо поділу земельної  
ділянки комунальної власності 
Баранівської об’єднаної територіальної 
громади 
 

Розглянувши технічну документацію із землеустрою щодо поділу земельної ділянки 
комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної громади, керуючись 
ст.12,125,126,1861 Земельного кодексу України, ст.12,25 Закону України «Про землеустрій», 
ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації 
постійної комісії з питань земельних відносин, містобудування, будівництва та охорони 
навколишнього природного середовища, міська рада 

 
ВИРІШИЛА: 
 
 1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо поділу земельної ділянки 
комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної громади  загальною площею 
26,9283 га на три земельних ділянки, в т.ч. ділянка №1 площею 2,0000 га (кадастровий номер 
1820683600:01:000:0362), ділянка №2 площею 2,0000 га (кадастровий номер 
1820683600:01:000:0363), ділянка №3 площею 22,9283 га (кадастровий номер 
1820683600:01:000:0364) .Дані земельні ділянки відносяться до категорії земель 
сільськогосподарського призначення та розташовані за межами с. Стара Гута, Баранівського 
району, Житомирської області. 
 

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

 
 

Міський голова                                       А.О.Душко 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
38 сесія 8 скликання 

 
06 грудня 2019 року                                                                                    № 2524 
 
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 
ХХХХХХХХХХХХ загальною площею 14,1751 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 ХХХХХХХХХХХ, 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 38 сесії 8 скликання 
Баранівської міської ради 

                                                                                               від  06.12.2019 р. № 2524 
 

№ 
з/п 

Прізвище, ім,я та по-
батькові, адреса 

проживання 

Площ
а 

земел
ь-ної 
ділян
ки, га 

Для 
будівництва 

та 
обслуговува-

ння 
житлового 
будинку, 

господарськи
хбудівель і 
споруд, га 

 Для ведення 
особистого 

селянського 
господарства, 

га 

Місце 
розташування 

земельної 
ділянки 

Примітка 

1 Завальнюк Зінаїда 
Юхимівна ХХХ 

2,00  2,00  власність 

2 Завальнюк Тетяна 
Володимирівна ХХХ 

2,00  2,00  власність 

 
3 

Завальнюк Галина 
Сергіївна ХХХ 

2,00 

 

 

 

2,00 

 

 власність 

 
 
4 

Танський Сергій 
Олександрович ХХХ 

2,00 

 

 2,00 

 

 власність 

 

 
5 

Гайдайчук Анатолій 
Павлович ХХХ 

2,00 

 

 

 

2,00 

 

 власність 

 
 
6 
 

Шибовська Тетяна 
Петрівна ХХХ 

2,00 

 

 

 

 

 

2,00 

 

 

 власність 

 

 
 
7 
 

Войтович Ольга 
Степанівна ХХХ 

 

1,70 
 
 

 
 
 

1,70 
 
 

 власність 
 
 

 
 
Секретар ради                                                                                              О.В.Самчук  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
38 сесія 8 скликання 

 
06 грудня 2019 року                                                                               № 2525 
 
Про надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок комунальної власності 
Баранівської об’єднаної територіальної 
громади за межами населених пунктів 
зі зміною цільового призначення з земель 
запасу на землі для ведення особистого  
селянського господарства з подальшою  
передачею у власність громадянам 

 
        Розглянувши заяви громадян про надання дозволу на виготовлення проекту 

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

 
ВИРІШИЛА: 
 
               1. Надати дозвіл на виготовлення технічної документації щодо поділу земельної 
ділянки земель запасу сільськогосподарського призначення  за кадастровим номером 
ХХХХХХХХХХ загальною площею 18,9283 га. 

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

            3. Після виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної громади, Баранівській міській 
раді зареєструвати земельні ділянки у відділі Держгеокадастру. Громадянам, зазначеним у 
додатку, протягом року з дати прийняття цього рішення подати проект землеустрою на 
розгляд сесії міської ради щодо прийняття рішення про його затвердження та передачі 
земельної ділянки у власність. При невиконанні цієї умови, дане рішення вважати таким, що 
втратило чинність. 
  4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань 
земельних відносин, містобудування, будівництва та охорони навколишнього природного 
середовища. 
 
 

Міський голова                                                                  А.О.Душко 
Додаток 



до рішення 38 сесії 8 скликання 
Баранівської міської ради 

                                                                                               від  06.12.2019 р. № 2525 
 

№ 
з/п 

Прізвище, ім,я та по-
батькові, адреса 

проживання 

Площ
а 

земел
ь-ної 
ділян
ки, га 

Для 
будівництва 

та 
обслуговува-

ння 
житлового 
будинку, 

господарськи
хбудівель і 
споруд, га 

 Для ведення 
особистого 

селянського 
господарства, 

га 

Місце 
розташування 

земельної 
ділянки 

Примітка 

1 Мельник Юрій 
Васильович ХХХ 

2,00  2,00  власність 

2 Стахівський Дмитро 
Валерійович ХХХ 

2,00  2,00  власність 

 
3 

Дубіцька Ніна 
Петрівна ХХХ 

2,00 

 

 

 

2,00 

 

 власність 

 
 
4 

Панчук Ганна 
Тимофіївна ХХХ 

2,00 

 

 2,00 

 

 власність 

 

5 Степаницький 
Володимир 

Юрійович ХХХ 

2,00  2,00  власність 

6 Костюк Андрій 
Григорович, ХХХ 

2,00  2,00  власність 

 
 
 
Секретар ради                                                                                              О.В.Самчук  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
38 сесія 8 скликання 

 
06 грудня 2019 року                                                                                        № 2526 
 
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 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 ХХХХХХХХХ, з подальшою  
передачею у власність громадянам згідно з додатком. 

            3. Після виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної громади, Баранівській міській 
раді зареєструвати земельні ділянки у відділі Держгеокадастру. Громадянам, зазначеним у 
додатку, протягом року з дати прийняття цього рішення подати проект землеустрою на 
розгляд сесії міської ради щодо прийняття рішення про його затвердження та передачі 
земельної ділянки у власність. При невиконанні цієї умови, дане рішення вважати таким, що 
втратило чинність. 
  4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань 
земельних відносин, містобудування, будівництва та охорони навколишнього природного 
середовища. 
 
 

Міський голова                                                                  А.О.Душко 
Додаток 



до рішення 38 сесії 8 скликання 
Баранівської міської ради 

                                                                                               від 06.12.2019 р. № 2526 
 

№ 
з/п 

Прізвище, ім,я та по-
батькові, адреса 

проживання 

Площ
а 

земел
ь-ної 
ділян
ки, га 

Для 
будівництва 

та 
обслуговува-

ння 
житлового 
будинку, 

господарськи
хбудівель і 
споруд, га 

 Для ведення 
особистого 

селянського 
господарства, 

га 

Місце 
розташування 

земельної 
ділянки 

Примітка 

1 Піскун Інна 
Михайлівна ХХХ 

2,00  2,00 ХХХ власність 

 
  
Секретар ради                                                                                              О.В.Самчук 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
38 сесія 8 скликання 

06 грудня 2019 року                                                                                       № 2527 
 
Про затвердження проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки  
комунальної власності Баранівської об’єднаної  
територіальної громади для ведення особистого 
селянського господарства з метою передачі її  у 
 власність гр.Мальованому В.О. 
 

       Розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної 
власності Баранівської об’єднаної територіальної громади 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.Мальованому Валерію Олеговичу, який проживає по ХХХХХХХХ, загальною площею 
0,8000 га, розташована по ХХХХХХХХХ, для ведення особистого селянського господарства. 
Дана земельна ділянка відноситься до категорії земель сільськогосподарського призначення. 

       2. Передати гр.Мальованому Валерію Олеговичу у власність земельну ділянку 
комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної громади, яка розташована по 
ХХХХХХХХ, площею 0,8000 га, в тому числі: рілля – 0,8000 га, для ведення особистого 
селянського господарства, кадастровий номер земельної ділянки – ХХХХХХХХХ. 

       3. Гр.Мальованому 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  
38 сесія 8 скликання 

06 грудня 2019 року                                                                                                   № 2528 
 
Про затвердження проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки  
комунальної власності Баранівської об’єднаної  
територіальної громади дляведення особистого 
селянського господарстваз метою передачі її  у  
власність гр.Саморізу В.В. 
 

       Розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної 
власності Баранівської об’єднаної територіальної громади 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.Саморізу Віталію Вікторовичу, який проживає по ХХХХХХХХ, загальною площею 0,2000 
га, яка розташована м. Баранівка р-н РТП, Житомирської області, для ведення особистого 
селянського господарства. Дана земельна ділянка відноситься до категорії земель 
сільськогосподарського призначення. 

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

       3. Гр.Саморізу 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  
38 сесія 8 скликання 

06 грудня 2019 року                                                                                                   № 2529 
 
Про затвердження проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки  
комунальної власності Баранівської об’єднаної  
територіальної громади для ведення особистого 
селянського господарстваз метою передачі її  у  
власність гр.Шевчук Р.В. 
 

       Розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної 
власності Баранівської об’єднаної територіальної громади 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.Шевчук Раїси Володимирівні, яка проживає в ХХХХХХ, загальною площею 2,0000 га, яка 
розташована в ХХХХХХХХ, для ведення особистого селянського господарства. Дана 
земельна ділянка відноситься до категорії земель сільськогосподарського призначення. 

       2. Передати гр.Шевчук Раїсі Володимирівні у власність земельну ділянку комунальної 
власності Баранівської об’єднаної територіальної громади, яка розташована в с. Іванівка 
Житомирської області, площею 2,0000 га, в тому числі: рілля – 2,0000 га, для ведення 
особистого селянського господарства, кадастровий номер земельної ділянки – ХХХХХХХХХ. 

       3. Гр.Шевчук 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  
38 сесія 8 скликання 

06 грудня 2019 року                                                                                                   № 2530 
 
Про затвердження проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки  
комунальної власності Баранівської об’єднаної  
територіальної громади для ведення особистого 
селянського господарстваз метою передачі її  у  
власність гр.Бондарчук Г.А. 
 

       Розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної 
власності Баранівської об’єднаної територіальної громади 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.Бондарчук Ганні Андріївні, яка проживає в ХХХХХХХХХ, загальною площею 0,1732 га, 
яка розташована в ХХХХХХХХХ, для ведення особистого селянського господарства. Дана 
земельна ділянка відноситься до категорії земель сільськогосподарського призначення. 

       2. Передати гр.Бондарчук Ганні Андріївні у власність земельну ділянку комунальної 
власності Баранівської об’єднаної територіальної громади, яка розташована в м. Баранівка, 
Житомирської області, площею 0,1732 га, в тому числі: рілля – 0,1732 га, для ведення 
особистого селянського господарства, кадастровий номер земельної ділянки – 
ХХХХХХХХХХ. 

       3. Гр.Бондарчук Г.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  
38 сесія 8 скликання 

06 грудня 2019 року                                                                                                   № 2531 
 
Про затвердження проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки  
комунальної власності Баранівської об’єднаної  
територіальної громади для ведення особистого 
селянського господарстваз метою передачі її  у  
власність гр.Терешковцю М.В. 
 

       Розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної 
власності Баранівської об’єднаної територіальної громади 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.Терешковцю Миколі Васильовичу, який проживає в ХХХХХХХ, загальною площею 0,0161 
га, яка розташована в ХХХХХХХХХХ, для ведення особистого селянського господарства. 
Дана земельна ділянка відноситься до категорії земель сільськогосподарського призначення. 

       2. Передати гр.Терешковцю Миколі Васильовичу у власність земельну ділянку 
комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної громади, яка розташована в 
ХХХХХХХХХ, площею 0,0161 га, в тому числі: рілля – 0,0161 га, для ведення особистого 
селянського господарства, кадастровий номер земельної ділянки – ХХХХХХХХХ. 

       3. Гр.Терешковцю М.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  
38 сесія 8 скликання 

 
06 грудня 2019 року                                                                                                        № 2532 
 
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.Тищик Г.А. 
 

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

 
ВИРІШИЛА: 
 1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки комунальної власності Баранівської об’єднаної 
територіальної громади з метою передачі її у власність гр. Тищик Галині Андріївні, яка 
проживає в ХХХХХХХХХ,  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. Тищик Галині Андріївні у власність земельну ділянку комунальної 
власності Баранівської об’єднаної територіальної громади, яка розташована по ХХХХХХХ, 
площею 0,1000 га, в тому числі: під житловою забудовою та господарськими спорудами – 
0,0586 га; рілля – 0,0414 га, для будівництва і обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд, кадастровий номер земельної ділянки – ХХХХХХХХХ 

3. Гр. Тищик Г.А.: 
3.1. Після затвердження технічної документації зареєструвати речове право на нерухоме 

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

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

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

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

 
 

Міський голова                                       А.О.Душко 
 

 
 



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
38 сесія  8 скликання 

 
06 грудня 2019 року                                                                                      № 2533 
 
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 8,2127 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 38 сесії 8 скликання 
Баранівської міської ради 

                                                                                               від  06.12.2019 р. № 2533 
 

№ 
з/п 

Прізвище, ім,я та по-
батькові, адреса 

проживання 

Площ
а 

земел
ь-ної 
ділян
ки, га 

Для 
будівництва 

та 
обслуговува-

ння 
житлового 
будинку, 

господарськи
хбудівель і 
споруд, га 

 Для ведення 
особистого 

селянського 
господарства, 

га 

Місце 
розташування 

земельної 
ділянки 

Примітка 

1 Дзюмак Володимир 
Йонович, ХХХ 

2,00  2,00 ХХХ власність 

2 
 
 

Пашкевич Ольга 
Петрівна  ХХХ 

 
 

0,70 
 
 

 
 
 

0,70 
 
 

ХХХ власність 
 
 

 
 
Секретар ради                                                                                           О.В.Самчук  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
38 сесія 8 скликання 

 
06 грудня 2019 року                                                                                           № 2534 
 
Про надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок комунальної власності 
Баранівської об’єднаної територіальної 
громади за межами населених пунктів 
зі зміною цільового призначення з земель 
запасу на землі для ведення особистого  
селянського господарства з подальшою  
передачею у власність громадянам 

 
        Розглянувши заяви громадян про надання дозволу на виготовлення проекту 

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

 
ВИРІШИЛА: 
 
               1. Надати дозвіл на виготовлення технічної документації щодо поділу земельної 
ділянки земель запасу сільськогосподарського призначення  за кадастровим номером 
ХХХХХХХХХХХ загальною площею 11,8122 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 ХХХХХХХХХХХ, 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 38 сесії 8 скликання 
Баранівської міської ради 

                                                                                               від  06.12.2019 р. № 2534 
 

№ 
з/п 

Прізвище, ім,я та по-
батькові, адреса 

проживання 

Площ
а 

земел
ь-ної 
ділян
ки, га 

Для 
будівництва 

та 
обслуговува-

ння 
житлового 
будинку, 

господарськи
хбудівель і 
споруд, га 

 Для ведення 
особистого 

селянського 
господарства, 

га 

Місце 
розташування 

земельної 
ділянки 

Примітка 

1 Ткачук Анна  
Миколаївна ХХХ 

0,60  0,60 ХХХ власність 

 
 
 
Секретар ради                                                                                              О.В.Самчук  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
38 сесія  8 скликання 

 
06 грудня 2019 року                                                                                           № 2535 
 
Про надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок комунальної власності 
Баранівської об’єднаної територіальної 
громади за межами населених пунктів 
зі зміною цільового призначення з земель 
запасу на землі для ведення особистого  
селянського господарства з подальшою  
передачею у власність громадянам 

 
        Розглянувши заяви громадян про надання дозволу на виготовлення проекту 

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

 
ВИРІШИЛА: 
 
               1. Надати дозвіл на виготовлення технічної документації щодо поділу земельної 
ділянки земель запасу сільськогосподарського призначення  за кадастровим номером 
ХХХХХХ загальною площею 6,7658 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 38 сесії 8 скликання 
Баранівської міської ради 

                                                                                               від  06.12. 2019 р. № 2535 
 

№ 
з/п 

Прізвище, ім,я та по-
батькові, адреса 

проживання 

Площ
а 

земел
ь-ної 
ділян
ки, га 

Для 
будівництва 

та 
обслуговува-

ння 
житлового 
будинку, 

господарськи
хбудівель і 
споруд, га 

 Для ведення 
особистого 

селянського 
господарства, 

га 

Місце 
розташування 

земельної 
ділянки 

Примітка 

1 Леонець Руслан 
Юрійович                 

ХХХ 

2,00  2,00 ХХХ власність 

 
 
 
Секретар ради                                                                                              О.В.Самчук  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
38 сесія 8 скликання 

 
06 грудня 2019 року                                                                                          № 2536 
 
Про надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок комунальної власності 
Баранівської об’єднаної територіальної 
громади за межами населених пунктів 
зі зміною цільового призначення з земель 
запасу на землі для ведення особистого  
селянського господарства з подальшою  
передачею у власність громадянам 

 
        Розглянувши заяви громадян про надання дозволу на виготовлення проекту 

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

 
ВИРІШИЛА: 
 
               1. Надати дозвіл на виготовлення технічної документації щодо поділу земельної 
ділянки земель запасу сільськогосподарського призначення  за кадастровим номером 
ХХХХХХХХ загальною площею 8,0970 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 38 сесії 8 скликання 
Баранівської міської ради 

                                                                                               від   06.12.2019 р. № 2536 
 

№ 
з/п 

Прізвище, ім,я та по-
батькові, адреса 

проживання 

Площ
а 

земел
ь-ної 
ділян
ки, га 

Для 
будівництва 

та 
обслуговува-

ння 
житлового 
будинку, 

господарськи
хбудівель і 
споруд, га 

 Для ведення 
особистого 

селянського 
господарства, 

га 

Місце 
розташування 

земельної 
ділянки 

Примітка 

 
1 

Леонець Дмитро 
Олексійович            

ХХХ 

2,00  2,00 ХХХ власність 

 
2 
 

Леонець Лілія 
Сергіївна                 

ХХХ 

2,00 

 

 

 

2,00 

 

ХХХ 

 

власність 

 
 
 
3 

Леонець Леся 
Григорівна ХХХ 

 
 

2,00 

 

 

 

 

 

2,00 

 

 

ХХХ 

 

 

власність 

 

 
 
4 
 

Леонець Сергій 
Олексійович  ХХХ 

2,00 

 

 

 

2,00 

 

ХХХ 

 

власність 

 
 
 
Секретар ради                                                                                              О.В.Самчук  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
38 сесія 8 скликання 

 
06 грудня 2019 року                                                                                          № 2537 
 
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 22,7765 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 38 сесії 8 скликання 
Баранівської міської ради 

                                                                                               від  06.12.2019 р. № 2537 
 

№ 
з/п 

Прізвище, ім,я та по-
батькові, адреса 

проживання 

Площ
а 

земел
ь-ної 
ділян
ки, га 

Для 
будівництва 

та 
обслуговува-

ння 
житлового 
будинку, 

господарськи
хбудівель і 
споруд, га 

 Для ведення 
особистого 

селянського 
господарства, 

га 

Місце 
розташування 

земельної 
ділянки 

Примітка 

1 Лавренчук Юлія 
Костянтинівна ХХХ 

0,23  0,23 ХХХ власність 

 
2 
 
 

Павлич Марія 
Іванівна ХХХ 

 
 
 

0,43 
 
 
 

 
 
 
 

0,43 
 
 
 

ХХХ 
 
 

власність 
 
 
 

 
 
Секретар ради                                                                                              О.В.Самчук  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
38 сесія 8 скликання 

 
06 грудня 2019 року                                                                                          № 2538 
 
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 38,9869 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 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 38 сесії 8 скликання 
Баранівської міської ради 

                                                                                               від  06.12.2019 р. № 2538 
 

№ 
з/п 

Прізвище, ім,я та по-
батькові, адреса 

проживання 

Площ
а 

земел
ь-ної 
ділян
ки, га 

Для 
будівництва 

та 
обслуговува-

ння 
житлового 
будинку, 

господарськи
хбудівель і 
споруд, га 

 Для ведення 
особистого 

селянського 
господарства, 

га 

Місце 
розташування 

земельної 
ділянки 

Примітка 

1 Ковальчук 
Олександр 

Михайлович ХХХ 

2,00  2,00 ХХХ власність 

 
 
Секретар ради                                                                                              О.В.Самчук  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
38 сесія 8 скликання 

 
06 грудня 2019 року                                                                                        № 2539 
 
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 20,9319 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 38 сесії 8 скликання 
Баранівської міської ради 

                                                                                               від 06.12.2019 р. № 2539 
 

№ 
з/п 

Прізвище, ім,я та по-
батькові, адреса 

проживання 

Площ
а 

земел
ь-ної 
ділян
ки, га 

Для 
будівництва 

та 
обслуговува-

ння 
житлового 
будинку, 

господарськи
хбудівель і 
споруд, га 

 Для ведення 
особистого 

селянського 
господарства, 

га 

Місце 
розташування 

земельної 
ділянки 

Примітка 

1 Кравець Антон 
Олександрович        

ХХХ 

2,00  2,00 ХХХ власність 

 
 
Секретар ради                                                                                              О.В.Самчук  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
38 сесія 8 скликання 

 
06 грудня 2019 року                                                                                        № 2540 
 
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 14,4190 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 38 сесії 8 скликання 
Баранівської міської ради 

                                                                                               від  06.12.2019 р. № 2540 
 

№ 
з/п 

Прізвище, ім,я та по-
батькові, адреса 

проживання 

Площ
а 

земел
ь-ної 
ділян
ки, га 

Для 
будівництва 

та 
обслуговува-

ння 
житлового 
будинку, 

господарськи
хбудівель і 
споруд, га 

 Для ведення 
особистого 

селянського 
господарства, 

га 

Місце 
розташування 

земельної 
ділянки 

Примітка 

1 Бондарчук Тамара 
Вікторівна                 

ХХХ 

2,00  2,00 ХХХ власність 

2 
 

Северчук Ярослав 
Петрович  ХХХ 

2,00  

 

2,00 ХХХ власність 

 
 
 
Секретар ради                                                                                              О.В.Самчук  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
38 сесія 8 скликання 

 
06 рудня 2019 року                                                                                     № 2541 
 
Про надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок комунальної власності 
Баранівської об’єднаної територіальної 
громади за межами населених пунктів 
зі зміною цільового призначення з земель 
запасу на землі для ведення особистого  
селянського господарства з подальшою  
передачею у власність громадянам 

 
        Розглянувши заяви громадян про надання дозволу на виготовлення проекту 

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

 
ВИРІШИЛА: 
 
               1. Надати дозвіл на виготовлення технічної документації щодо поділу земельної 
ділянки земель запасу сільськогосподарського призначення  за кадастровим номером 
ХХХХХХХХХХ загальною площею 12,4464 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 38 сесії 8 скликання 
Баранівської міської ради 

                                                                                               від   06.12.2019 р. № 2541 
 

№ 
з/п 

Прізвище, ім,я та по-
батькові, адреса 

проживання 

Площ
а 

земел
ь-ної 
ділян
ки, га 

Для 
будівництва 

та 
обслуговува-

ння 
житлового 
будинку, 

господарськи
хбудівель і 
споруд, га 

 Для ведення 
особистого 

селянського 
господарства, 

га 

Місце 
розташування 

земельної 
ділянки 

Примітка 

1 Горохова Людмила 
Іванівна ХХХ 

0,70  0,70 ХХХ власність 

 
 
Секретар ради                                                                                             О.В.Самчук  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
38 сесія 8 скликання 

 
06 грудня 2019 року                                                                                                        № 2542 
 
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.Якимчуку М.М. 
 

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

 
ВИРІШИЛА: 
 
 1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки комунальної власності Баранівської об’єднаної 
територіальної громади з метою передачі її у власність гр. Якимчуку Миколі Миколайовичу, 
який проживає по ХХХХХХХХХ,  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. Якимчуку Миколі Миколайовичу у власність земельну ділянку 
комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної громади, яка розташована по 
ХХХХХХХХХ, площею 0,1000 га, для будівництва і обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд, кадастровий номер земельної ділянки – ХХХХХХХ. 

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

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

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

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

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

 
 

Міський голова                                       А.О.Душко 
 
 

 



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
38 сесія 8 скликання 

 
06 грудня 2019 року                                                                                                        № 2543 
 
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.Лавренчук М.І. 
 

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

       2. Передати гр. Лавренчук Марії Іванівні 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 – 0,1382 га; рілля – 0,1118 га, для будівництва і обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд, кадастровий номер земельної ділянки – ХХХХХХХХ. 

3. Гр. Лавренчук М.І.: 
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  
38 сесія 8 скликання 

 
06 грудня 2019 року                                                                                                     № 2544 
 
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.Семенюку О.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 земельних ділянок в натурі (на місцевості) з метою передачі їх у власність 
для ведення товарного сільськогосподарського виробництва гр.Семенюку Олегу 
Миколайовичу, який проживає в ХХХХХХХХ, загальною площею 2,3281 га в тому числі: 
рілля – 1,8915 га (№24), пасовище– 0,4366 га (№428) та закріплення її на місцевості межовими 
знаками. Дані земельні ділянки розташовані за межами с.Мирославль (на землях 
реформованого КСП «Новий Шлях») та відносяться до категорії земель 
сільськогосподарського призначення. 

        2. Передати гр. Семенюку Олегу Миколайовичу у власність земельні ділянки, які 
розташовані за межами с. Мирославль, Баранівського району,Житомирської області, площею 
2,3281 га в тому числі: рілля-1,8915 га (№24) кадастровий номер ділянки:  ХХХХХХХХ, 
пасовище – 0,4366 га (№428) кадастровий номер ділянки: ХХХХХХХ, для ведення товарного 
сільськогосподарського виробництва. 

3. Гр. Семенюку О.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  
38 сесія 8 скликання 

 
06 грудня 2019 року                                                                                                        № 2545 
 
Про надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок комунальної власності 
Баранівської об’єднаної територіальної 
громади за межами населених пунктів 
зі зміною цільового призначення з земель 
запасу на землі для ведення особистого  
селянського господарства з подальшою  
передачею у власність громадянам 

 
        Розглянувши заяви громадян про надання дозволу на виготовлення проекту 

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

 
ВИРІШИЛА: 
 
               1. Надати дозвіл на виготовлення технічної документації щодо поділу земельної 
ділянки земель запасу сільськогосподарського призначення  за кадастровим номером 
ХХХХХХХХ загальною площею 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 ХХХХХХХХХ, з подальшою  
передачею у власність громадянам згідно з додатком. 

            3. Після виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної громади, Баранівській міській 
раді зареєструвати земельні ділянки у відділі Держгеокадастру. Громадянам, зазначеним у 
додатку, протягом року з дати прийняття цього рішення подати проект землеустрою на 
розгляд сесії міської ради щодо прийняття рішення про його затвердження та передачі 
земельної ділянки у власність. При невиконанні цієї умови, дане рішення вважати таким, що 
втратило чинність. 
  4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань 
земельних відносин, містобудування, будівництва та охорони навколишнього природного 
середовища. 
 
 

Міський голова                                                               А.О.Душко 
Додаток 



до рішення 38 сесії 8 скликання 
Баранівської міської ради 

                                                                                               від  06.12.2019 р. № 2545 
 

№ 
з/п 

Прізвище, ім,я та по-
батькові, адреса 

проживання 

Площ
а 

земел
ь-ної 
ділян
ки, га 

Для 
будівництва 

та 
обслуговува-

ння 
житлового 
будинку, 

господарськи
хбудівель і 
споруд, га 

 Для ведення 
особистого 

селянського 
господарства, 

га 

Місце 
розташування 

земельної 
ділянки 

Примітка 

1 Онопрійчук Андрій 
Іванович ХХХ 

2,00  2,00 ХХХ власність 

 
 
 
Секретар ради                                                                                              О.В.Самчук  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
38 сесія 8 скликання 

 
06 грудня 2019 року                                                                                              № 2546 
 
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 15,0521 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 ХХХХХ, 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 38 сесії 8 скликання 
Баранівської міської ради 

                                                                                               від 06.12.2019 р. № 2546 
 

№ 
з/п 

Прізвище, ім,я та по-
батькові, адреса 

проживання 

Площ
а 

земел
ь-ної 
ділян
ки, га 

Для 
будівництва 

та 
обслуговува-

ння 
житлового 
будинку, 

господарськи
хбудівель і 
споруд, га 

 Для ведення 
особистого 

селянського 
господарства, 

га 

Місце 
розташування 

земельної 
ділянки 

Примітка 

1 Погорілий Руслан 
Володимирович         

ХХХ 

2,00  2,00 ХХХ власність 

 
 
Секретар ради                                                                                             О.В.Самчук  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
38 сесія 8 скликання 

 
06 грудня 2019 року                                                                                            № 2547 
 
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 4,1482 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 38 сесії 8 скликання 
Баранівської міської ради 

                                                                                               від  06.12.2019 р. № 2547 
 

№ 
з/п 

Прізвище, ім,я та по-
батькові, адреса 

проживання 

Площ
а 

земел
ь-ної 
ділян
ки, га 

Для 
будівництва 

та 
обслуговува-

ння 
житлового 
будинку, 

господарськи
хбудівель і 
споруд, га 

 Для ведення 
особистого 

селянського 
господарства, 

га 

Місце 
розташування 

земельної 
ділянки 

Примітка 

1 Лисюк Іван 
Григорович, 
ХХХХХХХ 

2,00  2,00 ХХХ власність 

 
2 
 

Ковальчук Леся 
Михайлівна, 
ХХХХХХХ 

2,00 

 

 

 

 

 

2,00 

 

 

ХХХ 

 

 

власність 

 

 
 
 
Секретар ради                                                                                              О.В.Самчук  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                    
 
 
 
 
 
 
 
   



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
38 сесія 8 скликання 

 
06 грудня 2019 року                                                                                                        № 2548 
 
Про припинення дії договорів 
оренди землі  
 

   Розглянувши клопотання генерального директора ТОВ «АГРОВЕСТ ГРУП» про 
припинення дії договорів оренди землі за взаємною згодою сторін, керуючись ст.12,93 
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 право користування земельною ділянкою та дію договору оренди землі 
площею 2,5480 га для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території 
Баранівської об,єднаної територіальної громади Баранівського району Житомирської області 
(за межами с.Смолдирів), який укладений між товариством з обмеженою відповідальністю 
«АГРОВЕСТ ГРУП» та Баранівською міською радою і зареєстрований 09.07.2019 р. в 
Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно. Кадастровий номер земельної ділянки 
– 1820685300:03:000:0049. 
 
       2. Припинити право користування земельною ділянкою та дію договору оренди землі 
площею 2,7965 га для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території 
Баранівської об,єднаної територіальної громади Баранівського району Житомирської області 
(за межами с.Смолдирів), який укладений між товариством з обмеженою відповідальністю 
«АГРОВЕСТ ГРУП» та Баранівською міською радою і зареєстрований 09.07.2019 р. в 
Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно. Кадастровий номер земельної ділянки 
– 1820685300:03:000:0038. 
 
       3. Представнику ТОВ «АГРОВЕСТ ГРУП» укласти з Баранівською міською радою 
угоди про припинення дії договору оренди землі та зареєструвати їх відповідно до чинного 
законодавства. 
 

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

 
 
Міський голова                                                                                                                 А.О.Душко 
 
 
 
                                                                                                                                           
 

  
 



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
38 сесія 8 скликання 

06 грудня 2019 року                                                                                                   № 2549 
 
Про передачу в оренду земельних 
ділянок колективної власності 
Баранівської об’єднаної територіальної  
громади для ведення товарного 
сільськогосподарського виробництва 
ПП «ГАЛЕКС-АГРО» 

 
        Розглянувши клопотання генерального директора «ГАЛЕКС-АГРО» Ющенка О.М. 

про передачу в оренду земельних ділянок для ведення товарного сільськогосподарського 
виробництва, керуючись ст.12,93,124, п.21 розділу Х «Перехідні положення» 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 приватному підприємству «ГАЛЕКС-АГРО», юридична адреса якого: 
вул.Мічуріна,33, с.Стриєва Новоград-Волинського району Житомирської області в оренду на 
строк до моменту державної реєстрації права власності спадкоємця на земельну ділянку або 
до набрання законної сили рішенням суду про визнання земельної ділянки відумерлою 
спадщиною земельну ділянку колективної власності Баранівської обєднаної територіальної 
громади загальною площею 2,5480 га для ведення товарного сільськогосподарського 
виробництва. Кадастровий номер земельної ділянки: 1820685300:03:000:0049. 

         2. Передати приватному підприємству «ГАЛЕКС-АГРО», юридична адреса якого: 
вул.Мічуріна,33, с.Стриєва Новоград-Волинського району Житомирської області в оренду на 
строк до моменту державної реєстрації права власності спадкоємця на земельну ділянку або 
до набрання законної сили рішенням суду про визнання земельної ділянки відумерлою 
спадщиною земельну ділянку колективної власності Баранівської обєднаної територіальної 
громади загальною площею 2,7965 га для ведення товарного сільськогосподарського 
виробництва. Кадастровий номер земельної ділянки: 1820685300:03:000:0038. 

        2. Встановити розмір орендної плати за оренду земельних ділянок площею 2,5480 га 
та 2,7965 га – 12 % від нормативної грошової оцінки землі. 

        3. Представнику ПП «ГАЛЕКС-АГРО»: 
3.1. Замовити в землевпорядній організації виготовлення договорів оренди землі та 
зареєструвати їх відповідно до чиннного законодавства. 
3.2. Виконувати обов’язки землекористувача відповідно до вимог статті 96 Земельного 
кодексу України. 
3.3. Забезпечити вільний доступ для прокладання нових, ремонту та експлуатації існуючих 
інженерних мереж і споруд, що знаходяться в межах земельної ділянки. 

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

 
 

Міський голова                                        А.О.Душко 



                                  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
38 сесія 8 скликання 

 
06 грудня 2019 року                                                                                         № 2550 
 
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 загального користування 
(громадський випас) 
 

        Розглянувши клопотання старости сіл Смолдирів, Смолка, Іванівка Гайдайчука М.В. 
про необхідність виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки за 
межами с.Смолка (громадський випас), враховуючи протокол громадських слухань від 
16.01.2019 р., 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 
загального користування (громадський випас) (18.00) за межами с.Смолка Баранівського 
району Житомирської області загальною площею 8,4244 га. Кадастровий номер земельної 
ділянки: 1820685300:05:000:0516. 

        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 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  
38 сесія 8 скликання 

 
06 грудня 2019 року                                                                                           № 2551 
 
Про внесення змін до рішення  
36 сесії 8 скликання від 11.10.2019 р. 
№2256 

 
        Розглянувши заяву гр.Поліщук О.П. про необхідність внесення змін до рішення 36 

сесії 8 скликання Баранівської міської ради від 11.10.2019 р. №2256, в зв’язку з проведенням 
геодезичних робіт та уточненням площі земельної ділянки, керуючись ст.12 Земельного 
кодексу України, ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи 
рекомендації постійної комісії з питань земельних відносин, містобудування, будівництва та 
охорони навколишнього природного середовища, міська рада 

 
ВИРІШИЛА: 

               1. Внести зміни до рішення 36 сесії 8 скликання Баранівської міської ради від  
11.10.2019 р. №2256 «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 
обслуговування 

житлового будинку, 
господарських 

будівель і споруд, га 

Для ведення 
особистого 

селянського 
господарства, 

га 

Місце 
розташування 

земельної 
ділянки, 

власність/оренда 
3 Поліщук Олена 

Петрівна, ХХХ 
0,71  0,71 ХХХ, 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  
38 сесія 8 скликання 

 
06 грудня 2019 року                                                                                                       № 2552 
 
Про погодження надання дозволу на   
розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки для  
індивідуального садівництва, яка  
розташована за межами населеного 
пункту 

 
  Розглянувши лист-звернення Головного управління Держгеокадастру у Житомирській 

області №18-6-0.334-7687/2-19 від 08.11.2019 р., керуючись ст.26 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні» та враховуючи рекомендації постійної комісії з питань 
земельних відносин, містобудування, будівництва та охорони навколишнього природного 
середовища, міська рада 

 
ВИРІШИЛА: 

          1. Погодити надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки сільськогосподарського призначення для індивідуального садівництва за 
межами населеного пункту на території ХХХХХ загальною площею 0,1200 га гр.Вишинській 
Тетяні Вікторівні яка проживає в 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  
38 сесія 8 скликання 

 
06 грудня 2019 року                                                                                                        № 2553 
 
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.Сябрук Н.О. 
 

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

 
ВИРІШИЛА: 
 
 1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки комунальної власності Баранівської об’єднаної 
територіальної громади з метою передачі її у власність гр. Сябрук Нілі Олексіївні, яка 
проживає в ХХХХХХХХ,  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. Сябрук Нілі Олексіївні у власність земельну ділянку комунальної 
власності Баранівської об’єднаної територіальної громади, яка розташована по ХХХХХХХ, 
площею 0,1000 га, в тому числі: під житловою забудовою та господарськими спорудами – 
0,0156 га; рілля – 0,0844 га, для будівництва і обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд, кадастровий номер земельної ділянки – ХХХХХХХ. 

3. Гр. Сябрук Н.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  
38 сесія 8 скликання 

 
06 грудня 2019 року                                                                                                        № 2554 
 
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.Сябруку І.І. 
 

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. Сябруку Ігору Івановичу, який 
проживає в ХХХХХХХ,  загальною площею 0,1000 га для будівництва і обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд по ХХХХХХХ. Дана земельна ділянка 
відноситься до категорії земель житлової та громадської забудови. 

       2. Передати гр. Сябруку Ігору Івановичу у власність земельну ділянку комунальної 
власності Баранівської об’єднаної територіальної громади, яка розташована по 
ХХХХХХХХХ, площею 0,1000 га, для будівництва і обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд, кадастровий номер земельної ділянки – ХХХХХХХ. 

3. Гр. Сябруку І.І.: 
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  
38 сесія 8 скликання 

 
06 грудня 2019 року                                                                                                        № 2555 
 
Про надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок комунальної власності 
Баранівської об’єднаної територіальної 
громади за межами населених пунктів 
зі зміною цільового призначення з земель 
запасу на землі для ведення особистого  
селянського господарства з подальшою  
передачею у власність громадянам 

 
        Розглянувши заяви громадян про надання дозволу на виготовлення проекту 

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

 
ВИРІШИЛА: 
 
               1. Надати дозвіл на виготовлення технічної документації щодо поділу земельної 
ділянки земель запасу сільськогосподарського призначення  за кадастровим номером 
ХХХХХХХХ загальною площею 13,9360 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 38 сесії 8 скликання 
Баранівської міської ради 

                                                                                               від  06.12.2019 р. № 2555 
 

№ 
з/п 

Прізвище, ім,я та по-
батькові, адреса 

проживання 

Площ
а 

земел
ь-ної 
ділян
ки, га 

Для 
будівництва 

та 
обслуговува-

ння 
житлового 
будинку, 

господарськи
хбудівель і 
споруд, га 

 Для ведення 
особистого 

селянського 
господарства, 

га 

Місце 
розташування 

земельної 
ділянки 

Примітка 

1 Очередько Раїса 
Миколаївна               

ХХХ 

0,60  0,60 ХХХ власність 

 
 
Секретар ради                                                                                             О.В.Самчук  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
38 сесія 8 скликання 

 
06 грудня 2019 року                                                                                             № 2556 
 
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 23,7838 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 38 сесії 8 скликання 
Баранівської міської ради 

                                                                                               від    06.12.2019 р. № 2556 
 

№ 
з/п 

Прізвище, ім,я та по-
батькові, адреса 

проживання 

Площ
а 

земел
ь-ної 
ділян
ки, га 

Для 
будівництва 

та 
обслуговува-

ння 
житлового 
будинку, 

господарськи
хбудівель і 
споруд, га 

 Для ведення 
особистого 

селянського 
господарства, 

га 

Місце 
розташування 

земельної 
ділянки 

Примітка 

1 Базько Віктор 
Антонович                

ХХХ 

1,00  1,00 ХХХ власність 

 
 
Секретар ради                                                                                             О.В.Самчук  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
38 сесія 8 скликання 

 
06 грудня 2019 року                                                                                                          № 2557 
 
Про затвердження проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки  
комунальної власності Баранівської об’єднаної  
територіальної громади з метою передачі її у 
власність для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель 
та споруд гр.Грабовенському І.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.Грабовенському Ігорю Володимировичу, який проживає по ХХХХХХХХ, загальною 
площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд по ХХХХХХХ. Дана земельна ділянка відноситься до категорії земель 
житлової та громадської забудови. 

       2. Передати гр.Грабовенському Ігорю Володимировичу у власність земельну ділянку 
комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної громади, яка розташована по 
ХХХХХХХХ, площею 0,1000 га, в тому числі: землі, зайняті поточним будівництвом та 
відведені під будівництво (будівництво на яких не розпочато) – 0,0300 га; рілля – 0,0700 га, 
для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, 
кадастровий номер земельної ділянки – ХХХХХХХХХ. 

       3. Гр.Грабовенському І.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  
38 сесія  8 скликання 

 
06 грудня 2019 року                                                                                                     № 2558 
 
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.Мищику 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, Законом України «Про землеустрій», ст.26 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної комісії з питань 
земельних відносин, містобудування, будівництва та охорони навколишнього природного 
середовища, міська рада 

 
ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної 
власності Баранівської об’єднаної територіальної громади з метою передачі її у власність гр. 
Мищику Володимиру Васильовичу, який проживає по ХХХХХХ, загальною площею 0,3051 
га для ведення особистого селянського господарства в ХХХХХХХХХ. Дана земельна ділянка 
відноситься до категорії земель сільськогосподарського призначення. 

2. Передати гр. Мищику Володимиру Васильовичу у власність земельну ділянку 
комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної громади, яка розташована в 
ХХХХХХХХ, площею 0,3314 га, в тому числі: рілля – 0,3051 га, для ведення особистого 
селянського господарства, кадастровий номер земельної ділянки – ХХХХХХХ. 

3. Гр.Мищику 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  
38 сесія  8 скликання 

06 грудня 2019 року                                                                                                   № 2559 
 
Про надання дозволу на виготовлення 
технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
для ведення товарного сільськогосподарського  
виробництва з метою передачі її у  
власність гр.Люльченку Т.А. 
 
 

    Розглянувши заяву гр.Люльченка Т.А. про надання дозволу на виготовлення технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки з метою 
передачі її у  власність (земельна частка (пай), свідоцтво про право на спадщину за законом 
від 27.11.2019 р., сертифікат на право на земельну частку (пай) серія ЖТ №0148754, керуючись 
ст.12,22,118,125,126,1861, п.21 Розділу Х «Перехідних положень» Земельного кодексу 
України, Законом України «Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок 
власникам земельних часток (паїв), Законом України «Про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України щодо спрощення порядку набуття прав на землю», Законом 
України «Про реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», ст.12,25 Закону 
України «Про землеустрій», ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
враховуючи рекомендації постійної комісії з питань земельних відносин, містобудування, 
будівництва та охорони навколишнього природного середовища, міська рада 

 
ВИРІШИЛА:  
 

        1. Надати дозвіл гр.Люльченку Трифону Ананійовичу, який проживає по 
ХХХХХХХХХ, 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  4,3357 га, в 
тому числі: рілля –  4,3357 га (№273), та закріплення на місцевості межовими знаками. 
Земельна ділянка розташована за межами ХХХХХХХХХ та відноситься до категорії земель 
сільськогосподарського призначення. 

            2. Після виготовлення технічної документації із землеустрою, гр.Люльченку Т.А. 
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 
38 сесія 8 скликання 

 
06 грудня 2019 року                                                                                                    № 2560 
 
Про надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки для будівництва  
індивідуальних гаражів з подальшою  
передачею у власність гр.Мельнику В.В. 
 

      Розглянувши заяву гр.Мельника В.В., керуючись ст.12,40,118,125,126 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 гр.Мельнику Віктору Володимировичу, який проживає в 
ХХХХХХХХ, на розробку проекту землеустрою щодо відведення у власність земельної 
ділянки з земель запасу житлової та громадської забудови комунальної власності Баранівської 
об,єднаної територіальної громади загальною площею 0,0100 га для будівництва 
індивідуальних гаражів в ХХХХХХХХХХХ. 
 

             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. Гр.Мельнику В.В. 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  
38 сесія 8 скликання 

06 грудня 2019 року                                                                                                   № 2561 
 
Про надання дозволу на виготовлення 
технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
для ведення товарного сільськогосподарського  
виробництва з метою передачі її у  
власність гр.Чайковській В.П. 
 
 

    Розглянувши заяву гр.Чайковської В.П. про надання дозволу на виготовлення технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки з метою 
передачі її у  власність (земельна частка (пай), свідоцтво про право на спадщину за заповітом 
від 27.11.2019 р., сертифікат на право на земельну частку (пай) серія ЖТ №0253170, керуючись 
ст.12,22,118,125,126,1861, п.21 Розділу Х «Перехідних положень» Земельного кодексу 
України, Законом України «Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок 
власникам земельних часток (паїв), Законом України «Про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України щодо спрощення порядку набуття прав на землю», Законом 
України «Про реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», ст.12,25 Закону 
України «Про землеустрій», ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
враховуючи рекомендації постійної комісії з питань земельних відносин, містобудування, 
будівництва та охорони навколишнього природного середовища, міська рада 

 
ВИРІШИЛА:  
 

        1. Надати дозвіл гр.Чайковській Вірі Петрівні, яка проживає в ХХХХХХХХХХ, 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  4,6413 га, в тому числі: 
рілля –  4,6413 га (№740), та закріплення на місцевості межовими знаками. Земельна ділянка 
розташована за межами ХХХХХХХХХХХХХХ та відноситься до категорії земель 
сільськогосподарського призначення. 

            2. Після виготовлення технічної документації із землеустрою, гр.Чайковській В.П. 
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  
38 сесія 8 скликання 

 
06 грудня 2019 року                                                                                                     № 2562 
 
Про затвердження проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки  
комунальної власності Баранівської об’єднаної  
територіальної громади з метою передачі її у 
власність для ведення особистого селянського 
господарства гр.Мищик Л.І. 
 

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

 
ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної 
власності Баранівської об’єднаної територіальної громади з метою передачі її у власність гр. 
Мищик Людмилі Іванівні, яка проживає в ХХХХХХХХХХХХХХ, загальною площею 2,00 га 
для ведення особистого селянського господарства розташована за межами 
ХХХХХХХХХХХХ. Дана земельна ділянка відноситься до категорії земель 
сільськогосподарського призначення. 

2. Передати гр. Мищик Людмилі Іванівні у власність земельну ділянку комунальної 
власності Баранівської об’єднаної територіальної громади, яка розташована за межами с. 
Гриньки, Баранівського району, Житомирської області, площею 2,0000 га, в тому числі: рілля 
– 2,0000 га, для ведення особистого селянського господарства, кадастровий номер земельної 
ділянки – ХХХХХХХХХХ. 

3. Гр.Мищик Л.І.: 
3.1. Після затвердження проектної документації зареєструвати речове право на нерухоме 

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

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

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

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

 
 

Міський голова                                                                                      А.О.Душко 
 
 
 
 
 



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
38 сесія 8 скликання 

 
06 грудня 2019 року                                                                                       № 2563 
 
Про надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок комунальної власності 
Баранівської об’єднаної територіальної 
громади за межами населених пунктів 
зі зміною цільового призначення з земель 
запасу на землі для ведення особистого  
селянського господарства з подальшою  
передачею у власність громадянам 

 
        Розглянувши заяви громадян про надання дозволу на виготовлення проекту 

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

 
ВИРІШИЛА: 
 
               1. Надати дозвіл на виготовлення технічної документації щодо поділу земельної 
ділянки земель запасу сільськогосподарського призначення  за кадастровим номером 
ХХХХХХХХХХ загальною площею 11,8122 га. 

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

            3. Після виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної громади, Баранівській міській 
раді зареєструвати земельні ділянки у відділі Держгеокадастру. Громадянам, зазначеним у 
додатку, протягом року з дати прийняття цього рішення подати проект землеустрою на 
розгляд сесії міської ради щодо прийняття рішення про його затвердження та передачі 
земельної ділянки у власність. При невиконанні цієї умови, дане рішення вважати таким, що 
втратило чинність. 
  4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань 
земельних відносин, містобудування, будівництва та охорони навколишнього природного 
середовища. 
 
 

Міський голова                                                                  А.О.Душко 



Додаток 
до рішення 38 сесії 8 скликання 
Баранівської міської ради 

                                                                                               від  06.12.2019 р. № 2563 
 

№ 
з/п 

Прізвище, ім,я та по-
батькові, адреса 

проживання 

Площ
а 

земел
ь-ної 
ділян
ки, га 

Для 
будівництва 

та 
обслуговува-

ння 
житлового 
будинку, 

господарськи
хбудівель і 
споруд, га 

 Для ведення 
особистого 

селянського 
господарства, 

га 

Місце 
розташування 

земельної 
ділянки 

Примітка 

1 Ткачук Микола 
Ананійович ХХХХ 

2,00  2,00 ХХХ власність 

 
2 
 

Савич Діна 
Федорівна ХХХХХ 

 

2,00 
 
 

 
 
 

2,00 
 
 

ХХХ 
 
 

власність 
 
 

 
 
Секретар ради                      О.В.Самчук  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
38 сесія 8 скликання 

 
06 грудня 2019 року                                                                                  № 2564 
 
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 21,5580 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 м. Баранівка, Баранівського 
району Житомирської області, з подальшою  передачею у власність громадянам згідно з 
додатком. 

            3. Після виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної громади, Баранівській міській 
раді зареєструвати земельні ділянки у відділі Держгеокадастру. Громадянам, зазначеним у 
додатку, протягом року з дати прийняття цього рішення подати проект землеустрою на 
розгляд сесії міської ради щодо прийняття рішення про його затвердження та передачі 
земельної ділянки у власність. При невиконанні цієї умови, дане рішення вважати таким, що 
втратило чинність. 
  4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань 
земельних відносин, містобудування, будівництва та охорони навколишнього природного 
середовища. 
 
 

Міський голова                                                                  А.О.Душко 



Додаток 
до рішення 38 сесії 8 скликання 
Баранівської міської ради 

                                                                                               від   06.12.2019 р. № 2564 
 

№ 
з/п 

Прізвище, ім,я та по-
батькові, адреса 

проживання 

Площ
а 

земел
ь-ної 
ділян
ки, га 

Для 
будівництва 

та 
обслуговува-

ння 
житлового 
будинку, 

господарськи
хбудівель і 
споруд, га 

 Для ведення 
особистого 

селянського 
господарства, 

га 

Місце 
розташування 

земельної 
ділянки 

Примітка 

1 Мовчун Дмитро 
Михайлович 

ХХХХХ 

1,96  1,96 ХХХ власність 

 
2 
 

Мовчун Ольга 
Миколаївна ХХХХХ 
 

1,93 
 
 

 
 
 

1,93 
 
 

ХХХ 
 
 

власність 
 
 

 
 
Секретар ради                                                                                              О.В.Самчук  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
РІШЕННЯ  

38 сесія 8 скликання 
 

06 грудня 2019 року                                                                                                             № 2565 
 
Про розгляд заяви гр.Ятлука О.М. щодо  
надання дозволу на виготовлення проекту  
землеустрою щодо відведення земельної  
ділянки комунальної власності Баранівської 
об’єднаної територіальної громади за межами  
населених пунктів зі зміною цільового  
призначення з земель запасу на землі для 
ведення особистого селянського господарства  
 

        Розглянувши заяву гр.Ятлука О.М. 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. Не надавати дозвіл гр.Ятлуку Олександру Миколайовичу, який проживає в 
ХХХХХХХХ, на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
сільськогосподарського призначення комунальної власності Баранівської об’єднаної 
територіальної громади загальною площею 2,00 га за межами ХХХХХХ зі зміною цільового 
призначення з земель запасу (16.00) на землі для ведення особистого селянського господарства 
(01.03) за межами ХХХХХХХХХХ, з подальшою  передачею у власність. Кадастровий номер 
земельної ділянки ХХХХХХХХХ. 

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

Міський голова                                                                      А.О.Душко 

 

 


