
 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  

40 сесія  8 скликання 
 

12 лютого 2020 року                                                                                                     № 2711 
 
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.Шибовській Т.П. 
 

Розглянувши заяву гр.Шибовської Т.П. та 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.Шибовській Тетяні Петрівні, яка проживає  в ХХХХХХХХХХ,  загальною площею 
2,0000 га для ведення особистого селянського господарства за межами ХХХХХХХХХХ. 
Дана земельна ділянка відноситься до категорії земель сільськогосподарського 
призначення. 

2. Передати гр.Шибовській Тетяні Петрівні 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.Шибовській Т.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  

40 сесія  8 скликання 
 

12 лютого 2020 року                                                                                                     № 2712 
 
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.Мовчуну Д.М. 
 

Розглянувши заяву гр.Мовчуна Д.М. та 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.Мовчуну Дмитру Михайловичу, який проживає  в ХХХХХХХХХ,  загальною площею 
1,9600 га для ведення особистого селянського господарства за межами ХХХХХХХХХХХ. 
Дана земельна ділянка відноситься до категорії земель сільськогосподарського 
призначення. 

2. Передати гр.Мовчуну Дмитру Михайловичу у власність земельну ділянку 
комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної громади, яка розташована 
за межами ХХХХХХХХХХ, площею 1,9600 га, в тому числі: рілля – 1,9600 га, для 
ведення особистого селянського господарства, кадастровий номер земельної ділянки – 
ХХХХХХХХХ. 

3. Гр.Мовчуну Д.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  

40 сесія  8 скликання 
 

12 лютого 2020 року                                                                                                     № 2713 
 
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.Мовчун О.М. 
 

Розглянувши заяву гр.Мовчун О.М. та 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.Мовчун Ользі Миколаївні, яка проживає  в ХХХХХХХХХ,  загальною площею 1,9300 
га для ведення особистого селянського господарства за межами ХХХХХХХХ. Дана 
земельна ділянка відноситься до категорії земель сільськогосподарського призначення. 

2. Передати гр.Мовчун Ользі Миколаївні у власність земельну ділянку комунальної 
власності Баранівської об’єднаної територіальної громади, яка розташована за межами 
ХХХХХХХ, площею 1,9300 га, в тому числі: рілля – 1,9300га, для ведення особистого 
селянського господарства, кадастровий номер земельної ділянки – ХХХХХХХХХХХ. 

3. Гр.Мовчун 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  

40 сесія  8 скликання 
 

12 лютого 2020 року                                                                                                     № 2714 
 
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 С.І. 
 

Розглянувши заяву гр.Остапчука С.І. та 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 Сергію Івановичу, який проживає  в ХХХХХХХХХ,  загальною площею 
1,9241 га для ведення особистого селянського господарства за межами ХХХХХХХХХХХ. 
Дана земельна ділянка відноситься до категорії земель сільськогосподарського 
призначення. 

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

3. Гр.Остапчуку С.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  

40 сесія  8 скликання 
 

12 лютого 2020 року                                                                                                     № 2715 
 
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.Власюк О.А. 
 

Розглянувши заяву гр.Власюк О.А. та 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. Власюк Оксані Андріївні, яка проживає  в ХХХХХХХХ,  загальною площею 2,0000 га 
для ведення особистого селянського господарства за межами ХХХХХХХХХ. Дана 
земельна ділянка відноситься до категорії земель сільськогосподарського призначення. 

2. Передати гр. Власюк Оксані Андріївні 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.Власюк О.А.: 
3.1. Після затвердження проектної документації зареєструвати речове право на 

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

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

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

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

 
 

Міський голова                                                                                        А.О.Душко 
 
 
 
 
 
 



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  

40 сесія  8 скликання 
 

12 лютого 2020 року                                                                                                     № 2716 
 
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.Пашкевич Г.Ф. 
 

Розглянувши заяву гр.Пашкевич Г.Ф. та 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. Пашкевич Ганні Феліксівні, яка проживає  в ХХХХХХХХ,  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. Пашкевич Ганні Феліксівні 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 – 
ХХХХХХХХХХХ. 

3. Гр.Пашкевич 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  

40 сесія  8 скликання 
 

12 лютого 2020 року                                                                                                     № 2717 
 
Про затвердження проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки  
комунальної власності Баранівської об’єднаної  
територіальної громади з метою передачі її у 
власність для ведення особистого селянського 
господарства гр.Пашкевичу В.Й. 
 

Розглянувши заяву гр.Пашкевича В.Й. та 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. Пашкевичу Вадимові Йосиповичу, який проживає  в ХХХХХХХХХ,  загальною 
площею 2,0000 га для ведення особистого селянського господарства за межами 
ХХХХХХХХХХ. Дана земельна ділянка відноситься до категорії земель 
сільськогосподарського призначення. 

2. Передати гр. Пашкевичу Вадиму Йосиповичу 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 – 
ХХХХХХХХХХХ. 

3. Гр.Пашкевичу В.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  

40 сесія  8 скликання 
 

12 лютого 2020 року                                                                                                     № 2718 
 
Про затвердження проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки  
комунальної власності Баранівської об’єднаної  
територіальної громади з метою передачі її у 
власність для ведення особистого селянського 
господарства гр.Пашкевичу І.Й. 
 

Розглянувши заяву гр.Пашкевича І.Й. та 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. Пашкевичу Ігореві Йосиповичу, який проживає  в ХХХХХХХХХ,  загальною площею 
2,0000 га для ведення особистого селянського господарства за межами ХХХХХХХХХ. 
Дана земельна ділянка відноситься до категорії земель сільськогосподарського 
призначення. 

2. Передати гр. Пашкевичу Ігореві Йосиповичу 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.Пашкевичу І.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  

40 сесія  8 скликання 
 

12 лютого 2020 року                                                                                                     № 2719 
 
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.Пашкевич Л.М. 
 

Розглянувши заяву гр.Пашкевич Л.М. та 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. Пашкевич Лідії Миколаївні яка проживає  в ХХХХХХХ,  загальною площею 2,0000 га 
для ведення особистого селянського господарства за межами ХХХХХХХХХ. Дана 
земельна ділянка відноситься до категорії земель сільськогосподарського призначення. 

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

3. Гр.Пашкевич Л.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  

40 сесія  8 скликання 
 

12 лютого 2020 року                                                                                                     № 2720  
 
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.Матвійчук А.В. 
 

Розглянувши заяву гр.Матвійчук А.В. та 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. Матвійчук Аллі Василівні, яка проживає  в ХХХХХХХХХХ,  загальною площею 
0,4000 га для ведення особистого селянського господарства в ХХХХХХХХХХ. Дана 
земельна ділянка відноситься до категорії земель сільськогосподарського призначення. 

2. Передати гр. Матвійчук Аллі Василівні у власність земельну ділянку комунальної 
власності Баранівської об’єднаної територіальної громади, яка розташована в 
ХХХХХХХХХ, площею 0,4000 га, в тому числі: рілля – 0,4000 га, для ведення особистого 
селянського господарства, кадастровий номер земельної ділянки – ХХХХХХХХХХХ. 

3. Гр.Матвійчук 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  

40 сесія  8 скликання 
12 лютого 2020 року                                                                                                        № 2721 
 
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. Федоровій Л.В. 
 

        Розглянувши заяву гр. Федорової Л.В. та 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. Федоровій Лілії Володимирівні, 
яка проживає в ХХХХХХХХХХХ ,  загальною площею 0,0800 га для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по 
ХХХХХХХХХХХХХ. Дана земельна ділянка відноситься до категорії земель житлової та 
громадської забудови. 

       2. Передати гр.Федоровій Лілії Володимирівні у власність земельну ділянку 
комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної громади, яка розташована 
по ХХХХХХХХХ, площею 0,0800 га, в тому числі: під житловою забудовою та 
господарськими спорудами – 0,0426 га, рілля – 0,0374 га, для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, кадастровий номер 
земельної ділянки – ХХХХХХХХХХХ. 

         3. Гр. Федоровій 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  

40 сесія  8 скликання 
12 лютого 2020 року                                                                                                        № 2722 
 
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.Яблонському В.І. 
 

Розглянувши заяву гр. Яблонського В.І. та 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. Яблонському Віктору 
Івановичу, який проживає в ХХХХХХХХХ ,  загальною площею 0,1000 га для 
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по 
ХХХХХХХХХХХ. Дана земельна ділянка відноситься до категорії земель житлової та 
громадської забудови. 

       2. Передати гр.Яблонському Віктору Івановичу 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 – 0,0802 га, рілля – 0,0198 га, для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, кадастровий номер 
земельної ділянки – ХХХХХХХХХХ. 

3. Гр.Яблонському В.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  

40 сесія  8 скликання 
12 лютого 2020 року                                                                                                        № 2723 
 
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. Матвійчук А.В. 
 

Розглянувши заяву гр. Матвійчук А.В. та 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. Матвійчук Аллі Василівні, яка 
проживає в ХХХХХХХХ,  загальною площею 0,2500 га для будівництва і обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд по ХХХХХХХХХХХ. Дана 
земельна ділянка відноситься до категорії земель житлової та громадської забудови. 

       2. Передати гр. Матвійчук Аллі Василівні 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 – 0,0525 га, рілля – 0,1799 га, багаторічні насадження – 0,0176 
га, для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд, кадастровий номер земельної ділянки – ХХХХХХХХХХ. 

3. Гр. Матвійчук А.В.: 
3.1. Після затвердження технічної документації зареєструвати речове право на 

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

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

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

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

 
 

Міський голова                                       А.О.Душко 
 
 
 



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  

40 сесія  8 скликання 
12 лютого 2020 року                                                                                                        №2724  
 
Про затвердження технічної документації 
із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж  земельної ділянки комунальної власності 
Баранівської об’єднаної територіальної громади 
з метою передачі її у власність для будівництва 
і обслуговування житлового будинку,  
господарських будівель і споруд гр. Кравчуку М.М. 
 

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

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

       2. Передати гр. Кравчуку Миколі Михайловичу 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 – 0,1463 га, рілля – 0,1037 га, для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, кадастровий номер 
земельної ділянки – ХХХХХХХХХХХ. 

3. Гр. Кравчуку 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  

40 сесія  8 скликання 
 

12 лютого 2020 року                                                                                                     № 2725 
 
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.Лісневському М.Л. 
 

Розглянувши заяву гр.Лісневського М.Л. та 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. Лісневському Миколі Леонтійовичу, який проживає  в ХХХХХХХХ, загальною 
площею 2,0000 га для ведення особистого селянського господарства в 
ХХХХХХХХХХХХ. Дана земельна ділянка відноситься до категорії земель 
сільськогосподарського призначення. 

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

3. Гр.Лісневському М.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  

40 сесія  8 скликання 
 

12 лютого 2020 року                                                                                                     № 2726 
 
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.Райковській Л.М. 
 

Розглянувши заяву гр. Райковської Л.М. та 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. Райковській Лесі Миколаївні, яка проживає  в ХХХХХХХХХХХХ, загальною площею 
0,0953 га для ведення особистого селянського господарства в ХХХХХХХХХ. Дана 
земельна ділянка відноситься до категорії земель сільськогосподарського призначення. 

2. Передати гр. Райковській Лесі Миколаївні у власність земельну ділянку 
комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної громади, яка розташована в 
ХХХХХХХХХХ, площею 0,0953 га, в тому числі: рілля – 0,0953 га, для ведення 
особистого селянського господарства, кадастровий номер земельної ділянки – 
ХХХХХХХХ. 

3. Гр.Райковській Л.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  

40 сесія  8 скликання 
 

12 лютого 2020 року                                                                                                     № 2727 
 
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.Вишнівській В.Ю. 
 

Розглянувши заяву гр.Вишнівської В.Ю. та 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. Вишнівській Валентині Юлісівні, яка проживає  в ХХХХХХХХХ, загальною площею 
2,0000 га для ведення особистого селянського господарства в ХХХХХХХХХХ. Дана 
земельна ділянка відноситься до категорії земель сільськогосподарського призначення. 

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

3. Гр.Вишнівській 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  

40 сесія  8 скликання 
 

12 лютого 2020 року                                                                                                     № 2728 
 
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.Сусу М.М. 
 

Розглянувши заяву гр.Суса М.М. та 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. Сусу Миколі Миколайовичу, який проживає  в ХХХХХ,  загальною площею 0,4600 га 
для ведення особистого селянського господарства в ХХХХХХХХХХХХ. Дана земельна 
ділянка відноситься до категорії земель сільськогосподарського призначення. 

2. Передати гр. Сусу Миколі Миколайовичу у власність земельну ділянку комунальної 
власності Баранівської об’єднаної територіальної громади, яка розташована в 
ХХХХХХХХХХ, площею 0,4600 га, в тому числі: рілля – 0,4600 га, для ведення 
особистого селянського господарства, кадастровий номер земельної ділянки – 
ХХХХХХХХХХХХ. 

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

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

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

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

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

 
 

Міський голова                                                                                        А.О.Душко 
 
 
 
 
 



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  

40 сесія  8 скликання 
12 лютого 2020 року                                                                                                        № 2729 
 
Про затвердження технічної документації 
із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж  земельної ділянки комунальної власності 
Баранівської об’єднаної територіальної громади 
з метою передачі її в оренду для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських  
будівель і споруд гр. Божко Т.В., гр. Решетнік О.В.,  
гр. Маньківській О.В. 
 

      Розглянувши заяву гр. Божко Т.В., гр. Решетнік О.В., гр. Маньківської О.В. та 
технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 
ділянки комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної громади з метою 
передачі її в оренду для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд, керуючись ст.12,40,93,125,126,1861 Земельного кодексу України, 
Законом України «Про оренду землі», ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування 
в Україні», враховуючи рекомендації постійної комісії з питань земельних відносин, 
містобудування, будівництва та охорони навколишнього природного середовища, міська 
рада 

 
ВИРІШИЛА: 
 
             1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки комунальної власності Баранівської об’єднаної 
територіальної громади з метою передачі її в оренду гр. Божко Тетяні Вадимівні, яка 
проживає в ХХХХХХХХХ, гр. Решетнік Ользі В’ячеславівні, яка проживає в 
ХХХХХХХХХ, гр. Маньківській Оксані В’ячеславівні, яка проживає в ХХХХХХХХХ,  
загальною площею 0,0725 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. Божко Тетяні Вадимівні, гр. Решетнік Ользі В’ячеславівні, 
гр.Маньківській Оксані В’ячеславівні в   довгострокову оренду терміном на 49 (сорок 
дев’ять) років земельну ділянку комунальної власності Баранівської об’єднаної 
територіальної громади, яка розташована по ХХХХХХХХХХ, площею 0,0725 га, в тому 
числі: під житловою забудовою та господарськими спорудами – 0,0414 га, рілля – 0,0311 
га, для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд, кадастровий номер земельної ділянки – ХХХХХХХХХХХХ. 

 
        3. Встановити розмір орендної плати за оренду земельної ділянки площею 0,0725 

га в розмірі 0,1% від нормативно-грошової оцінки землі. 
 
        4. Гр. Божко Т.В., гр. Решетнік О.В., гр. Маньківській О.В.: 
4.1. Після затвердження технічної документації замовити виготовлення договору 

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

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



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

 
        5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з 

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

 
 
 

Міський голова                                       А.О.Душко 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  

40 сесія  8 скликання 
12 лютого 2020 року                                                                                                        № 2730 
 
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. Радчук З.Х. 
 

       Розглянувши заяву гр. Радчук З.Х. та 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. Радчук Зіновії Хомівні, яка 
проживає в ХХХХХХХХХХ,  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.Радчук Зіновії Хомівні 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 – 0,1079 га, рілля – 0,1421 га, для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, кадастровий номер 
земельної ділянки – ХХХХХХХХХХ. 

      3. Гр. Радчук З.Х.: 
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  

40 сесія  8 скликання 
 

12 лютого 2020 року                                                                                                     № 2731 
 
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.Муравському В.Ф. 
 

Розглянувши заяву гр.Муравського В.Ф. та 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. Муравському Віктору Фотійовичу, який проживає  в 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. Муравському Віктору Фотійовичу у власність земельну ділянку 
комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної громади, яка розташована 
за межами ХХХХХХХХХХ, площею 2,0000 га, в тому числі: пасовища – 2,0000 га, для 
ведення особистого селянського господарства, кадастровий номер земельної ділянки – 
ХХХХХХХХХХХ. 

3. Гр.Муравському В.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  

40 сесія  8 скликання 
 

12 лютого 2020 року                                                                                                     № 2732 
 
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.Завадській Ж.С. 
 

Розглянувши заяву гр.Завадської Ж.С. та 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. Завадській Жанні Сергіївні, яка проживає  по ХХХХХХХХХ, загальною площею 
2,0000 га для ведення особистого селянського господарства в ХХХХХХХХХХ. Дана 
земельна ділянка відноситься до категорії земель сільськогосподарського призначення. 

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

3. Гр.Завадській Ж.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  

40 сесія  8 скликання 
 

12 лютого 2020 року                                                                                                     № 2733 
 
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.Завадському В.І. 
 

Розглянувши заяву гр.Завадського В.І. та 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. Завадському Віктору Івановичу, який проживає  по ХХХХХХХХХХ, загальною 
площею 2,0000 га для ведення особистого селянського господарства в ХХХХХХХХХ. 
Дана земельна ділянка відноситься до категорії земель сільськогосподарського 
призначення. 

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

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

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

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

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

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

 
 

Міський голова                                                                                        А.О.Душко 
 
 
 
 
 



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  

40 сесія  8 скликання 
 

12 лютого 2020 року                                                                                                     № 2734 
 
Про затвердження технічної документації 
із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж  земельної ділянки комунальної власності 
Баранівської об’єднаної територіальної громади 
з метою передачі її у спільну часткову власність  
для будівництва і обслуговування житлового будинку,  
господарських будівель і споруд гр.Омельчук О.П., 
гр. Олійнику М.В. 
 

Розглянувши заяву гр. Омельчук О.П., гр. Олійника М.В. та технічну документацію із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки комунальної 
власності Баранівської об’єднаної територіальної громади з метою передачі її у спільну 
часткову власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд, керуючись ст.12,40,87,118,125,126,1861 Земельного кодексу України, 
ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації 
постійної комісії з питань земельних відносин, містобудування, будівництва та охорони 
навколишнього природного середовища, міська рада 
ВИРІШИЛА: 
              1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки комунальної власності Баранівської об’єднаної 
територіальної громади з метою передачі її у спільну часткову власність гр. Омельчук 
Оксані Павлівні, яка проживає в ХХХХХХХХ, гр. Олійнику Миколі Васильовичу, який 
проживає по ХХХХХХХХХХ, загальною площею 0,1000 га для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по ХХХХХХХХХХ. 
Дана земельна ділянка відноситься до категорії земель житлової та громадської забудови. 

       2. Передати гр. Омельчук Оксані Павлівні, гр. Олійнику Миколі Васильовичу у 
спільну часткову 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 – 0,1000 га;  для 
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, 
кадастровий номер земельної ділянки – ХХХХХХХХХХХХ. 

 3. Гр. Омельчук О.П., гр. Олійнику 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  

40  сесія  8 скликання 
 

12 лютого  2019 року                                                                                                     № 2735 
 
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.Рожок Л.І. 
 

        Розглянувши заяву гр. Рожок Л.І. та  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.Рожок Лідії 
Іванівні, яка проживає в ХХХХХХХХХХ, загальною площею 2,3910 га, в тому числі: 
рілля – 1,8876 га, пасовища – 0,5034 га, та закріплення їх на місцевості межовими знаками. 
Дані земельні ділянки розташовані за межами ХХХХХХХХХХ та відносяться до категорії 
земель сільськогосподарського призначення. 

        2. Передати гр. Рожок Лідії Іванівні  у власність земельні ділянки, які 
розташовані за межами ХХХХХХХХХХХХ, площею 2,3910 га в тому числі: рілля – 
1,8876 га кадастровий номер ділянки:  ХХХХХХХХХХ, пасовище – 0,5034 га, 
кадастровий номер ділянки: ХХХХХХХХХ,  для ведення товарного 
сільськогосподарського виробництва. 

        3. Гр. Рожок Л.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  

40  сесія  8 скликання 
 

12 лютого  2019 року                                                                                                     № 2736 
 
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.Дзямко О.П. 
 

        Розглянувши заяву гр. Дзямко О.П. та  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. Дзямко Ользі 
Петрівні, яка проживає в ХХХХХХХХХХХХ, загальною площею 4,8196 га в тому числі: 
рілля – 2,2700 га, рілля – 2,0559 га, рілля – 0,4937 га, та закріплення їх на місцевості 
межовими знаками. Дані земельні ділянки розташовані за межами ХХХХХХХХХХХХХ 
та відносяться до категорії земель сільськогосподарського призначення. 

        2. Передати гр. Дзямко Ользі Петрівні  у власність земельні ділянки, які 
розташовані за межами с. Смолдирів (на землях реформованого КСП ім. Ю.Гагаріна), 
Баранівського району, Житомирської області, площею 4,8196 га в тому числі: рілля – 
2,2700 га, кадастровий номер ділянки:  ХХХХХХХХХ, рілля – 2,0559 га, кадастровий 
номер ділянки: ХХХХХХХХХХ, рілля – 0,4937 га, кадастровий номер ділянки: 
ХХХХХХХХХХ,  для ведення товарного сільськогосподарського виробництва. 

        3. Гр. Дзямко О.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  

40  сесія  8 скликання 
 

12   лютого  2019 року                                                                                                     № 2737 
 
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.Лавренчук Н.М. 
 

        Розглянувши заяву гр.Лавренчук Н.М. та  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.Лавренчук Нелі 
Михайлівні, яка проживає по ХХХХХХХХХХ, загальною площею 4,0436 га в тому числі: 
рілля – 4,0436 га, та закріплення її на місцевості межовими знаками. Дана земельна 
ділянка розташована за межами ХХХХХХХХХХ та відноситься до категорії земель 
сільськогосподарського призначення. 

        2. Передати гр.Лавренчук Нелі Михайлівні у власність земельну ділянку, яка 
розташована за межами ХХХХХХХХХХ, площею 4,0436 га в тому числі: рілля – 4,0436 
га, кадастровий номер ділянки: ХХХХХХХХХХХ,  для ведення товарного 
сільськогосподарського виробництва. 

        3. Гр.Лавренчук Н.М.: 
3.1. Після затвердження технічної документації зареєструвати речове право на 

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

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

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

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

 
 

Міський голова                                         А.О.Душко 
 
 
 



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  

40  сесія  8 скликання 
 

12  лютого  2019 року                                                                                                     № 2738 
 
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.Коноваловій Т.О. 
 

        Розглянувши заяву гр.Коновалової Т.О. та  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.Коноваловій 
Тетяні Олексіївні, яка проживає по ХХХХХХХХХХХХХ, загальною площею 3,2191 га в 
тому числі: рілля – 3,2191 га, та закріплення її на місцевості межовими знаками. Дана 
земельна ділянка розташована за межами ХХХХХХХХХХ. 

        2. Передати гр.Коноваловій Тетяні Олексіївні у власність земельну ділянку, яка 
розташована за межами ХХХХХХХХХ на землях ХХХХХХХХХХ, площею 3,2191 га в 
тому числі: рілля – 3,2191 га, кадастровий номер ділянки: ХХХХХХХХХХ,  для ведення 
товарного сільськогосподарського виробництва. 

        3. Гр.Коноваловій Т.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  

40 сесія  8 скликання 
12  лютого 2020 року                                                                                                        № 2739 
 
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. Михалюк В.Я. 
 

Розглянувши заяву гр. Михалюк В.Я. та 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. Михалюк Вірі Яківні, яка 
проживає в ХХХХХХХХХХ,  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.Михалюк Вірі Яківні 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 – 0,0553 га, рілля – 0,01717 га, багаторічні насадження – 
0,0230 га, для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд, кадастровий номер земельної ділянки – ХХХХХХХХХХХ. 

       3. Гр. Михалюк В.Я.: 
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  

40 сесія  8 скликання 
 

12  лютого 2020 року                                                                                                     № 2740 
 
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 будівництва і обслуговування житлового  
будинку, господарських будівель і споруд  
гр.Решетніку С.В., гр. Юношевій О.В. 
 

Розглянувши заяву гр. Решетніка С.В., гр. Юношевої О.В. та  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.12,40,87,118,125,126,1861 Земельного кодексу України, 
ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації 
постійної комісії з питань земельних відносин, містобудування, будівництва та охорони 
навколишнього природного середовища, міська рада 
ВИРІШИЛА: 
              1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки комунальної власності Баранівської об’єднаної 
територіальної громади з метою передачі її у спільну сумісну власність гр. Решетніку 
Сергію Вікторовичу, який проживає в ХХХХХХХХХ, гр.Юношевій Ользі Валентинівні, 
яка проживає по ХХХХХХХХХХ, загальною площею 0,0463 га для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по 
ХХХХХХХХХХХ. Дана земельна ділянка відноситься до категорії земель житлової та 
громадської забудови. 

       2. Передати гр. Решетніку С.В., гр. Юношевій О.В. у спільну сумісну власність 
земельну ділянку комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної громади, 
яка розташована по ХХХХХХХХХХХ, площею 0,0463 га, в тому числі: під житловою 
забудовою та господарськими спорудами – 0,0463 га; для будівництва і обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд, кадастровий номер земельної 
ділянки – ХХХХХХХХХХ. 

 3. Гр. Решетніку С.В., Юношевій О.В.: 
 3.1. Після затвердження технічної документації зареєструвати речове право на 

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

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

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

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

 
Міський голова                                                        А.О.Душко 

 
 



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  

40 сесія  8 скликання 
 

12  лютого 2020 року                                                                                                     № 2741 
 
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.Костінській М.В. 
 

Розглянувши заяву гр.Костінської М.В. та 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. Костінській Марії Владиславівні, яка проживає  в ХХХХХХХХХ, загальною площею 
0,3500 га для ведення особистого селянського господарства в ХХХХХХХХХ. Дана 
земельна ділянка відноситься до категорії земель сільськогосподарського призначення. 

2. Передати гр. Костінській Марії Владиславівні у власність земельну ділянку 
комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної громади, яка розташована в 
ХХХХХХХХХ, площею 0,3500 га, в тому числі: рілля – 0,3500 га, для ведення особистого 
селянського господарства, кадастровий номер земельної ділянки – ХХХХХХХХХ. 

3. Гр.Костінській 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  

40 сесія  8 скликання 
 

12   лютого 2020 року                                                                                                     № 2742 
 
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.Хоменко З.Н. 
 

Розглянувши заяву гр.Хоменко З.Н. та 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. Хоменко Зої Назарівні, яка проживає  в ХХХХХХХХ, загальною площею 0,9000 га для 
ведення особистого селянського господарства на території ХХХХХХХХХ. Дана земельна 
ділянка відноситься до категорії земель сільськогосподарського призначення. 

2. Передати гр. Хоменко Зої Назарівні у власність земельну ділянку комунальної 
власності Баранівської об’єднаної територіальної громади, яка розташована в 
ХХХХХХХХХ, площею 0,9000 га, в тому числі: рілля – 0,9000 га, для ведення особистого 
селянського господарства, кадастровий номер земельної ділянки – ХХХХХХХХ. 

3. Гр.Хоменко З.Н.: 
3.1. Після затвердження проектної документації зареєструвати речове право на 

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

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

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

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

 
 

Міський голова                                                                                        А.О.Душко 
 
 
 
 
 



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  

40 сесія  8 скликання 
 

12   лютого 2020 року                                                                                                     № 2743 
 
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.Хоменку С.В. 
 

Розглянувши заяву гр.Хоменка С.В. та 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. Хоменку Сергію Володимировичу, який проживає  в ХХХХХХХХХ, загальною 
площею 0,4610 га для ведення особистого селянського господарства на території 
ХХХХХХХХ. Дана земельна ділянка відноситься до категорії земель 
сільськогосподарського призначення. 

2. Передати гр. Хоменку Сергію Володимировичу у власність земельну ділянку 
комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної громади, яка розташована в 
ХХХХХХХХХХ, площею 0,4610 га, в тому числі: рілля – 0,4610 га, для ведення 
особистого селянського господарства, кадастровий номер земельної ділянки – 
ХХХХХХХХХХХ. 

3. Гр.Хоменку 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  

40 сесія  8 скликання 
 

12   лютого 2020 року                                                                                                     № 2744 
 
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.Вовк Л.І. 
 

Розглянувши заяву гр.Вовк Л.І. та 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. Вовк Людмилі Іванівні, яка проживає  в ХХХХХХХХХ, загальною площею 0,7270 га 
для ведення особистого селянського господарства на території ХХХХХХХХ. Дана 
земельна ділянка відноситься до категорії земель сільськогосподарського призначення. 

2. Передати гр. Вовк Людмилі Іванівні у власність земельну ділянку комунальної 
власності Баранівської об’єднаної територіальної громади, яка розташована в 
ХХХХХХХХ, площею 0,7270 га, в тому числі: рілля – 0,7270 га, для ведення особистого 
селянського господарства, кадастровий номер земельної ділянки – ХХХХХХХХХХХ. 

3. Гр.Вовк 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  

40 сесія  8 скликання 
12  лютого 2020 року                                                                                                        №2745  
 
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. Короленку В.О. 
 

     Розглянувши заяву гр. Короленка В.О. та 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. Короленку Володимиру 
Олександровичу, який 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.Короленку Володимиру Олександровичу 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 – 0,1000 га, для будівництва і обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд, кадастровий номер земельної ділянки – 
ХХХХХХХХХХХХ. 

       3. Гр. Короленку В.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  

40 сесія  8 скликання 
 

12  лютого 2020 року                                                                                                     № 2746 
 
Про затвердження проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки  
комунальної власності Баранівської об’єднаної  
територіальної громади з метою передачі її у 
власність для ведення особистого селянського 
господарства гр.Савичу М.О. 
 

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

 
ВИРІШИЛА: 

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

2. Передати гр. Савичу Миколі Олексійовичу 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 – 
ХХХХХХХХХХХ. 

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

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

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

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

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

 
 

Міський голова                                                                                        А.О.Душко 
 
 
 
 
 



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  

40 сесія  8 скликання 
 

12  лютого 2020 року                                                                                                     № 2747 
 
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.Лавренчуку О.М. 
 

Розглянувши заяву гр.Лавренчука О.М. та 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. Лавренчуку Олексію Миколайовичу, який проживає  в ХХХХХХХХХ,  загальною 
площею 2,0000 га для ведення особистого селянського господарства за межами 
ХХХХХХХХ. Дана земельна ділянка відноситься до категорії земель 
сільськогосподарського призначення. 

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

3. Гр.Лавренчуку 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  

40 сесія  8 скликання 
 

12   лютого 2020 року                                                                                                     № 2748 
 
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.Куць В.М. 
 

Розглянувши заяву гр.Куць В.М. та 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. Куць Валентині Михайлівні, яка проживає  в ХХХХХХХХХ,  загальною площею 
0,6900 га для ведення особистого селянського господарства в ХХХХХХХХХХ. Дана 
земельна ділянка відноситься до категорії земель сільськогосподарського призначення. 

 2. Передати гр. Куць Валентині Михайлівні у власність земельну ділянку 
комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної громади, яка розташована в 
ХХХХХХХХХХХХХ, площею 0,6900 га, в тому числі: рілля – 0,6900 га, для ведення 
особистого селянського господарства, кадастровий номер земельної ділянки – 
ХХХХХХХХХХ. 

 3. Гр.Куць 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  

40 сесія  8 скликання 
 

12  лютого 2020 року                                                                                                     № 2749 
 
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 Л.І. 
 

Розглянувши заяву гр.Нікітчиної Л.І. та 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 Людмилі Іванівні, яка проживає  в ХХХХХХХХ, загальною площею 0,0700 
га для ведення особистого селянського господарства в ХХХХХХХХХ. Дана земельна 
ділянка відноситься до категорії земель сільськогосподарського призначення. 

2. Передати гр. Нікітчиній Людмилі Іванівні у власність земельну ділянку 
комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної громади, яка розташована в 
ХХХХХХХХХ, площею 0,0700 га, в тому числі: рілля – 0,0700 га, для ведення особистого 
селянського господарства, кадастровий номер земельної ділянки – ХХХХХХХХХХ. 

3. Гр.Нікітчиній 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  

40  сесія  8 скликання 
 

12  лютого  2019 року                                                                                                     № 2750 
 
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.Люльченку Т.А. 
 

        Розглянувши заяву гр. Люльченка Т.А. та  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.Люльченку 
Трифону Ананійовичу, який проживає в ХХХХХХХХХ, загальною площею 4,3357 га в 
тому числі: рілля – 4,3357 га, та закріплення її на місцевості межовими знаками. Дана 
земельна ділянка розташована за межами ХХХХХХХХХ та відноситься до категорії 
земель сільськогосподарського призначення. 

        2. Передати гр. Люльченку Трифону Ананійовичу  у власність земельну ділянку, 
яка розташована за межами ХХХХХХХХХХ, площею 4,3357 га в тому числі: рілля – 
4,3357 га, кадастровий номер ділянки:  ХХХХХХХХХХ, для ведення товарного 
сільськогосподарського виробництва. 

        3. Гр. Люльченку 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  

40 сесія  8 скликання 
 

12   лютого 2020 року                                                                                                     № 2751 
 
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.Пилипку Д.Ю. 
 

Розглянувши заяву гр.Пилипка Д.Ю. та 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. Пилипку Дмитру Юрійовичу, який проживає в ХХХХХХХХХ,  загальною площею 
2,0000 га для ведення особистого селянського господарства за межами ХХХХХХХХХ. 
Дана земельна ділянка відноситься до категорії земель сільськогосподарського 
призначення. 

2. Передати гр. Пилипку Дмитру Юрійовичу 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.Пилипку Д.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  

40 сесія  8 скликання 
 

12   лютого 2020 року                                                                                                     № 2752 
 
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.Пилипко К.Ю. 
 

Розглянувши заяву гр.Пилипко К.Ю. та 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. Пилипко Ксенії Юріївні, яка проживає  в ХХХХХХХХХ,  загальною площею 2,0000 га 
для ведення особистого селянського господарства за межами ХХХХХХХХХ. Дана 
земельна ділянка відноситься до категорії земель сільськогосподарського призначення. 

2. Передати гр. Пилипко Ксенії Юріївні 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.Пилипко К.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  

40 сесія  8 скликання 
 

12   лютого 2020 року                                                                                                     № 2753 
 
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.Пилипко І.М. 
 

Розглянувши заяву гр.Пилипко І.М. та 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. Пилипко Ірині Миколаївні, яка проживає в ХХХХХХХХ,  загальною площею 2,0000 га 
для ведення особистого селянського господарства за межами ХХХХХХХХХ. Дана 
земельна ділянка відноситься до категорії земель сільськогосподарського призначення. 

 2. Передати гр. Пилипко Ірині Миколаївні 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.Пилипко 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  

40 сесія  8 скликання 
 

12   лютого 2020 року                                                                                                     № 2754 
 
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.Пилипку Ю.С. 
 

Розглянувши заяву гр.Пилипка Ю.С. та 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. Пилипку Юрію Степановичу, який проживає  в ХХХХХХХХХ,  загальною площею 
2,0000 га для ведення особистого селянського господарства за межами ХХХХХХХХХХ. 
Дана земельна ділянка відноситься до категорії земель сільськогосподарського 
призначення. 

 2. Передати гр. Пилипку Юрію Степановичу 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 – 
ХХХХХХХХХХХХ. 

 3. Гр.Пилипку Ю.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  

40 сесія  8 скликання 
 

12   лютого 2020 року                                                                                                     № 2755 
 
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.Шамраю М.М. 
 

Розглянувши заяву гр.Шамрая М.М. та 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. Шамраю Миколі Михайловичу, який проживає в ХХХХХХХХХ,  загальною площею 
0,8252 га для ведення особистого селянського господарства за межами ХХХХХХХХХ. 
Дана земельна ділянка відноситься до категорії земель сільськогосподарського 
призначення. 

 2. Передати гр. Шамраю Миколі Михайловичу у власність земельну ділянку 
комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної громади, яка розташована 
за межами ХХХХХХХХХХХ, площею 0,8252 га, в тому числі: землі під господарськими 
будівлями і дворами – 0,8252 га, для ведення особистого селянського господарства, 
кадастровий номер земельної ділянки – ХХХХХХХХХХХ. 

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

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

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

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

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

 
 

Міський голова                                                                                        А.О.Душко 
 
 
 
 
 



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  

40 сесія  8 скликання 
 

12   лютого 2020 року                                                                                                     № 2756 
 
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.Опанасюку А.А. 
 

Розглянувши заяву гр.Опанасюка А.А. та 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. Опанасюку Анатолію Аврамовичу, який проживає  в ХХХХХХХХХ,  загальною 
площею 1,3000 га для ведення особистого селянського господарства за межами 
ХХХХХХХХХ. Дана земельна ділянка відноситься до категорії земель 
сільськогосподарського призначення. 

 2. Передати гр. Опанасюку Анатолію Аврамовичу у власність земельну ділянку 
комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної громади, яка розташована 
за межами ХХХХХХХХХХ, площею 1,3000 га, в тому числі: землі під господарськими 
будівлями і дворами – 1,3000 га, для ведення особистого селянського господарства, 
кадастровий номер земельної ділянки – ХХХХХХХХХХ. 

 3. Гр.Опанасюку А.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  

40 сесія  8 скликання 
 

12   лютого 2020 року                                                                                                     № 2757 
 
Про затвердження проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки  
комунальної власності Баранівської об’єднаної  
територіальної громади з метою передачі її у 
власність для ведення особистого селянського 
господарства гр.Леонець Н.Ф. 
 

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

 
ВИРІШИЛА: 

 1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної 
власності Баранівської об’єднаної територіальної громади з метою передачі її у власність 
гр. Леонець Надії Федорівні, 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. Леонець Надії Федорівні 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.Леонець Н.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  

40 сесія  8 скликання 
 

12    лютого 2020 року                                                                                                     № 2758  
 
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.Танському С.О. 
 

Розглянувши заяву гр.Танського  С.О. та 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. Танському Сергію Олександровичу, який проживає  в ХХХХХХХХХХХХХ, 
загальною площею 2,0000 га для ведення особистого селянського господарства за межами 
ХХХХХХХХХХХХ. Дана земельна ділянка відноситься до категорії земель 
сільськогосподарського призначення. 

 2. Передати гр. Танському Сергію 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 – 
ХХХХХХХХХХ. 

 3. Гр.Танському 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  

40 сесія  8 скликання 
12   лютого 2020 року                                                                                                        № 2759 
 
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. Вовк П.Є. 
 

    Розглянувши заяву гр. Вовк П.Є. та 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. Вовк Павліні Євгенівні, яка 
проживає в ХХХХХХХХХХХХ,  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.Вовк Павліні Євгенівні 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 – 0,1054 га, рілля – 0,1224 га, багаторічні насадження – 0,0222 
га, для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд, кадастровий номер земельної ділянки – ХХХХХХХХХ. 

       3. Гр. Вовк П.Є.: 
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  

40  сесія  8 скликання 
 

12   лютого 2020 року                                                                                                   № 2760 
 
Про затвердження технічної документації 
із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж  земельної ділянки комунальної власності 
Баранівської об’єднаної територіальної громади 
з метою передачі її в оренду для ведення товарного 
сільськогосподарського виробництва гр.Мельниченку В.М. 
 

        Розглянувши заяву гр.Мельниченка В.М. та  технічну документацію із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки комунальної 
власності Баранівської об’єднаної територіальної громади з метою передачі її в оренду для 
ведення товарного сільськогосподарського виробництва, керуючись 
ст.12,22,93,125,126,1861 Земельного кодексу України, Законом України «Про оренду 
землі», ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи 
рекомендації постійної комісії з питань земельних відносин, містобудування, будівництва 
та охорони навколишнього природного середовища, міська рада 

 
ВИРІШИЛА: 
 
              1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки комунальної власності Баранівської об’єднаної 
територіальної громади з метою передачі її в оренду гр.Мельниченку Віктору 
Миколайовичу, який проживає в ХХХХХХХХХХ,  загальною площею 1,8884 га для 
ведення товарного сільськогосподарського виробництва по ХХХХХХХХХХХХХ. Дана 
земельна ділянка відноситься до категорії земель сільськогосподарського призначення. 
 

       2. Передати гр.Мельниченку Віктору Миколайовичу в довгострокову оренду 
терміном на 10 (десять) років земельну ділянку комунальної власності Баранівської 
об’єднаної територіальної громади, яка розташована по ХХХХХХХХХХ, площею 1,8884 
га для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, кадастровий номер 
земельної ділянки – ХХХХХХХХХХ. 

 
       3. Встановити розмір орендної плати за оренду земельної ділянки – 12% від 

нормативної-грошової оцінки землі. 
 
       4. Гр.Мельниченку В.М.: 
        4.1. Після затвердження технічної документації замовити виготовлення договору 

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

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

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

        5. Визнати таким, що втратило чинність, рішення 38 сесії 8 скликання 
Баранівської міської ради від 06.12.2019 р. №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.».  



 
        6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з 

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



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  

40 сесія  8 скликання 
 

12   лютого 2020 року                                                                                                        №  2761 
 
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.Федоруку М.І. 
 

    Розглянувши заяву гр.Федорука М.І. та 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.Федоруку Миколі Івановичу, 
який проживає в ХХХХХХХХХХХ, загальною площею 0,0612 га для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по 
ХХХХХХХХХХХ. Дана земельна ділянка відноситься до категорії земель житлової та 
громадської забудови. 

       2. Передати гр.Федоруку Миколі Івановичу у власність земельну ділянку 
комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної громади, яка розташована 
по ХХХХХХХХХХХ, площею 0,0612 га, в тому числі: під житловою забудовою та 
господарськими спорудами – 0,0100 га; рілля – 0,0512 га, для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, кадастровий номер 
земельної ділянки – ХХХХХХХХХХХ. 

      3. Присвоїти земельній ділянці поштову адресу: смт.Полянка, вул.Промислова,14а. 
      4. Гр.Федоруку М.І.: 
      4.1. Після затвердження технічної документації зареєструвати речове право на 

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

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  

40 сесія  8 скликання 
 

12   лютого 2020 року                                                                                                        № 2762  
 
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.Євтушок Л.І. 
 

    Розглянувши заяву гр.Євтушок Л.І. та 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.Євтушок Лесі Іванівні, яка 
проживає по ХХХХХХХХХХ, загальною площею 0,0542 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.Євтушок Лесі Іванівні у власність земельну ділянку комунальної 
власності Баранівської об’єднаної територіальної громади, яка розташована по 
ХХХХХХХХХХХХ, площею 0,0542 га, в тому числі: під житловою забудовою та 
господарськими спорудами – 0,0120 га; рілля – 0,0422 га, для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, кадастровий номер 
земельної ділянки – ХХХХХХХХХХХ. 

      3. Гр.Євтушок Л.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  

40 сесія  8 скликання 
 

12   лютого 2020 року                                                                                                     № 2763 
 
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.Лукашишину О.В. 
 

Розглянувши заяву гр.Лукашишина О.В. та 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.Лукашишину Олександрові Васильовичу, який проживає  в ХХХХХХХХХ, загальною 
площею 2,0000 га для ведення особистого селянського господарства за межами 
ХХХХХХХХХХХХ. Дана земельна ділянка відноситься до категорії земель 
сільськогосподарського призначення. Кадастровий номер земельної ділянки – 
ХХХХХХХХ. 
 

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

 
 

Міський голова                                                                                        А.О.Душко 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  

40 сесія  8 скликання 
 

12   лютого 2020 року                                                                                                     № 2764 
 
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.Лукашишину О.В. 
 

Розглянувши заяву гр.Лукашишина О.В. та 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. Передати гр.Лукашишину Олександру 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 – 
ХХХХХХХХХХХ. 

 
2. Гр.Лукашишину О.В.: 
 
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  

40 сесія 8 скликання 
  
  

12   лютого 2020 року                                                                                                    № 2765 
  
Про затвердження технічної документації 
з нормативної грошової оцінки земельної 
ділянки водного фонду, яка надана в оренду 
гр.Іщуку М.В. 
  

    Розглянувши заяву гр.Іщука М.В., технічну документацію з нормативної грошової 
оцінки земельної ділянки, яка розроблена ПП «АНДВОЛ», керуючись ст.23 Закону 
України «Про оцінку землі», ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», враховуючи рекомендації постійної комісії з питань земельних відносин, 
містобудування, будівництва та охорони навколишнього природного середовища, міська 
рада 
  

ВИРІШИЛА: 

 

            1. Затвердити технічну документацію з нормативної грошової оцінки земельної 
ділянки водного фонду загальною площею 13,7854 га, яка розташована на території 
Баранівської об’єднаної територіальної громади за межами населеного пункту 
(кадастровий номер:1820687600:03:000:0109) та яка передана в оренду гр.Іщуку Миколі 
Васильовичу. 
 
            2. Затвердити нормативну грошову оцінку земельної ділянки 211 195,41 грн. (двісті 
одинадцять тисяч сто дев’яносто п’ять гривень 41 копійка). 
  
            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  

40 сесія 8 скликання 
  
  

12   лютого 2020 року                                                                                                   № 2766 
  
Про затвердження технічної документації 
по визначенню нормативної грошової оцінки 
земельної ділянки для поновлення договору 
оренди землі ПрАт «ВФ Україна» 
  

    Розглянувши клопотання керівника технічного центру Житомир ПрАТ «ВФ 
Україна» Кукси В.А., технічну документацію по визначенню нормативної грошової 
оцінки земельної ділянки, яка розроблена ПП «Земля Поліського краю», керуючись ст.23 
Закону України «Про оцінку землі», ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», враховуючи рекомендації постійної комісії з питань земельних відносин, 
містобудування, будівництва та охорони навколишнього природного середовища, міська 
рада 
  

ВИРІШИЛА: 

 

             1. Затвердити технічну документацію по визначенню нормативної грошової оцінки 
земельної ділянки для розміщення та експлуатації об’єктів і споруд телекомунікацій 
(13.01) загальною площею 0,0897 га, яка розташована на території Баранівської об’єднаної 
територіальної громади за межами населеного пункту (кадастровий 
номер:1820656300:04:000:0100), з метою поновлення договору оренди земельної ділянки 
приватного акціонерного товариства «ВФ Україна».  
 
            2. Затвердити нормативну грошову оцінку земельної ділянки 156 031,76 грн. (сто 
п’ятдесят шість тисяч тридцять одна гривня 76 копійок). 
  
            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  

40 сесія 8 скликання 
 

12   лютого 2020 року                                                                                          № 2767 
 
Про затвердження технічної документації 
із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) 
для ведення товарного сільськогосподарського 
виробництва з метою передачі їх в оренду 
ПП «ГАЛЕКС-АГРО» 
 

       Розглянувши клопотання генерального директора ПП «ГАЛЕКС-АГРО»                      
Ющенка О.М. про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) для ведення 
товарного сільськогосподарського виробництва, 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. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) загальною площею 8,0521 
га, в тому числі: ділянка №1 – 3,2665 га, ділянка №2 – 1,6833 га, ділянка №3 – 3,1023 га, за 
рахунок невитребуваних земельних часток (паїв) реформованого КСП ім.Івана Франка за 
межами с.Рогачів Баранівського району Житомирської області, які передаються в оренду 
приватному підприємству «ГАЛЕКС-АГРО». 
 
               2. Передати приватному підприємству «ГАЛЕКС-АГРО» в особі генерального 
директора Ющенка О.М. в оренду терміном до оформлення права власності земельні 
ділянки за рахунок невитребуваних земельних часток (паїв) для ведення товарного 
сільськогосподарського виробництва загальною площею 8,0521 га, в тому числі: рілля – 
3,2665 га (кадастровий номер: 1820684800:07:000:0601), рілля – 1,6833 га (кадастровий 
номер: 1820684800:07:000:0602), рілля – 3,1023 га (кадастровий номер: 
1820684800:07:000:0600). Земельні ділянки розташовані за межами с.Рогачів на землях 
реформованого КСП ім.Івана Франка та відносяться до категорії земель 
сільськогосподарського призначення. 
 

            3. Встановити розмір орендної плати за оренду невитребуваних земельних часток 
(паїв) – 8% від нормативної грошової оцінки землі. 

           4. Представнику ПП «ГАЛЕКС-АГРО»: 
        4.1. Замовити виготовлення договору оренди землі в землевпорядній організації 

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



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

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

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



                                  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  

40 сесія 8 скликання 
 

12   лютого 2020 року                                                                                № 2768 
 
Про затвердження технічної документації 
із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) 
для ведення товарного сільськогосподарського 
виробництва з метою передачі їх в оренду 
СФГ «Сахнюкове» 
 

        Розглянувши заяву голови СФГ «Сахнюкове» Ткачука М.А. про затвердження 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних 
ділянок в натурі (на місцевості) для ведення товарного сільськогосподарського 
виробництва, 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. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) загальною площею 6,0087 
га, в тому числі: ділянка №1 – 1,7850 га, ділянка №2 – 2,1452 га, ділянка №3 – 2,0785 га, за 
рахунок невитребуваних земельних часток (паїв) реформованого КСП ім.Ломоносова за 
межами с.Йосипівка Баранівського району Житомирської області, які передаються в 
оренду селянському фермерському господарству «Сахнюкове». 
 
               2. Передати селянському фермерському господарству «Сахнюкове» в особі 
голови Ткачука Миколи Ананійовича в оренду терміном до оформлення права власності 
земельні ділянки за рахунок невитребуваних земельних часток (паїв) для ведення 
товарного сільськогосподарського виробництва загальною площею 6,0087 га, в тому 
числі: пасовище – 1,7850 га (кадастровий номер: 1820682600:03:000:0433), пасовище – 
2,1452 га (кадастровий номер: 1820682600:03:000:0435), пасовище – 2,0785 га 
(кадастровий номер: 1820682600:03:000:0438). Земельні ділянки розташовані за межами 
с.Йосипівка на землях реформованого КСП ім.Ломоносова та відносяться до категорії 
земель сільськогосподарського призначення. 
 

            3. Встановити розмір орендної плати за оренду невитребуваних земельних часток 
(паїв) – 8% від нормативної грошової оцінки землі. 

        4. Голові СФГ «Сахнюкове» Ткачуку М.А.: 
        4.1. Замовити виготовлення договорів оренди землі в землевпорядній організації 

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



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

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

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



                                  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  

40 сесія 8 скликання 
 

12   лютого 2020 року                                                                                                 № 2769 
 
Про передачу в оренду земельних ділянок 
для ведення товарного сільськогосподарського  
виробництва ТОВ «АГРОВЕСТ ГРУП» 
 

       Розглянувши клопотання генерального директора ТОВ «АГРОВЕСТ ГРУП»   
Ющенка О.М. про передачу в оренду земельних ділянок 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. Передати товариству з обмеженою відповідальністю «АГРОВЕСТ ГРУП» в 
особі генерального директора Ющенка О.М. в оренду терміном до оформлення права 
власності земельні ділянки за рахунок невитребуваних земельних часток (паїв) згідно з 
додатком до рішення для ведення товарного сільськогосподарського виробництва 
загальною площею  106,7613 га. Земельні ділянки розташовані за межами с.Суємці на 
землях реформованого КСП «Зоря» та відносяться до категорії земель 
сільськогосподарського призначення. 

            2. Встановити розмір орендної плати за оренду невитребуваних земельних часток 
(паїв) – 8% від нормативної грошової оцінки землі. 

        3. Представнику ТОВ «АГРОВЕСТ ГРУП»: 
        3.1. Замовити виготовлення договору оренди землі в землевпорядній організації 

та зареєструвати речове право на нерухоме майно відповідно до чинного законодавства. 
        3.2.  Виконувати обов,язки землекористувача відповідно до вимог статті 96 

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

існуючих інженерних мереж і споруд, що знаходяться в межах земельної ділянки. 
        4. Вважати таким, що втратило чинність, рішення 38 сесії 8 скликання 

Баранівської міської ради від 06.12.2019 р. №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». 
              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 
 



Додаток до рішення 
                                                                                   40 сесії 8 скликання Баранівської          
                                                                                   міської ради  від 12.02.2020 р.  
       № 2769 
 

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  

40 сесія  8 скликання 
 

12   лютого 2020 року                                                                                                     № 2770 
 
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.Шащуку В.М. 
 

Розглянувши заяву гр.Шащука В.М. та 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.Шащуку Володимиру Миколайовичу, який проживає  в ХХХХХХХХХ, загальною 
площею 0,1000 га для ведення особистого селянського господарства (район газового 
господарства) в ХХХХХХХХХ. Дана земельна ділянка відноситься до категорії земель 
сільськогосподарського призначення. 

 
2. Передати гр.Шащуку Володимиру Миколайовичу у власність земельну ділянку 

комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної громади, яка розташована 
ХХХХХХХХХ площею 0,1000 га, в тому числі: рілля – 0,1000 га, для ведення особистого 
селянського господарства, кадастровий номер земельної ділянки – ХХХХХХХХХХ. 

 
3. Гр.Шащуку 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  

40 сесія  8 скликання 
 

12 лютого 2020 року                                                                                                        № 2771  
 
Про затвердження технічної документації 
із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж  земельної ділянки для будівництва 
і обслуговування житлового будинку,  
господарських будівель і споруд гр.Процуна В.П.  
 

    Розглянувши заяву гр.Процуна В.П. та технічну документацію із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки для будівництва і обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд, керуючись ст.12,40,125,126,1861 
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 технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки загальною площею 0,1830 га для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд ХХХХХХХХХ, яка 
належить на праві власності гр.Процуну Володимирові Петровичу. Кадастровий номер 
земельної ділянки: ХХХХХХХХХХХ. 

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

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

 
 

Міський голова                                                           А.О.Душко 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  

40 сесія  8 скликання 
 

12 лютого 2020 року                                                                                                        № 2772  
 
Про затвердження технічної документації 
із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж  земельної ділянки для будівництва 
і обслуговування житлового будинку,  
господарських будівель і споруд 
 

    Розглянувши заяву гр.Ксьонза М.М. та технічну документацію із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки для будівництва і обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд, керуючись ст.12,40,125,126,1861 
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 технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки загальною площею 0,1430 га для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по                              
ХХХХХХХХХХХ, яка належала на праві власності покійній Грунтківській Галині 
Броніславівні. Кадастровий номер земельної ділянки: ХХХХХХХХХХХХ. 

        
      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  

40  сесія  8 скликання 
 

12   лютого 2020 року                                                                                          № 2773 
 
Про внесення змін до рішень  
сесії Баранівської міської ради 

 
        Розглянувши заяви гр.Базька В.А., гр.Рублюк С.М., гр.Стецюка В.В. про 

необхідність внесення змін до рішень сесії Баранівської міської ради, в зв’язку з 
проведенням геодезичних робіт, уточненням площі земельної ділянки або допущенням 
технічної помилки, керуючись ст.12 Земельного кодексу України, ст.26 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної комісії з 
питань земельних відносин, містобудування, будівництва та охорони навколишнього 
природного середовища, міська рада 

 
ВИРІШИЛА: 

             1. Внести зміни до рішення 38 сесії 8 скликання Баранівської міської ради від  
06.12.2019 р. №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», а саме, в додатку даного рішення пункт 1 викласти в 
новій редакції: 
 
№ 

з/

п 

Прізвище, ім
,
я та по-

батькові, адреса 

проживання 

Площа 

земель-

ної 

ділянки, 

га 

Для будівництва 

та обслуговува-

ння житлового 

будинку, 

господарських 

будівель і 

споруд, га 

 Для ведення 

особистого 

селянського 

господарства, 

га 

Місце 

розташування 

земельної 

ділянки 

Примітка 

1 Базько Віктор 
Антонович, 

ХХХХХХХХ 

1,56  1,56 ХХХХХХ власність 

 
             2. Внести зміни до рішення 38 сесії 8 скликання Баранівської міської ради від  
06.12.2019 р. №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.», а саме, в пункті 1 слова «загальною площею 2,3902 га, в 
тому числі: рілля – 1,9473 га (№80)» замінити на слова «загальною площею 2,1194 га, в 
тому числі: рілля – 1,6765 га (№80)». 
 
             3. Внести зміни до рішення 38 сесії 8 скликання Баранівської міської ради від  
06.12.2019 р. №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.», а саме, в пункті 1 слова «загальною площею 2,4399 га, в 
тому числі: рілля – 1,9835 га (№81)» замінити на слова «загальною площею 2,1251 га, в 
тому числі: рілля – 1,6687 га (№81)». 

 



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

 
Міський голова                                                                           А.О.Душко 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  

40 сесія 8 скликання 
 

 12  лютого 2020 року                                                                     № 2774 
 
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. Визнати таким, що втратив чинність, пункт 42 додатку до рішення 38 сесії 8 
скликання Баранівської міської ради від 06.12.2019 р. №2435 «Про надання дозволу на 
виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної 
власності Баранівської об’єднаної територіальної громади». 
 
              4. Визнати таким, що втратив чинність, пункт 27 додатку до рішення 39 сесії 8 
скликання Баранівської міської ради від 24.12.2019 р. №2657 «Про надання дозволу на 
виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної 
власності Баранівської об’єднаної територіальної громади». 

 
                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 
 

 
 
 



Додаток 
до рішення 40 сесії 8 скликання 
Баранівської міської ради 

                                                                                               від  12.02.2020 р. №  2774   
 
 
№ 

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 

селянськог

о 

господарст

ва, га 

Місце 

розташування 

земельної ділянки 

Примітка 

1 Парфенюк 
Вероніка 

Володимирівна,    
ХХХХХХХХХ 

0,14  0,14  власність 

2 Любарець 
Валентина 
Яковлівна,   

ХХХХХХХХ 

0,30  0,30  власність 

3 Цимбалюк 
Людмила 
Іванівна, 

ХХХХХХХХ 

0,20  0,20  власність 

4 Хіміч Віктор 
Андрійович, 
ХХХХХХХ 

0,15  0,15  власність 

5 Новіцький 
Михайло 

Анатолійович, 
ХХХХХХХХХ 

1,00  1,00  власність 

6 Калиненко 
Валерій 

Леонідович,  
ХХХХХХХХХ 

2,00  2,00  власність 

7 Лазюта Марина 
Савівна, 

ХХХХХХХХХХ
Х 

0,45  0,45  власність 

8 Агеєва Любов 
Михайлівна, 

ХХХХХХХХХ 

0,45  0,45  власність 

9 Томашевський 
Андрій 

Броніславович, 
ХХХХХХХХ 

0,10 0,10   власність 

10 Христюк Тетяна 
Миколаївна, 
ХХХХХХХХ 

0,31  0,31  власність 

11 Лисюк Микола 
Валентинович, 

ХХХХХХХ 

0,12  0,12  власність 

12 Мельник Петро 
Васильович, 

ХХХХХХХХХ 

0,28  0,28  власність 

13 Лавренчук Галина 
Іванівна,  

0,22  0,22  власність 



ХХХХХХХХ 
14 Мущинський 

Олександр 
Анатолійович, 

ХХХХХХ 

0,50  0,50  власність 

15 Ященко Аліна 
Сергіївна, 

ХХХХХХХ 

2,00  2,00  власність 

16 Ященко Алла 
Валентинівна  

ХХХХХХ 

2,00  2,00  власність 

17 Ященко Валентин 
Сергійович,  

ХХХХХХХХ 

2,00  2,00  власність 

18 Гуменна Вероніка 
Вікторівна, 

ХХХХХХХХ 

0,35  0,35  власність 

19 Сусловець 
Микола 

Кирилович, 
ХХХХХХХХХ 

0,60  0,60  власність 

20 Нехрищенюк 
Тетяна 

Олександрівна, 
ХХХХХХХХХ 

2,00  2,00  власність 

21 Нехрищенюк 
Валентин 

Вікторович, 
ХХХХХХ 

2,00  2,00  власність 

22 Дупляк Оксана 
Павлівна, 

ХХХХХХХХ 

2,00  2,00  власність 

23 Древняк Любов 
Зіновіївна, 

ХХХХХХХ 

0,28  0,28  власність 

24 Давидюк Любов 
Андріївна, 

ХХХХХХХХХ 

0,10 0,10   власність 
 

25 Радчук Зіновія 
Хомівна, 

ХХХХХХХХХХ 

0,27  0,27  власність 

26 Омельчук Ігор 
Вікторович, 
ХХХХХХХ 

2,00  2,00  власність 

27 Стаднік Микола 
Іванович, 
ХХХХХХ 

0,50  0,50  власність 

28 Жданко 
Владислав 

Григорович, 
ХХХХХХХХ 

0,79 0,25 0,54  власність 

29 Отвага Олександр 
Петрович, 

ХХХХХХХХХ 

2,00  2,00  власність 

30 Нечипорук 
Віталій 

Юрійович, 

0,40  0,40  власність 



ХХХХХХХХХХ 
31 Тимощук Віктор 

Михайлович, 
ХХХХХХХ 

0,33  0,33  власність 

32 Аврамець Петро 
Андрійович, 
ХХХХХХХ 

0,15  0,15  власність 

33 Аврамець Ольга 
Василівна, 

ХХХХХХХ 

0,40  0,40  власність 

34 Семенчук Ілля 
Юрійович, 
ХХХХХХХ 

0,40  0,40  власність 

35 Рублюк Олексій 
Олександрович, 

ХХХХХХХХ 

0,47  0,47  власність 

36 Юзьков Андрій 
Вікторович, 

ХХХХХХХХХ 

2,00  2,00  власність 

37 Маліцький Віктор 
Володимирович, 
ХХХХХХХХХ 

0,25 0,25   власність 

38 Мущинська 
Наталія 

Владиславівна, 
ХХХХ 

0,30  0,30  власність 

39 Стельмах Віктор 
Іванович, ХХХХ 

0,10 0,10   власність 

 
 
Секретар ради                                                                                                            О.В.Самчук 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  

40 сесія  8 скликання 
 

12 лютого  2020 року                                                                                                        № 2775 
 
Про надання дозволу на виготовлення 
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 подальшою  
передачею у власність гр.Степаницькому Б.Ю. 

 
        Розглянувши заяву гр. Степаницького Б.Ю. 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 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 кадастровим 
номером ХХХХХХХХХ загальною площею 2,0000 га з подальшою  передачею у власність 
гр.Степаницькому Богдану Юрійовичу, який проживає в ХХХХХХХХХ. 
              2. Після виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної громади, гр. 
Степаницькому Б.Ю. зареєструвати земельну ділянку у відділі Держгеокадастру. 
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  

40 сесія 8 скликання 
 

12 лютого 2020 року                                                                                                          № 2776 
 
Про передачу в оренду земельної ділянки 
комунальної власності Баранівської об’єднаної  
територіальної громади для розміщення та 
експлуатації основних, підсобних та допоміжних 
будівель і споруд підприємств переробної, 
машинобудівної та іншої промисловості  
гр.Дем,яненку І.В. 
 

       Розглянувши заяву гр.Дем,яненка І.В., керуючись ст.12,93,125,126,1861 
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. Передати гр.Дем,яненку Іванові Вікторовичу, який проживає в ХХХХХХХХХ, 

в короткострокову оренду терміном на 2 (два) роки земельну ділянку комунальної 
власності Баранівської об’єднаної територіальної громади, які розташована в м.Баранівка, 
вул.Соборна,60, Житомирської області загальною площею 0,8960 га (кадастровий номер – 
1820600000:01:001:0757) для розміщення та експлуатації основних, підсобних та 
допоміжних будівель і споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої 
промисловості. 

 
       2. Встановити розмір орендної плати за оренду земельної ділянки загальною 

площею 0,8960 га - 3% від нормативно-грошової оцінки землі. 
 
       3. Гр.Дем,яненку І.В.: 
       3.1. Після затвердження проектної документації зареєструвати речове право на 

нерухоме майно відповідно до чинного законодавства. 
       3.2.  Виконувати обов,язки землекористувача відповідно до вимог статті 96 

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

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

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

 
 

Міський  голова                                                                                            А.О.Душко 
 
 

 



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  

40 сесія  8 скликання 
 

12   лютого 2020 року                                                                                                        №2777  
 
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 19,2616 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. 
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 40 сесії 8 скликання 
Баранівської міської ради 

                                                                                               від  12.02.2020 р. № 2777 
 
№ 

з/п 

Прізвище, ім
,
я та по-

батькові, адреса 

проживання 

Пло-

ща 

земе-

льної 

ділян

ки, га 

Для 

будівництва 

та 

обслуговува-

ння 

житлового 

будинку, 

господарсь-

ких будівель 

і споруд, га 

 Для ведення 

особистого 

селянського 

господарства, 

га 

Місце 

розташування 

земельної 

ділянки 

Примітка 

1 Левчук Микола 
Михайлович, ХХХХ 

2,00  2,00   

 
2 

Левчук Марія 
Миколаївна, ХХХХХ 

2,00 

 

 

 

2,00 

 

 власність 

 
 

3 
Свінціцький 

Анатолій 
Володимирович, 

ХХХХХ 

2,00 

 

 

 

2,00 

 

 власність 

 

 
4 

Левчук Мар’яна 
Анатоліївна, с. 

ХХХХ 

2,00 

 

 

 

2,00 

 

 власність 

 

 
5 

Левчук Яніна 
Іванівна, ХХХХХХ 

2,00 

 

 

 

2,00 

 

 власність 

 

6 Левчук Тарас 
Миколайович, 

ХХХХХХ 

2,00  2,00  власність 

7 
 
 

Климчук Галина 
Володимирівна, 
ХХХХХХХХХХ 

2,00 

 

 

 

 

2,00 

 

 власність 

 

 
8 Гриценюк Світлана 

Миколаївна, 
ХХХХХ 

2,00  2,00  власність 

 
 
Секретар ради                                                                                              О.В.Самчук  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  

40 сесія  8 скликання 
 

12  лютого 2020 року                                                                                                        № 2778 
 
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 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 
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 40 сесії 8 скликання 
Баранівської міської ради 

                                                                                               від  12.02.2020 р. № 2778 
 
 
 
№ 

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 Дударчик Світлана 
Максимівна, 

ХХХХХ 

2,00  2,00 ХХХХ власність 

 
 
 
Секретар ради                                                                                             О.В. Самчук  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  

40 сесія  8 скликання 
 

12  лютого 2020 року                                                                                                        № 2779 
 
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 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 40 сесії 8 скликання 
Баранівської міської ради 

                                                                                               від  12.02.2020 р. № 2779 
 
№ 

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 

Гранківська Анна 
Русланівна, 
ХХХХХХ 

2,00  2,00 ХХХ власність 

 
2 

Катеринчик 
Любомир 

Борисович, 
ХХХХХХХ 

2,00  2,00 ХХХ власність 

3 Первак Руслан 
Вікторович, 

ХХХХХХХХ 

2,00  2,00 ХХХ власність 

 
 
Секретар ради                                                                                                           О.В.Самчук  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  

40 сесія  8 скликання 
 

 12   лютого 2020 року                                                                                                        № 2780 
 
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 2,7757 га. 

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

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

Міський голова                                                                  А.О.Душко 
 
 

Додаток 



до рішення 40 сесії 8 скликання 
Баранівської міської ради 

                                                                                               від  12.02.2020 р. № 2780 
 
№ 

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 Танський Михайло 
Юрійович, 
ХХХХХХ 

2,00  2,00 ХХХХ власність 

 
 
Секретар ради                                                                                             О.В. Самчук  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  

40 сесія  8 скликання 
 

12    лютого 2020 року                                                                                                        № 2781 
 
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 17,6680 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 40 сесії 8 скликання 
Баранівської міської ради 

                                                                                               від   12. 02.2020 р. № 2781 
 
№ 

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 Тимощук Василь 
Вікторович, 
м.Баранівка,  

ХХХХ 

2,00  2,00 ХХХХ власність 

 
2 

Кравчук Софія 
Олександрівна, 

ХХХХ 

2,00 

 

 

 

2,00 

 

ХХХХ 

 

власність 

 

3 М’ялківський 
Володимир 
Сергійович, 
ХХХХХХ 

2,00  2,00 За межами 
м.Баранівка 

власність 

4 Башинський Леонід 
Домінікович, 

ХХХХХ 

2,00  2,00 ХХХХ власність 

5 Рудзінський 
Володимир 
Вацлавович, 
ХХХХХХХ 

2,00  2,000 ХХХХ власність 

 
 
Секретар ради                                                                                            О.В. Самчук  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  

40 сесія  8 скликання 
 

 12   лютого 2020 року                                                                                             № 2782 
 
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 9,7907 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 40 сесії 8 скликання 
Баранівської міської ради 

                                                                                               від   12.02.2020 р. № 2782 
 
№ 

з/п 

Прізвище, ім
,
я та по-

батькові, адреса 

проживання 

Пло-

ща 

земе-

льної 

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 Федорчук Сергій 
Миколайович, ХХХ 

2,00  2,00 ХХХ власність 

 
2 

Андрієвська Алла 
Дмитрівна, ХХХ 

2,00 

 

 

 

2,00 

 

ХХХ власність 

 
3 Коржовський 

Олександр 
Володимирович, 

ХХХ 

2,00  2,00 ХХХ власність 

4 Воробей Денис 
Володимирович, 

ХХХ 

2,00  2,00 ХХХ власність 

5 Линок Галина 
Григорівна,  

ХХХ 

2,00  2,00 ХХХ власність 

 
 
Секретар ради                                                                                              О.В.Самчук  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  

40 сесія  8 скликання 
 

12  лютого 2020 року                                                                                                        № 2783 
 
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.26 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної 
комісії з питань земельних відносин, містобудування, будівництва та охорони 
навколишнього природного середовища, міська рада 

 
ВИРІШИЛА: 
 

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

 
  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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Додаток 
до рішення 40 сесії 8 скликання 
Баранівської міської ради 

                                                                                               від  12.02.2020 р. № 2783 
 
№ 

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, 

господарсь-

ких будівель 

і споруд, га 

 Для ведення 

особистого 

селянського 

господарств

а, га 

Місце 

розташування 

земельної 

ділянки 

Примітка 

1 Цимбалюк Вікторія 
Вікторівна, ХХХ 

2,00  2,00 ХХХ власність 

2 Циберт Валентина 
Геннадіївна, ХХХ 

2,00  2,00 ХХХ власність 

3 Фидра Руслана 
Валеріївна, ХХХ 

2,00  2,00 ХХХ власність 

4 Колосовська 
Наталія 

Володимирівна, 
ХХХ 

2,00  2,00 ХХХ власність 

5 Циберт Руслан 
Сергійович, ХХХ 

2,00  2,00 ХХХ власність 

 
 
 
Секретар ради                                                                                              О.В.Самчук  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  

40 сесія  8 скликання 
 

12  лютого 2020 року                                                                                                        № 2784 
 
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 12,2898 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 40 сесії 8 скликання 
Баранівської міської ради 

                                                                                               від   12.02.2020 р. № 2784 
 
 
№ 

з/п 

Прізвище, ім
,
я та по-

батькові, адреса 

проживання 

Площ

а 

земе-

льної 

ділян

ки, га 

Для 

будівництва 

та 

обслуговува-

ння 

житлового 

будинку, 

господарськи

хбудівель і 

споруд, га 

 Для ведення 

особистого 

селянського 

господарств

а, га 

Місце 

розташування 

земельної 

ділянки 

Примітка 

1 Голишевський Олег 
Миколайович, ХХХ 

0,50  0,50 ХХХ власність 

2 Голишевська 
Людмила 

Василівна, ХХХХ 

0,50  0,50 ХХХ власність 

 
 
 
Секретар ради                                                                                              О.В.Самчук  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  

40 сесія  8 скликання 
 

12  лютого 2020 року                                                                                                        № 2785 
 
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 19,2402 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 40 сесії 8 скликання 
Баранівської міської ради 

                                                                                               від 12.02.2020 р. № 2785 
 
№ 

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 

господарств

а, га 

Місце 

розташування 

земельної 

ділянки 

Примітка 

1 Парфенюк Алла 
Володимирівна, 

 ХХХ 

2,00  2,00 ХХХ власність 

2 Парфенюк Ніна 
Іванівна,  

ХХХ 

2,00  2,00 ХХХ власність 

3 Ясінська Тетяна 
Василівна, 

ХХХ 

2,00  2,00 ХХХ власність 

4 Ясінська Ірина 
Віталіївна, 

ХХХ 

2,00  2,00 ХХХ власність 

 
 

Секретар ради                                                                                                      О.В.Самчук  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  

40 сесія  8 скликання 
 

12  лютого 2020 року                                                                                                        № 2786 
 
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 18,9925 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 40 сесії 8 скликання 
Баранівської міської ради 

                                                                                               від  12.02.2020 р. № 2786 
 
 
№ 

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 Станєв Василь 
Дмитрович, ХХХ 

1,00  1,00 ХХХ власність 

 
 
Секретар ради                                                                                            О.В. Самчук  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ 
40 сесія 8 скликання 

 
12   лютого 2020 року                                                                                                   № 2787  
 
Про надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки комунальної власності  
Баранівської об,єднаної територіальної 
громади для ведення особистого селянського  
господарства з подальшою передачею у  
власність гр.Бондарчук Т.П. 
 

      Розглянувши заяву гр.Бондарчук Т.П., керуючись ст.12,33,118,125,126 Земельного 
кодексу України, п.21 Розділу Х «Перехідних положень» Земельного кодексу України, 
згідно з яким землі колективних сільськогосподарських підприємств, що припинені (крім 
земельних ділянок, які на день набрання чинності Законом України від 10.07.2018 р. 
№2498-VІІІ перебували у приватній власності), вважаються власністю територіальних 
громад, на території яких вони розташовані, Законом України «Про внесення змін до 
деяких законодавчих актів України щодо спрощення порядку набуття прав на землю», 
Законом України «Про реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», 
ст.12,25 Закону України «Про землеустрій», ст.26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної комісії з питань 
земельних відносин, містобудування, будівництва та охорони навколишнього природного 
середовища, міська рада 

 
 

ВИРІШИЛА: 

             1. Надати дозвіл гр. Бондарчук Тетяні Петрівні, яка проживає в ХХХХХХ, на 
розробку проекту землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки з земель 
запасу сільськогосподарського призначення комунальної власності Баранівської 
об,єднаної територіальної громади (землі колективних сільськогосподарських 
підприємств, що припинені) загальною площею 1,0000 га для ведення особистого 
селянського господарства за межами ХХХХХХ. 
 

          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. Бондарчук 
Т.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  

40 сесія  8 скликання 
 

12   лютого 2020 року                                                                                                        № 2788 
 
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 32,5614 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 
ХХХХХХХХХХ, з подальшою  передачею у власність громадянам згідно з додатком. 

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

Міський голова                                                                  А.О.Душко 
 
 
Додаток 



до рішення 40 сесії 8 скликання 
Баранівської міської ради 

                                                                                               від  12.02.2020 р. № 2788 
 
№ 

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 Сірук Вікторія 
Миколаївна, ХХХ 

1,30  1,30 ХХХ власність 

2 Кондратюк Марія 
Василівна, ХХХ 

0,60  0,60 ХХХ власність 

3 Карпович Наталія 
АндріївнаХХХ 

0,40  0,40 ХХХ власність 

4 Карпович Любов 
Мусіївна, ХХХ 

0,40  0,40 ХХХ власність 

 
 
Секретар ради                                                                                                            О.В.Самчук  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                 



                                  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  

40  сесія  8 скликання 
 

12 лютого 2020 року                                                                     № 2789 
 
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.Хомичу С.М. 
 

        Розглянувши заяву гр.Хомича С.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 ЖТ №005535, свідоцтво про право на спадщину за законом від 
24.12.2019 р. керуючись ст.12,32,118,125,126,1861, п.21 Розділу Х «Перехідних положень» 
Земельного кодексу України, Законом України «Про порядок виділення в натурі (на 
місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв), Законом України «Про 
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення порядку набуття 
прав на землю», Законом України «Про реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх 
обтяжень», ст.12,25 Закону України «Про землеустрій», ст.26 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної комісії з питань 
земельних відносин, містобудування, будівництва та охорони навколишнього природного 
середовища, міська рада 

 
ВИРІШИЛА: 
   

        1. Надати дозвіл гр.Хомичу Сергію Миколайовичу, який проживає в 
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 
1,9887 га, в тому числі: ділянка (№42) – 1,9887 га (рілля) 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.Хомичу С.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  

40  сесія  8 скликання 
 

12 лютого 2020 року                                                                     № 2790 
 
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.Матвієвській Л.А. 
 

        Розглянувши заяву гр.Матвієвської Л.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), сертифікат на право на 
земельну частку (пай) серія ЖТ №0253648, свідоцтво про право на спадщину за заповітом 
від 20.12.2019 р. керуючись ст.12,32,118,125,126,1861, п.21 Розділу Х «Перехідних 
положень» Земельного кодексу України, Законом України «Про порядок виділення в 
натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв), Законом 
України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення 
порядку набуття прав на землю», Законом України «Про реєстрацію речових прав на 
нерухоме майно та їх обтяжень», ст.12,25 Закону України «Про землеустрій», ст.26 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної 
комісії з питань земельних відносин, містобудування, будівництва та охорони 
навколишнього природного середовища, міська рада 

 
ВИРІШИЛА: 
   

        1. Надати дозвіл гр.Матвієвській Ларисі Анатоліївні, 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 
4,1744 га, в тому числі: ділянка (№755) – 4,1744 га (рілля) та закріплення на місцевості 
межовими знаками. Земельна ділянка розташована за межами ХХХХХХХ та відноситься 
до категорії земель сільськогосподарського призначення. 

 
            2. Після виготовлення технічної документації із землеустрою,                   
гр.Матвієвській Л.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 
40 сесія 8 скликання 

 
12   лютого 2020 року                                                                                                    № 2791 
 
Про надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки для будівництва  
індивідуальних гаражів з подальшою 
 передачею у власність гр.Поліщуку В.М. 
 

      Розглянувши заяву гр.Поліщука В.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.Поліщуку Віталію 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 
ХХХХХХ. 
 

             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. ГрПоліщуку 
Віталію 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  

40 сесія  8 скликання 
 

12   лютого 2020 року                                                                                                        № 2792 
 
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 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 
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 40 сесії 8 скликання 
Баранівської міської ради 

                                                                                               від   12.02.2020 р. № 2792 
 
№ 

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 Цимбалюк Анатолій 
Олександрович, 

ХХХ 

0,50  0,50 ХХХ власність 

 
 

2 

Цимбалюк Микола 
Олександрович,        

ХХХ 

1,00 

 

 

 

1,00 

 

ХХХ власність 

 

 
 
Секретар ради                                                                                              О.В.Самчук  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  

40 сесія  8 скликання 
 

12  лютого 2020 року                                                                                                        № 2793 
 
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 36,9869 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 
ХХХХХХХХХХ, з подальшою  передачею у власність громадянам згідно з додатком. 
               3. Після виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної громади, Баранівській 
міській раді зареєструвати земельні ділянки у відділі Держгеокадастру. Громадянам, 
зазначеним у додатку, протягом року з дати прийняття цього рішення подати проект 
землеустрою на розгляд сесії міської ради щодо прийняття рішення про його 
затвердження та передачі земельної ділянки у власність. При невиконанні цієї умови, дане 
рішення вважати таким, що втратило чинність. 

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

Міський голова                                                                          А.О.Душко 
 
 
 



Додаток 
до рішення 40 сесії 8 скликання 
Баранівської міської ради 

                                                                                               від  12.02.2020 р. № 2793 
 
№ 

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 Саламаха Тетяна 
Анатоліївна, 

ХХХХХ 

2,00  2,00  власність 

 
2 

Лавренчук Любов 
Павлівна, ХХХХ 

2,00 

 

 

 

2,00 

 

 власність 

 
 

3 
Дмитренко Петро 

Миколайович, 
ХХХХХ 

2,00  2,00  власність 

 
4 

Пінчук Дмитро 
Васильович,  

ХХХХХ 

2,00 

 

 

 

2,00 

 

 власність 

 

5 Пінчук Наталія 
Павлівна, 

ХХХХ 

2,00  2,00  власність 

6 Заєць Василь 
Федорович, с.Вірля, 

ХХХХХ 

2,00  2,00  власність 

7 Заєць Галина 
Павлівна, 
ХХХХХХ 

2,00  2,00  власність 

8 Знамен Віталій 
Володимирович, 

ХХХХХХ 

2,00  2,00  власність 

 
 
Секретар ради                                                                                                              О.В.Самчук  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  

40 сесія  8 скликання 
 

12  лютого 2020 року                                                                                                        № 2794 
 
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 7,0521 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 
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 40 сесії 8 скликання 
Баранівської міської ради 

                                                                                               від      12.02.2020 р. № 2794 
 
 
№ 

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 Омельчук Віталій 
Миколайович, 

ХХХХ 

1,70  1,70  власність 

2 Жовтун Михайло 
Володимирович, 

ХХХХХ 

1,85  1,85  власність 

 
3 

Лисюк Ольга 
Борисівна, 
ХХХХХХ 

1,70 

 

 

 

1,70 

 

 власність 

 

 
4 

Вітюк Інна 
Вікторівна, 
ХХХХХХХ 

1,80  1,80  власність 

 
 
Секретар ради                                                                                              О.В.Самчук 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  

40 сесія  8 скликання 
 

12  лютого 2020 року                                                                                                        № 2795 
 
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 28,0174 га. 

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

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

Міський голова                                                                  А.О.Душко 
 

 
Додаток 



до рішення 40 сесії 8 скликання 
Баранівської міської ради 

                                                                                               від   12.02.2020 р. № 2795 
 
№ 

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 Олійник Іван 
Петрович,                  

ХХХ 

2,00  2,00 ХХХ власність 

 
 
Секретар ради                                                                                             О.В.Самчук  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  

40 сесія  8 скликання 
 

12 лютого  2020 року                                                                                                        № 2796 
 
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 18,4654 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 
ХХХХХХХХХХХХ, 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 40 сесії 8 скликання 
Баранівської міської ради 

                                                                                               від  12.02. 2020 р. № 2796 
 
№ 

з/п 

Прізвище, ім
,
я та по-

батькові, адреса 

проживання 

Площа 

земель-

ної 

ділянки, 

га 

Для 

будівницт

ва та 

обслугову

ва-ння 

житлового 

будинку, 

господарс

ькихбудів

ель і 

споруд, га 

 Для ведення 

особистого 

селянського 

господарства, 

га 

Місце 

розташування 

земельної 

ділянки 

Примітка 

1 Семенчук Наталія 
Валеріївна, ХХХ 

1,00  1,00  власність 

 
2 
 

Пашкевич Микола 
Васильович,  ХХХ 

0,90 

 

 

 

 

 

0,90 

 

 власність 

 

 
3 
 
 

Маковей Леся 
Іванівна,  ХХХ 

 

0,60  

 

 

0,60  власність 

4 
 

Маковей Дмитро 
Іванович, ХХХ 

0,30  

 

0,30 

 

 власність 

 
5 Комлєва Галина 

Володимирівна, ХХХ 
0,50  0,50  власність 

 
6 Багінський Ігор 

Антонович,  ХХХ 
1,00  1,00  власність 

 
7 
 

Савич Людмила 
Василівна, ХХХ 

0,30 

 

 

 

0,30 

 

 власність 

 
8 
 

Дзюмак Янна 
Олександрівна,  ХХХ 

0,75 

 

 

 

0,75 

 

 власність 

 
9 
 

Чернишук Олена 
Броніславівна, ХХХ 

0,80  

 

0,80  власність 

10 Муравська Людмила 
Іванівна, ХХХ 

0,40  0,40  власність 

 
11 

Варченко Василь 
Вікторович, ХХХ 

0,40 

 

 

 

0,40 

 

 власність 

 

 
12 

Антонюк Світлана 
Іванівна, ХХХ 

2,00 

 

 

 

2,00 

 

 власність 

 
 

13 
 

Антонюк Вячеслав 
Васильович, ХХХ 

2,00 

 

 

 

 

 

2,00 

 

 

 власність 

 



 
14 

 

Шевчук Петро 
Михайлович,  ХХХ 

2,00 

 

 

 

 

 

2,00 

 

 

 власність 

 

 
15 Шевчук Людмила 

Миколаївна,               
ХХ 

2,00  2,00  власність 

16 
 
 
 
 

Христюк Лідія 
Федорівна,  ХХХ 

 

1,80 
 
 

 
 
 
 

1,80 
 
 
 

 власність 
 
 
 

 
17 

Конончук Надія 
Петрівна, ХХХ 

 

0,90  
 

0,90 
 

 власність 
 

 
18 
 

Касьян Анатолій 
Володимирович,        

ХХХ 

2,00 

 

 

 

 

2,00 

 

 власність 
 

19 
 
 

Лисюк Ярослав 
Юрійович, ХХХ 

0,54 

 

 

 

 

 

0,54 

 

 

 власність 

 

 
 
 
Секретар ради                                                                                                     О.В.Самчук  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  

40 сесія  8 скликання 
 

12   лютого 2020 року                                                                                                        № 2797 
 
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 13,7489 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 40 сесії 8 скликання 
Баранівської міської ради 

                                                                                               від   12.02. 2020 р. № 2797 
 
№ 

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 Василь 
Михайлович, 

ХХХ 

0,45  0,45 ХХХ власність 

 
 
Секретар ради                                                                                            О.В. Самчук  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  

40 сесія  8 скликання 
 

12  лютого 2020 року                                                                                                        № 2798 
 
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 30,2395 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 
ХХХХХХХХХХХХ, 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 40 сесії 8 скликання 
Баранівської міської ради 

                                                                                               від  12.02.2020 р. № 2798 
 
№ 

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, 

господарсь-

ких будівель 

і споруд, га 

 Для ведення 

особистого 

селянського 

господарства, 

га 

Місце 

розташування 

земельної 

ділянки 

Примітка 

1 Муравська Марина 
Станіславівна, 

ХХХ 

2,00  2,00 ХХХ власність 

 
 
Секретар ради                                                                                              О.В.Самчук  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  

40 сесія  8 скликання 
 

12  лютого 2020 року                                                                                                        № 2799 
 
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 5,9928 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 40 сесії 8 скликання 
Баранівської міської ради 

                                                                                               від   12.02.2020 р. № 2799 
 
 
№ 

з/п 

Прізвище, ім
,
я та по-

батькові, адреса 

проживання 

Площа 

земель-

ної 

ділянки, 

га 

Для 

будівництв

а та 

обслуговув

а-ння 

житлового 

будинку, 

господарсь

кихбудівел

ь і споруд, 

га 

 Для ведення 

особистого 

селянського 

господарства, 

га 

Місце 

розташування 

земельної 

ділянки 

Примітка 

1 Драган Валентина 
Василівна, 

ХХХ 

2,00  2,00 ХХХ власність 

 
2 

Лисюк Дмитро 
Сергійович,  

ХХХ 

1,9928 

 

 

 

1,9928 

 

ХХХ 

 

власність 

 

3 Пашкевич Світлана 
Петрівна ХХХ 

2,00  2,00 ХХХ 

 

власність 

 
 
Секретар ради                                                                                              О.В.Самчук  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  

40  сесія  8 скликання 
 

12  лютого 2020 року                                                                     № 2800 
 
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.Рудику В.В. 
 

        Розглянувши заяву гр.Рудика В.В. про надання дозволу на виготовлення 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 
ділянки з метою передачі її у власність (земельна частка (пай), сертифікат на право на 
земельну частку (пай) серія ЖТ №0253570, керуючись ст.12,32,118,125,126,1861, п.21 
Розділу Х «Перехідних положень» Земельного кодексу України, Законом України «Про 
порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних 
часток (паїв), Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України 
щодо спрощення порядку набуття прав на землю», Законом України «Про реєстрацію 
речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», ст.12,25 Закону України «Про 
землеустрій», ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи 
рекомендації постійної комісії з питань земельних відносин, містобудування, будівництва 
та охорони навколишнього природного середовища, міська рада 

 
ВИРІШИЛА: 
   

        1. Надати дозвіл гр.Рудику Василю Віталійовичу, який проживає в ХХХХХ,  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 3,4758 га, в тому 
числі: ділянка (№636) – 3,4758 га (рілля,) 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.Рудику В.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  

40 сесія  8 скликання 
 

12  лютого 2020 року                                                                                                        № 2801 
 
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 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 40 сесії 8 скликання 
Баранівської міської ради 

                                                                                               від   12.02.2020 р. № 2801 
 
№ 

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 Рублюк Тетяна 
Вікторівна, 

ХХХ 

2,00  2,00 ХХХ власність 

 
 
 
Секретар ради                                                                                             О.В. Самчук  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  

40 сесія  8 скликання 
 

12 лютого 2020 року                                                                                                        № 2802 
 
Про надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки комунальної власності 
Баранівської об’єднаної територіальної 
громади за межами населених пунктів 
зі зміною цільового призначення з земель 
запасу на землі для ведення особистого  
селянського господарства з подальшою  
передачею у власність громадянам 

 
        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 27,4530 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 40 сесії 8 скликання 
Баранівської міської ради 

                                                                                               від 12.02.2020 р. № 2802 
 
 
 
№ 

з/п 

Прізвище, ім
,
я та 

по-батькові, адреса 

проживання 

Площа 

земельної 

ділянки, 

га 

Для 

будівництва 

та 

обслуговува-

ння 

житлового 

будинку, 

господарсь-

ких будівель 

і споруд, га 

 Для ведення 

особистого 

селянського 

господарства, 

га 

Місце 

розташування 

земельної 

ділянки 

Примітка 

1 Басюк Сергій 
Валентинович, 

ХХХ 

0,37  0,37 ХХХ власність 

 
 
 
Секретар ради                                                                                                             О.В.Самчук  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  

40 сесія  8 скликання 
 

12   лютого 2020 року                                                                                                        № 2803 
 
Про надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки комунальної власності 
Баранівської об’єднаної територіальної 
громади за межами населених пунктів 
зі зміною цільового призначення з земель 
запасу на землі для ведення особистого  
селянського господарства з подальшою  
передачею у власність громадянам 

 
        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 3,1562 га. 

        2. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки сільськогосподарського призначення комунальної власності Баранівської 
об’єднаної територіальної громади зі зміною цільового призначення з земель запасу 
(16.00) на землі для ведення особистого селянського господарства (01.03) за межами 
ХХХХХХХХХХ, з подальшою  передачею у власність громадянам згідно з додатком. 
              3. Після виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної громади, Баранівській 
міській раді зареєструвати земельні ділянки у відділі Держгеокадастру. Громадянам, 
зазначеним у додатку, протягом року з дати прийняття цього рішення подати проект 
землеустрою на розгляд сесії міської ради щодо прийняття рішення про його 
затвердження та передачі земельної ділянки у власність. При невиконанні цієї умови, дане 
рішення вважати таким, що втратило чинність. 

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

Міський голова                                                                            А.О.Душко 
 
 



Додаток 
до рішення 40 сесії 8 скликання 
Баранівської міської ради 

                                                                                               від 12.02.2020 р. № 2803 
 
 
 
№ 

з/п 

Прізвище, ім
,
я та 

по-батькові, адреса 

проживання 

Площа 

земельної 

ділянки, 

га 

Для 

будівництва 

та 

обслуговува-

ння 

житлового 

будинку, 

господарсь-

ких будівель 

і споруд, га 

 Для ведення 

особистого 

селянського 

господарства, 

га 

Місце 

розташування 

земельної 

ділянки 

Примітка 

1 Карпович Оксана 
Володимирівна, 

ХХХ 

2,00  2,00 ХХХ власність 

2 Карпович Вадим 
Вікторович, 

ХХХ 

1,1562  1,1562 ХХХ власність 

 
 
 
Секретар ради                                                                                                             О.В.Самчук  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  

40 сесія  8 скликання 
 

12   лютого 2020 року                                                                                                        № 2804 
 
Про надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки комунальної власності 
Баранівської об’єднаної територіальної 
громади за межами населених пунктів 
зі зміною цільового призначення з земель 
запасу на землі для ведення особистого  
селянського господарства з подальшою  
передачею у власність громадянам 

 
        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 
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 40 сесії 8 скликання 
Баранівської міської ради 

                                                                                               від 12.02.2020 р. № 2804 
 
 
 
№ 

з/п 

Прізвище, ім
,
я та 

по-батькові, адреса 

проживання 

Площа 

земельної 

ділянки, 

га 

Для 

будівництва 

та 

обслуговува-

ння 

житлового 

будинку, 

господарсь-

ких будівель 

і споруд, га 

 Для ведення 

особистого 

селянського 

господарства, 

га 

Місце 

розташування 

земельної 

ділянки 

Примітка 

1 Губанова Любов 
Олексіївна, ХХХ 

0,40  0,40 ХХХ власність 

 
 
 
Секретар ради                                                                                                            О.В.Самчук  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ 
40 сесія 8 скликання 

 
12   лютого 2020 року                                                                                                   № 2805 
 
Про надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки комунальної власності  
Баранівської об,єднаної територіальної 
громади для ведення особистого селянського  
господарства з подальшою передачею у  
власність гр.Курилу Н.М. 
 

      Розглянувши заяву гр.Курила Н.М., керуючись ст.12,33,118,125,126 Земельного 
кодексу України, п.21 Розділу Х «Перехідних положень» Земельного кодексу України, 
згідно з яким землі колективних сільськогосподарських підприємств, що припинені (крім 
земельних ділянок, які на день набрання чинності Законом України від 10.07.2018 р. 
№2498-VІІІ перебували у приватній власності), вважаються власністю територіальних 
громад, на території яких вони розташовані, Законом України «Про внесення змін до 
деяких законодавчих актів України щодо спрощення порядку набуття прав на землю», 
Законом України «Про реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», 
ст.12,25 Закону України «Про землеустрій», ст.26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної комісії з питань 
земельних відносин, містобудування, будівництва та охорони навколишнього природного 
середовища, міська рада 
 

ВИРІШИЛА: 

             1. Надати дозвіл гр.Курилу Назарові Миколайовичу, який 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 (землі колективних 
сільськогосподарських підприємств, що припинені) загальною площею 2,00 га для 
ведення особистого селянського господарства за межами ХХХХХХ. 
 
             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.Курилу Н.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 
40 сесія 8 скликання 

 
12   лютого 2020 року                                                                                                   № 2806 
 
Про надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки комунальної власності  
Баранівської об,єднаної територіальної 
громади для ведення особистого селянського  
господарства з подальшою передачею у  
власність гр.Касянчуку О.М. 
 

      Розглянувши заяву гр.Касянчука О.М., керуючись ст.12,33,118,125,126 Земельного 
кодексу України, п.21 Розділу Х «Перехідних положень» Земельного кодексу України, 
згідно з яким землі колективних сільськогосподарських підприємств, що припинені (крім 
земельних ділянок, які на день набрання чинності Законом України від 10.07.2018 р. 
№2498-VІІІ перебували у приватній власності), вважаються власністю територіальних 
громад, на території яких вони розташовані, Законом України «Про внесення змін до 
деяких законодавчих актів України щодо спрощення порядку набуття прав на землю», 
Законом України «Про реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», 
ст.12,25 Закону України «Про землеустрій», ст.26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної комісії з питань 
земельних відносин, містобудування, будівництва та охорони навколишнього природного 
середовища, міська рада 
 

ВИРІШИЛА: 

             1. Надати дозвіл гр.Касянчуку Олександрові Миколайовичу, який проживає в 
ХХХХХХХ, на розробку проекту землеустрою щодо відведення у власність земельної 
ділянки з земель запасу сільськогосподарського призначення комунальної власності 
Баранівської об,єднаної територіальної громади (землі колективних 
сільськогосподарських підприємств, що припинені) загальною площею 2,00 га для 
ведення особистого селянського господарства за межами 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.Касянчуку О.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 
40 сесія 8 скликання 

 
12   лютого 2020 року                                                                                                   № 2807 
 
Про надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки комунальної власності  
Баранівської об,єднаної територіальної 
громади для ведення особистого селянського  
господарства з подальшою передачею у  
власність гр.Дудкину О.О. 
 

      Розглянувши заяву гр.Дудкина О.О., керуючись ст.12,33,118,125,126 Земельного 
кодексу України, п.21 Розділу Х «Перехідних положень» Земельного кодексу України, 
згідно з яким землі колективних сільськогосподарських підприємств, що припинені (крім 
земельних ділянок, які на день набрання чинності Законом України від 10.07.2018 р. 
№2498-VІІІ перебували у приватній власності), вважаються власністю територіальних 
громад, на території яких вони розташовані, Законом України «Про внесення змін до 
деяких законодавчих актів України щодо спрощення порядку набуття прав на землю», 
Законом України «Про реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», 
ст.12,25 Закону України «Про землеустрій», ст.26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної комісії з питань 
земельних відносин, містобудування, будівництва та охорони навколишнього природного 
середовища, міська рада 
 

ВИРІШИЛА: 

             1. Надати дозвіл гр.Дудкину Олегові Олеговичу, який проживає в ХХХХХХ, на 
розробку проекту землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки з земель 
запасу сільськогосподарського призначення комунальної власності Баранівської 
об,єднаної територіальної громади (землі колективних сільськогосподарських 
підприємств, що припинені) загальною площею 2,00 га для ведення особистого 
селянського господарства за межами ХХХХХХХ. 
 
             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.Дудкину О.О. подати проект землеустрою на розгляд сесії міської ради щодо 
прийняття рішення про його затвердження та передачі земельної ділянки у власність.  
 
       3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань 
земельних відносин, містобудування, будівництва та охорони навколишнього природного 
середовища.  
 

 
Міський голова                                                                                                            А.О.Душко 
 
 
 
 
 



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ 
40 сесія 8 скликання 

 
12   лютого 2020 року                                                                                                   № 2808 
 
Про надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки комунальної власності  
Баранівської об,єднаної територіальної 
громади для ведення особистого селянського  
господарства з подальшою передачею у  
власність гр.Муравському Н.В. 
 

      Розглянувши заяву гр.Муравського Н.В., керуючись ст.12,33,118,125,126 
Земельного кодексу України, п.21 Розділу Х «Перехідних положень» Земельного кодексу 
України, згідно з яким землі колективних сільськогосподарських підприємств, що 
припинені (крім земельних ділянок, які на день набрання чинності Законом України від 
10.07.2018 р. №2498-VІІІ перебували у приватній власності), вважаються власністю 
територіальних громад, на території яких вони розташовані, Законом України «Про 
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення порядку набуття 
прав на землю», Законом України «Про реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх 
обтяжень», ст.12,25 Закону України «Про землеустрій», ст.26 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної комісії з питань 
земельних відносин, містобудування, будівництва та охорони навколишнього природного 
середовища, міська рада 
 

ВИРІШИЛА: 

             1. Надати дозвіл гр.Муравському Назарію Володимировичу, який проживає в 
ХХХХХХХХХ, на розробку проекту землеустрою щодо відведення у власність земельної 
ділянки з земель запасу сільськогосподарського призначення комунальної власності 
Баранівської об,єднаної територіальної громади (землі колективних 
сільськогосподарських підприємств, що припинені) загальною площею 2,00 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.Муравському Н.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 
40 сесія 8 скликання 

 
12   лютого 2020 року                                                                                                   № 2809 
 
Про надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки комунальної власності  
Баранівської об,єднаної територіальної 
громади для ведення особистого селянського  
господарства з подальшою передачею у  
власність гр.Ткачук А.М. 
 

      Розглянувши заяву гр.Ткачук А.М., керуючись ст.12,33,118,125,126 Земельного 
кодексу України, п.21 Розділу Х «Перехідних положень» Земельного кодексу України, 
згідно з яким землі колективних сільськогосподарських підприємств, що припинені (крім 
земельних ділянок, які на день набрання чинності Законом України від 10.07.2018 р. 
№2498-VІІІ перебували у приватній власності), вважаються власністю територіальних 
громад, на території яких вони розташовані, Законом України «Про внесення змін до 
деяких законодавчих актів України щодо спрощення порядку набуття прав на землю», 
Законом України «Про реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», 
ст.12,25 Закону України «Про землеустрій», ст.26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної комісії з питань 
земельних відносин, містобудування, будівництва та охорони навколишнього природного 
середовища, міська рада 
 

ВИРІШИЛА: 

             1. Надати дозвіл гр.Ткачук Анні Миколаївні, яка проживає в ХХХХХ, на розробку 
проекту землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки з земель запасу 
сільськогосподарського призначення комунальної власності Баранівської об,єднаної 
територіальної громади (землі колективних сільськогосподарських підприємств, що 
припинені) загальною площею 0,60 га для ведення особистого селянського господарства 
за межами ХХХХХХХ. 
             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.Ткачук А.М. 
подати проект землеустрою на розгляд сесії міської ради щодо прийняття рішення про 
його затвердження та передачі земельної ділянки у власність.  
             3. Внести зміни до рішення 38 сесії 8 скликання Баранівської міської ради від 
06.12.2019 р. №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», а саме, в додатку до рішення виключити пункт 1. 
       4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань 
земельних відносин, містобудування, будівництва та охорони навколишнього природного 
середовища.  
 

 
Міський голова                                                                                                            А.О.Душко 



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ 
40 сесія 8 скликання 

 
12   лютого 2020 року                                                                                                   № 2810 
 
Про надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки комунальної власності  
Баранівської об,єднаної територіальної 
громади для ведення особистого селянського  
господарства з подальшою передачею у  
власність гр.Прокопчук З.Б. 
 

      Розглянувши заяву гр.Прокопчук З.Б., керуючись ст.12,33,118,125,126 Земельного 
кодексу України, п.21 Розділу Х «Перехідних положень» Земельного кодексу України, 
згідно з яким землі колективних сільськогосподарських підприємств, що припинені (крім 
земельних ділянок, які на день набрання чинності Законом України від 10.07.2018 р. 
№2498-VІІІ перебували у приватній власності), вважаються власністю територіальних 
громад, на території яких вони розташовані, Законом України «Про внесення змін до 
деяких законодавчих актів України щодо спрощення порядку набуття прав на землю», 
Законом України «Про реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», 
ст.12,25 Закону України «Про землеустрій», ст.26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної комісії з питань 
земельних відносин, містобудування, будівництва та охорони навколишнього природного 
середовища, міська рада 
 

ВИРІШИЛА: 

             1. Надати дозвіл гр.Прокопчук Зорині Борисівні, яка проживає в ХХХХХХХ, на 
розробку проекту землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки з земель 
запасу сільськогосподарського призначення комунальної власності Баранівської 
об,єднаної територіальної громади (землі колективних сільськогосподарських 
підприємств, що припинені) загальною площею 1,00 га для ведення особистого 
селянського господарства за межами ХХХХХХХ. 
 
             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.Прокопчук З.Б. 
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 
40 сесія 8 скликання 

 
12   лютого 2020 року                                                                                                   №2811  
 
Про надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки комунальної власності  
Баранівської об,єднаної територіальної 
громади для ведення особистого селянського  
господарства з подальшою передачею у  
власність гр.Ципановському В.Ю. 
 

      Розглянувши заяву гр.Ципановського В.Ю., керуючись ст.12,33,118,125,126 
Земельного кодексу України, п.21 Розділу Х «Перехідних положень» Земельного кодексу 
України, згідно з яким землі колективних сільськогосподарських підприємств, що 
припинені (крім земельних ділянок, які на день набрання чинності Законом України від 
10.07.2018 р. №2498-VІІІ перебували у приватній власності), вважаються власністю 
територіальних громад, на території яких вони розташовані, Законом України «Про 
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення порядку набуття 
прав на землю», Законом України «Про реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх 
обтяжень», ст.12,25 Закону України «Про землеустрій», ст.26 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної комісії з питань 
земельних відносин, містобудування, будівництва та охорони навколишнього природного 
середовища, міська рада 
 

ВИРІШИЛА: 

             1. Надати дозвіл гр.Ципановському Валерію Юрійовичу, який проживає в 
ХХХХХХХ, на розробку проекту землеустрою щодо відведення у власність земельної 
ділянки з земель запасу сільськогосподарського призначення комунальної власності 
Баранівської об,єднаної територіальної громади (землі колективних 
сільськогосподарських підприємств, що припинені) загальною площею 1,5000 га для 
ведення особистого селянського господарства за межами ХХХХХХХХХ. 
 
             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.Ципановському В.Ю. 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  

40  сесія  8 скликання 
 

12   лютого 2020 року                                                                                         № 2812 
 
Про поновлення дії договору 
оренди землі гр.Савич Д.Ф. 

 
        Розглянувши заяву гр.Савич Д.Ф. про поновлення дії договору оренди землі, який 

укладений 09.02.2015 р., керуючись ст.12,93,124 Земельного кодексу України, Законом 
України «Про реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», Законом 
України «Про оренду землі», ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», враховуючи рекомендації постійної комісії з питань земельних відносин, 
містобудування, будівництва та охорони навколишнього природного середовища, міська 
рада 

 
ВИРІШИЛА: 

        1. Поновити терміном на 5 (п’ять) років дію договору оренди земельної ділянки 
комунальної власності Баранівської обєднаної територіальної громади загальною площею 
3,0000 га для сінокосіння і випасання худоби в м.Баранівка, вул.Першотравенська (район 
РТП), який укладений Баранівською міською радою з гр.Савич Діною Федорівною               
05.02.2015 р. та зареєстрований 05.02.2015 р. в Державному реєстрі речових прав на 
нерухоме майно. Кадастровий номер земельної ділянки: 1820610100:06:000:0045. 

 
        2. Встановити розмір орендної плати за оренду земельної ділянки площею 3,0000 

га – 12 % від нормативної грошової оцінки землі. 
 
        3. Гр.Савич Д.Ф. укласти додаткову угоду до договору оренди землі та 

зареєструвати її відповідно до чинного законодавства. 
 
        4. Дане рішення вважати заявою про здійснення державної реєстрації права 

комунальної власності. 
 
        5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з 

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

 
 
 

Міський голова                                                                                                        А.О.Душко 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



                                  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  

40  сесія  8 скликання 
 

12   лютого 2020 року                                                                     № 2813 
 
Про надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки комунальної власності 
Баранівської об’єднаної територіальної 
громади  
 

        Розглянувши заяви громадян, 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. Не надавати 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. Контроль 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 40 сесії 8 скликання 
Баранівської міської ради 

                                                                                               від  12.02.2020 р. № 2813  
 
  
№ 

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 Чубарева Наталія 
Леонідівна, ХХХ 

2,00  2,00 ХХХ власність 

2 Чубарев Сергій 
Миколайович, ХХХ 

2,00  2,00 ХХХ власність 
 

3 Коваленко Наталія 
Миколаївна, ХХХ 

2,00  2,00 ХХХ власність 

 
 
Секретар ради                                                                                         О.В.Самчук 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ 

40 сесія  8 скликання 
 
 

12   лютого 2020 року                                                                                                 № 2814 
 
 
Про припинення права 
користування земельною  
ділянкою  

 
 

        Розглянувши заяву гр.Любарця Ф.Ф., гр.Рублюка О.М., гр.Башинського Л.Д., 
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.Любарцю Федору 
Фадейовичу, який проживає в ХХХ, загальною площею 0,4000 га для ведення особистого 
селянського господарства по ХХХХХХХ. Передати земельну ділянку площею 0,4000 га до 
земель запасу сільськогосподарського призначення комунальної власності Баранівської 
об’єднаної територіальної   громади.   

               2. Припинити право користування земельною ділянкою гр.Рублюку Олександру 
Михайловичу, який проживає в ХХХХХХ, загальною площею 0,4700 га для ведення 
особистого селянського господарства по ХХХХХХХХХХХ. Передати земельну ділянку 
площею 0,4700 га до земель запасу сільськогосподарського призначення комунальної 
власності Баранівської об’єднаної територіальної   громади.   

               3. Припинити право користування земельною ділянкою гр.Башинському Леоніду 
Домініковичу, який проживає в ХХХХХХХХХ, загальною площею 0,0100 га для 
будівництва індивідуальних гаражів по ХХХХХХХХХ. Передати земельну ділянку 
площею 0,0100 га до земель запасу житлової та громадської забудови комунальної 
власності Баранівської об’єднаної територіальної   громади.   

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

 
Міський голова                                                                                                          А.О.Душко 
 
 
 
 
 
 
 



                                  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  

40  сесія  8 скликання 
 

12   лютого 2020 року                                                                     № 2815 
 
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.Лисюк К.С. 
 

        Розглянувши заяву гр.Лисюк К.С. про надання дозволу на виготовлення технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок з 
метою передачі їх у власність (земельна частка (пай), сертифікат на право на земельну 
частку (пай) серія ЖТ №005762, свідоцтво про право на спадщину за законом від 
10.08.2019 р., керуючись ст.12,32,118,125,126,1861, п.21 Розділу Х «Перехідних положень» 
Земельного кодексу України, Законом України «Про порядок виділення в натурі (на 
місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв), Законом України «Про 
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення порядку набуття 
прав на землю», Законом України «Про реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх 
обтяжень», ст.12,25 Закону України «Про землеустрій», ст.26 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної комісії з питань 
земельних відносин, містобудування, будівництва та охорони навколишнього природного 
середовища, міська рада 

 
ВИРІШИЛА: 
   

        1. Надати дозвіл гр.Лисюк Капітоліні Семенівні, яка проживає по ХХХХХХХХХ, 
на розробку технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 
земельних ділянок в натурі (на місцевості) з метою передачі їх у власність для ведення 
товарного сільськогосподарського виробництва загальною площею 3,4500 га, в тому 
числі: рілля (№193) – 2,0600 га, пасовище (№178) – 0,5200 га, сіножать (№173) – 0,8700 га, 
та закріплення на місцевості межовими знаками. Земельні ділянки розташовані за межами 
ХХХХХХ та відносяться до категорії земель сільськогосподарського призначення. 

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

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



                                  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  

40  сесія  8 скликання 
 

12   лютого 2020 року                                                                     № 2816 
 
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.Шевчук Є.І. 
 

        Розглянувши заяву гр.Шевчук Є.І. про надання дозволу на виготовлення 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних 
ділянок з метою передачі їх у власність (земельна частка (пай), свідоцтво про право на 
спадщину за законом від 06.03.2003 р. керуючись ст.12,32,118,125,126,1861, п.21 Розділу Х 
«Перехідних положень» Земельного кодексу України, Законом України «Про порядок 
виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв), 
Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 
спрощення порядку набуття прав на землю», Законом України «Про реєстрацію речових 
прав на нерухоме майно та їх обтяжень», ст.12,25 Закону України «Про землеустрій», 
ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації 
постійної комісії з питань земельних відносин, містобудування, будівництва та охорони 
навколишнього природного середовища, міська рада 

 
ВИРІШИЛА: 
   

        1. Надати дозвіл гр.Шевчук Євгенії Іванівні, яка проживає по ХХХХХХХ, на 
розробку технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 
земельних ділянок в натурі (на місцевості) з метою передачі їх у власність для ведення 
товарного сільськогосподарського виробництва загальною площею 3,1000 га, в тому 
числі: рілля (№75) – 1,7000 га, пасовище (№5) – 0,5600 га, сіножать (№114) – 0,8400 га, 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.Шевчук Є.І. 
зареєструвати земельні ділянки у відділі Держгеокадастру та подати технічну 
документацію на розгляд сесії міської ради щодо прийняття рішення про її затвердження 
та передачі земельних ділянок у власність.  

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



                                  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  

40  сесія  8 скликання 
 

12   лютого 2020 року                                                                     № 2817 
 
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.Муравській Г.І. 
 

        Розглянувши заяву гр.Муравської Г.І. про надання дозволу на виготовлення 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних 
ділянок з метою передачі їх у власність (земельна частка (пай), сертифікат на право на 
земельну частку (пай) серія ЖТ №0291495, керуючись ст.12,32,118,125,126,1861, п.21 
Розділу Х «Перехідних положень» Земельного кодексу України, Законом України «Про 
порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних 
часток (паїв), Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України 
щодо спрощення порядку набуття прав на землю», Законом України «Про реєстрацію 
речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», ст.12,25 Закону України «Про 
землеустрій», ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи 
рекомендації постійної комісії з питань земельних відносин, містобудування, будівництва 
та охорони навколишнього природного середовища, міська рада 

 
ВИРІШИЛА: 
   

        1. Надати дозвіл гр.Муравській Галині Іванівні, яка проживає по ХХХХХХХ, на 
розробку технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 
земельних ділянок в натурі (на місцевості) з метою передачі їх у власність для ведення 
товарного сільськогосподарського виробництва загальною площею 3,8500 га, в тому 
числі: рілля (№197) – 2,1700 га, пасовище (№193) – 0,6600 га, сіножать (№107) – 1,0200 га, 
та закріплення на місцевості межовими знаками. Земельні ділянки розташовані за межами 
ХХХХХХХХ та відносяться до категорії земель сільськогосподарського призначення. 

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

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



                                  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  

40  сесія  8 скликання 
 

12   лютого 2020 року                                                                     № 2818 
 
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.Леонець В.М. 
 

        Розглянувши заяву гр.Леонець В.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 ЖТ №0149871, свідоцтво про право на спадщину за законом 
від 06.03.2019 р., керуючись ст.12,32,118,125,126,1861, п.21 Розділу Х «Перехідних 
положень» Земельного кодексу України, Законом України «Про порядок виділення в 
натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв), Законом 
України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення 
порядку набуття прав на землю», Законом України «Про реєстрацію речових прав на 
нерухоме майно та їх обтяжень», ст.12,25 Закону України «Про землеустрій», ст.26 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної 
комісії з питань земельних відносин, містобудування, будівництва та охорони 
навколишнього природного середовища, міська рада 

 
ВИРІШИЛА: 
   

        1. Надати дозвіл гр.Леонець Валентині Миколаївні, яка проживає по ХХХХХХХ, 
на розробку технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) з метою передачі її у власність для ведення 
товарного сільськогосподарського виробництва загальною площею 2,2447 га, в тому 
числі: рілля (№188) – 2,2447 га, 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.Леонець В.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  

40  сесія  8 скликання 
 

12   лютого 2020 року                                                                     № 2819 
 
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.Лук’янчуку В.О. 
 

        Розглянувши заяву гр.Лук’янчука В.О. 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 №0245225, свідоцтво про право на спадщину за законом 
від 24.12.2019 р., керуючись ст.12,32,118,125,126,1861, п.21 Розділу Х «Перехідних 
положень» Земельного кодексу України, Законом України «Про порядок виділення в 
натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв), Законом 
України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення 
порядку набуття прав на землю», Законом України «Про реєстрацію речових прав на 
нерухоме майно та їх обтяжень», ст.12,25 Закону України «Про землеустрій», ст.26 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної 
комісії з питань земельних відносин, містобудування, будівництва та охорони 
навколишнього природного середовища, міська рада 

 
ВИРІШИЛА: 
   

        1. Надати дозвіл гр.Лук’янчуку Віктору Олександровичу, який проживає по                                
ХХХХХХХХ, на розробку технічної документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельних діляное в натурі (на місцевості) з метою передачі їх у 
власність для ведення товарного сільськогосподарського виробництва загальною площею 
1,9451 га, в тому числі: рілля (№94) – 1,6099 га, пасовище (№939) – 0,3352 га, та 
закріплення на місцевості межовими знаками. Земельна ділянка розташована за межами 
ХХХХХХХХ та відноситься до категорії земель сільськогосподарського призначення. 

            2. Після виготовлення технічної документації із землеустрою, гр.Лук’янчуку В.О. 
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  

40  сесія  8 скликання 
 

12   лютого 2020 року                                                                                         № 2820 
 
Про надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок комунальної власності 
Баранівської об’єднаної територіальної 
громади за межами населених пунктів 
зі зміною цільового призначення з земель 
запасу на землі загального користування 
(громадський випас) 
 

       Заслухавши інформацію начальника відділу містобудування, архітектури, 
земельних відносин та комунальної власності  Шевчук О.Г. про необхідність 
виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок за межами 
населених пунктів на території Баранівської об’єднаної територіальної громади, 
керуючись ст.12,20,34,118,125,126 Земельного кодексу України, Законом України «Про 
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення порядку набуття 
прав на землю», Законом України «Про реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх 
обтяжень», ст.12,25 Закону України «Про землеустрій», ст.26 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», розпорядженням Кабінету Міністрів України від 
31.01.2018 р. №60 «Питання передачі земельних ділянок сільськогосподарського 
призначення державної власності у комунальну власність об’єднаних територіальних 
громад», враховуючи рекомендації постійної комісії з питань земельних відносин, 
містобудування, будівництва та охорони навколишнього природного середовища, міська 
рада 

 
ВИРІШИЛА: 
              

        1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельних 
ділянок сільськогосподарського призначення комунальної власності Баранівської 
об’єднаної територіальної громади зі зміною цільового призначення з земель запасу 
(16.00) на землі загального користування (громадський випас) (18.00) на території 
Баранівської об’єднаної територіальної громади Баранівського району Житомирської 
області згідно з додатком. 

        2. Після виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок 
комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної громади, Баранівській 
міській раді зареєструвати земельні ділянки у відділі Держгеокадастру 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 
 

 

 

 

 



Додаток                                                                                                                      
до рішення 40сесії 8 скликання 
Баранівської міської ради 

                                                                                               від   12.02.2020 р. №2820 
   

 

№ з/п       Кадастровий номер 

земельної ділянки 

Площа, га 

Вірлянський старостинський округ 

1 1820680800:04:000:0268 14,1023 

Марківський старостинський округ 

2 1820683600:01:000:0318 12,5398 

Кашперівський старостинський округ 

3 1820683000:05:000:0275 13,5162 

4 1820683000:05:000:0359 18,3689 
 

 

Секретар ради                                                                                                 О.В.Самчук 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



                                  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  

40  сесія  8 скликання 
 

12   лютого 2020 року                                                                                       № 2821 
 
Про внесення змін до рішень  
сесії Баранівської міської ради 

 
        Розглянувши заяви гр.Заліщука С.І., гр.Лисюк І.Р., гр.Горячко О.Ф., гр.Онищук 

Г.В., гр.Солодкої Г.В., гр.Ключковської Т.В. про необхідність внесення змін до рішень 
сесії Баранівської міської ради, в зв’язку з проведенням геодезичних робіт, уточненням 
площі земельної ділянки або допущенням технічної помилки, керуючись ст.12 Земельного 
кодексу України, ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
враховуючи рекомендації постійної комісії з питань земельних відносин, містобудування, 
будівництва та охорони навколишнього природного середовища, міська рада 

 
ВИРІШИЛА: 

               1. Внести зміни до рішення 30 сесії 8 скликання Баранівської міської ради від  
10.05.2019 р. №1823 «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 5 викласти в новій 
редакції: 
 
№ 

з/

п 

Прізвище, ім
,
я та по-

батькові, адреса 

проживання 

Площа 

земель-

ної 

ділянки, 

га 

Для 

будівництва 

та 

обслуговува

-ння 

житлового 

будинку, 

господарськ

их будівель 

і споруд, га 

 Для ведення 

особистого 

селянського 

господарства, 

га 

Місце 

розташуванн

я земельної 

ділянки 

Примітка 

5 Заліщук Сергій 
Іванович, 

ХХХХХХХ 

0,44  0,44 ХХХХ власність 

   2. Вважати таким, що втратило чинність, рішення 13 сесії 7 скликання 
Баранівської міської ради від 07.12.2016 р. №486 «Про надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної власності 
територіальної громади м.Баранівка для ведення особистого селянського господарства з 
подальшою передачею у власність гр.Лисюк І.Р.». 

   3. Внести зміни до рішення 39 сесії 8 скликання Баранівської міської ради від  
24.12.2019 р. №2682 «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.Горячко О.Ф.», а саме, : 

- в назві рішення, вступній частині та п.1 слова «з метою передачі її у власність» 
замінити на слова « метою передачі її у спільну часткову власність»; 

- назву рішення доповнити словами після коми «гр.Тарасенко В.М.»; 
- у вступній частині слова «розглянувши заяву гр.Горячко О.Ф.» замінити на слова 

«розглянувши заяву гр.Горячко О.Ф. та гр.Тарасенко В.М.»; 
- доповнити пункт 1 даного рішення після слів «вул.Івана Франка,41» словами «та 

гр.Тарасенко Валентині Миколаївні, яка проживає в ХХХХХХХХХ».  



               4. Внести зміни до рішення 39 сесії 8 скликання Баранівської міської ради від  
24.12.2019 р. №2657 «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 10 викласти в новій 
редакції: 
 
№ 

з/

п 

Прізвище, ім
,
я та по-

батькові, адреса 

проживання 

Площа 

земель-

ної 

ділянки, 

га 

Для будівництва 

та обслуговува-

ння житлового 

будинку, 

господарських 

будівель і 

споруд, га 

 Для ведення 

особистого 

селянського 

господарства, 

га 

Місце 

розташування 

земельної 

ділянки 

Примітка 

10 Онищук Галина 
Василівна, 

ХХХХХХХ 

0,55  0,55 ХХХХ власність 

 
               5. Внести зміни до рішення 39 сесії 8 скликання Баранівської міської ради від  
24.12.2019 р. №2653 «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», а саме, в додатку даного рішення пункт 1 викласти в 
новій редакції: 
 
№ 

з/

п 

Прізвище, ім
,
я та по-

батькові, адреса 

проживання 

Площа 

земель-

ної 

ділянки, 

га 

Для будівництва 

та обслуговува-

ння житлового 

будинку, 

господарських 

будівель і 

споруд, га 

 Для ведення 

особистого 

селянського 

господарства, 

га 

Місце 

розташування 

земельної 

ділянки 

Примітка 

1 Солодка Галина 
Валентинівна, 

ХХХХХХ 

0,73  0,73 ХХХХ власність 

 
               6. Внести зміни до рішення 39 сесії 8 скликання Баранівської міської ради від  
24.12.2019 р. №2670 «Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо 
відведення земельних ділянок комунальної власності Баранівської об’єднаної 
територіальної громади за межами населених пунктів зі зміною цільового призначення з 
земель запасу на землі загального користування (громадський випас)», а саме, в додатку 
даного рішення виключити пункт 68. 
 
              7. 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 4 викласти в новій 
редакції: 
 
№ 

з/

п 

Прізвище, ім
,
я та по-

батькові, адреса 

проживання 

Площа 

земель-

ної 

ділянки, 

га 

Для будівництва 

та обслуговува-

ння житлового 

будинку, 

господарських 

будівель і 

споруд, га 

 Для ведення 

особистого 

селянського 

господарства, 

га 

Місце 

розташування 

земельної 

ділянки 

Примітка 

4 Ключковська 
Тетяна Вікторівна, 

ХХХХ 

0,08  0,08 ХХХ власність 

 



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

 
Міський голова                                                                           А.О.Душко 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                            
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  

40  сесія  8 скликання 
 

12   лютого 2020 року                                                                                                   № 2822 
 
Про включення земельних ділянок 
до Переліку земельних ділянок 
комунальної власності Баранівської 
об'єднаної територіальної громади 
(прав на них), які підлягають продажу 
на земельних торгах (аукціоні) 
 

        З метою сприяння соціально-економічному розвитку Баранівської об’єднаної 
територіальної громади, забезпечення ефективного використання земельного фонду в 
ринкових умовах та наповнення міського бюджету, враховуючи інвестиційну 
привабливість земельних ділянок та звернення громадян, враховуючи протокол 
громадських слухань від 29.01.2020 № 2, керуючись ст.12,127,134-139 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. Включити до Переліку земельних ділянок комунальної власності Баранівської 
об’єднаної територіальної громади (прав на них), які підлягають продажу на земельних 
торгах (аукціоні), земельні ділянки згідно з додатком 1. 

 
        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 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток                                                                                                                                                                   
до рішення 40 сесії 8 скликання 
Баранівської міської ради 

                                                                                               від  12.02.2020 р. № 2822 
 
 

ПЕРЕЛІК 

земельних ділянок комунальної власності Баранівської 

об'єднаної територіальної громади (прав на них), 

які підлягають продажу на земельних торгах (аукціоні) 

 
№ 

з/п 

Місце 

розташування 

земельної 

ділянки 

Площа, 

га 

Кадастровий номер 

земельної ділянки 

Цільове 

призначення землі 

Умови 

продажу 

1 м.Баранівка, 
вул.Івана 

Франка,110 

0,1000 відсутній Землі житлової та 
громадської забудови 

для будівництва та 
обслуговування 

будівель торгівлі (АЗС) 

власність 

2 Рогачівський 
старостинський 

округ за 
межами 

населених 
пунктів 

41,9449 1820684800:01:000:0225 Землі запасу 
сільськогосподарського 

призначення для 
ведення особистого 

селянського 
господарства 

оренда 

3 Рогачівський 
старостинський 

округ за 
межами 

населених 
пунктів 

47,4974 1820684800:01:000:0310 Землі запасу 
сільськогосподарського 

призначення для 
ведення особистого 

селянського 
господарства 

оренда 

4 Суємецький 
старостинський 

округ за 
межами 

населених 
пунктів 

81,9643 1820685800:04:000:1268 Землі запасу 
сільськогосподарського 

призначення для 
ведення особистого 

селянського 
господарства 

оренда 

5 Вірлянський 
старостинський 

округ за 
межами 

населених 
пунктів 

18,9579 1820680800:05:000:0103 Землі запасу 
сільськогосподарського 

призначення для 
ведення особистого 

селянського 
господарства 

оренда 

 
 
Секретар ради                                                                                                       О.В.Самчук 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



                                                                            
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  

40  сесія  8 скликання 
 

12   лютого 2020 року                                                                                                   № 2823 
 

Про надання дозволу на виготовлення 
технічної документації із землеустрою 
щодо інвентаризації земельної ділянки 
комунальної власності Баранівської  
об’єднаної територіальної громади  

 

 
      Заслухавши інформацію начальника відділу містобудування та архітектури, 

земельних відносин та комунальної власності Баранівської міської ради Шевчук О.Г. про 
необхідність виготовлення технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації 
земель комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної громади, керуючись 
ст.12,33,38,39,50-52,125,126 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 
земельних питань, сесія міської ради 

 
ВИРІШИЛА: 

            1. Баранівській міській раді в особі міського голови Душка А.О. замовити 
розроблення технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земельної 
ділянки комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної громади 
орієнтовною загальною площею 54,8 га для іншого лісогосподарського призначення. 
Дана земельна ділянка відноситься до категорії земель лісогосподарського призначення. 
            2. Відділу містобудування, архітектури, земельних відносин та комунальної 
власності Баранівської міської ради: 
            2.1. Після виготовлення технічної документації із землеустрою щодо 
інвентаризації земельних ділянок комунальної власності Баранівської об’єднаної 
територіальної громади, Баранівській міській раді зареєструвати земельні ділянки у 
відділі Держгеокадастру та подати технічну документацію на розгляд сесії міської ради.   
             2.2. Провести розрахунок з землевпорядною організацією за виготовлення 
технічної документації із землеустрою. 

         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 
40 сесія 8 скликання 

 
12   лютого 2020 року                                                                                                № 2824 
 
Про затвердження технічної 
документації з нормативної 
грошової оцінки земель 
 

 
   Розглянувши технічні документації з нормативної грошової оцінки земель села 

Гриньки, села Озерянка, села Кашперівка, села Деревищина, села Зрубок, села 
Мирославль, села Ситисько, села Берестівка, які розроблені ДП «Житомирський науково-
дослідний та проектний інститут землеустрою», керуючись ст.12 Земельного кодексу 
України, Законом України «Про оцінку земель», Законом України «Про експертизу 
землевпорядної документації», Законом України «Про засади державної регуляторної 
політики у сфері господарської діяльності», Податковим кодексом 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 з нормативної грошової оцінки земель села 
Гриньки Баранівського району Житомирської області та середню (базову) вартість 1 м2 
земель села Гриньки – 61,37 грн./м2. Граничні значення зонального коефіцієнту Км2 
становлять 1,00. Площа земель населеного пункту – 135,5 га. 
          2. Затвердити технічну документацію з нормативної грошової оцінки земель села 
Озерянка Баранівського району Житомирської області та середню (базову) вартість 1 м2 
земель села Озерянка – 61,64 грн./м2. Граничні значення зонального коефіцієнту Км2 
становлять 1,00. Площа земель населеного пункту – 75,4 га. 
          3. Затвердити технічну документацію з нормативної грошової оцінки земель села 
Кашперівка Баранівського району Житомирської області та середню (базову) вартість 1 м2 
земель села Кашперівка – 83,31 грн./м2. Граничні значення зонального коефіцієнту Км2 
становлять 1,02 та 0,94. Площа земель населеного пункту – 398,0 га. 
          4. Затвердити технічну документацію з нормативної грошової оцінки земель села 
Деревищина Баранівського району Житомирської області та середню (базову) вартість 1 
м2 земель села Деревищина – 78,68 грн./м2. Граничні значення зонального коефіцієнту 
Км2 становлять 1,00. Площа земель населеного пункту – 24,0 га. 
         5. Затвердити технічну документацію з нормативної грошової оцінки земель села 
Зрубок Баранівського району Житомирської області та середню (базову) вартість 1 м2 
земель села Зрубок – 73,41 грн./м2. Граничні значення зонального коефіцієнту Км2 
становлять 1,00. Площа земель населеного пункту – 10,9 га. 
          6. Затвердити технічну документацію з нормативної грошової оцінки земель села 
Мирославль Баранівського району Житомирської області та середню (базову) вартість 1 
м2 земель села Мирославль – 77,56 грн./м2. Граничні значення зонального коефіцієнту 
Км2 становлять 1,00. Площа земель населеного пункту – 242,5 га. 
           7. Затвердити технічну документацію з нормативної грошової оцінки земель села 
Ситисько Баранівського району Житомирської області та середню (базову) вартість 1 м2 
земель села Ситисько – 72,69 грн./м2. Граничні значення зонального коефіцієнту Км2 
становлять 1,00. Площа земель населеного пункту – 89,15 га. 
 



           8. Затвердити технічну документацію з нормативної грошової оцінки земель села 
Берестівка Баранівського району Житомирської області та середню (базову) вартість 1 м2 
земель села Берестівка – 81,17 грн./м2. Граничні значення зонального коефіцієнту Км2 
становлять 1,00. Площа земель населеного пункту – 186,45 га. 
          9. Ввести в дію нормативну грошову оцінку земель населених пунктів з 01.01.2021 
року. 
          10. Нормативна грошова оцінка земель села Гриньки, села Озерянка, села 
Кашперівка, села Деревищина, села Зрубок, села Мирославль, села Ситисько, села 
Берестівка підлягає щорічній індексації відповідно до вимог чинного законодавства. 
          11. Відділу містобудування та архітектури, земельних відносин та комунальної 
власності Баранівської міської ради внести зміни до діючих договорів оренди землі щодо 
зміни розміру орендної плати шляхом укладання додаткових угод. 
          12. Оприлюднити дане рішення відповідно до вимог чинного законодавства. 
          13. З 01 січня 2021 р. вважати таким, що втратило чинність, рішення 2 сесії 6 
скликання Кашперівської сільської ради від 07.12.2010 р. №21 «Про затвердження 
технічної документації з грошової оцінки земель населених пунктів Кашперівської 
сільської ради».     
           14. З 01 січня 2021 р. вважати таким, що втратило чинність, рішення Берестівської 
сільської ради від 14.11.2011 р. №52 «Про затвердження технічної документації з 
грошової оцінки земель населених пунктів Берестівської сільської ради».        
          15. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань 
земельних відносин, містобудування, будівництва та охорони навколишнього природного 
середовища. 

 
 

Міський голова                                                                    А.О.Душко 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  

40 сесія  8 скликання 
 

12   лютого 2020 року                                                                                                    № 2825 
 
Про встановлення фактичної 
поштової адреси земельних  
ділянок 
 

     Розглянувши заяви гр.Леонець Л.П., гр..Яворського О.А. про необхідність 
встановлення фактичної поштової адреси земельних ділянок, керуючись ст.12 Земельного 
кодексу України, ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
враховуючи рекомендації постійної комісії з питань земельних відносин, містобудування, 
будівництва та охорони навколишнього природного середовища, міська рада 

 
ВИРІШИЛА: 
 
             1. Встановити фактичну поштову адресу: «ХХХХХ» замість                             
«ХХХ» в ХХХХ земельній ділянці для будівництва і обслуговування житлового будинку 
загальною площею 0,2500 га (кадастровий номер – ХХХХХХХХ), яка передана у 
власність гр.Леонець Людмилі Петрівні відповідно до Державного акту на право власності 
на землю ХХХХХХХ. 
 
            2. Встановити фактичну поштову адресу: «ХХХХХХХ» замість                             
«ХХХХХ» в ХХХХХ земельній ділянці для ведення особистого селянського господарства 
площею 0,4251 га (кадастровий номер – ХХХХХХ), яка передана у власність гр.Леонець 
Людмилі Петрівні відповідно до Державного акту на право власності на землю серія 
ХХХХХХ. 
 
            3. Встановити фактичну поштову адресу: «ХХХХХХХХХ» замість                             
«вул.Блюхера,8» в смт.Полянка земельній ділянці для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд загальною площею 0,1453 га 
(кадастровий номер – ХХХХХХХ), яка передана у власність гр.Яворському Олександру 
Антоновичу відповідно до Державного акту на право власності на землю серія ХХХХХХ.  
 

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

 
 

 
Міський голова                                                              А.О.Душко 
 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                  



                                  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  

40  сесія  8 скликання 
 

12   лютого 2020 року                                                                                                   № 2826 
  
Про присвоєння поштової 
адреси земельним ділянкам 
 

        Заслухавши інформацію начальника відділу містобудування, архітектури, 
земельних відносин та комунальної власності Баранівської міської ради Шевчук О.Г. про 
необхідність присвоєння поштової адреси земельній ділянці комунальної власності 
Баранівської об’єднаної територіальної громади для будівництва та обслуговування інших 
будівель громадської забудови, розглянувши заяви гр.Бортніка М.М., гр.Марчука І.І. про 
присвоєння поштової адреси земельним ділянкам в м.Баранівка, витяги з Державного 
реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 09.08.2019 р., 
витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права 
власності від 04.12.2019 р., 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 0,10 га для будівництва і обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд (кадастровий номер земельної 
ділянки:  ХХХХХХХХХ), яка належить на праві власності гр.Бортніку Михайлові 
Михайловичу, поштову адресу: ХХХХХХХ, замість «ХХХХХХХХХ» . 
              2. Присвоїти земельній ділянці площею 0,02 га для ведення особистого 
селянського господарства (кадастровий номер земельної ділянки:  ХХХХХХХХХ), яка 
належить на праві власності гр.Бортніку Михайлові Михайловичу, поштову адресу: 
ХХХХХХХХ, замість «ХХХХХХХХХХ» . 
               3. Присвоїти земельній ділянці площею 0,10 га для будівництва і обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд (кадастровий номер земельної 
ділянки:  ХХХХХХХХ), яка належить на праві власності гр.Марчуку Іванові Івановичу, 
поштову адресу: ХХХХХХХХХ. 
               4. Присвоїти поштову адресу: м.Баранівка, вул.Звягельська,7б, земельній ділянці 
комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної громади загальною площею 
0,0788 га для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови з 
кадастровим номером 1820600000:01:004:1593. 
               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  

40 сесія  8 скликання 
 

12   лютого 2020 року                                                                     № 2827 
 
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.Любарцю Ф.Ф. 
 

     Розглянувши заяву гр.Любарця Ф.Ф. про надання дозволу на виготовлення 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 
ділянки з метою передачі її в оренду, свідоцтво про право власності на житловий будинок 
від 14.04.2008 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.Любарцю Федору Фадейовичу, який проживає в 
ХХХХХХХХХ, на розробку технічної документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) з метою передачі її в оренду 
для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 
орієнтовною загальною площею 0,25 га в ХХХХХХХХХ. Земельна ділянка відноситься до 
категорії земель житлової та громадської забудови та перебуває в користуванні 
гр.Любарця Ф.Ф. 

 
     2. Після виготовлення технічної документації із землеустрою, Баранівській міській 

раді зареєструвати земельну ділянку у відділі Держгеокадастру. Гр.Любарцю Ф.Ф. 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  

40 сесія  8 скликання 
 

12   лютого 2020 року                                                                           № 2828 
 
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.Джуню О.Г. 
 

     Розглянувши заяву гр.Джуня О.Г. про надання дозволу на виготовлення технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки з 
метою передачі її в оренду, 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.Джуню Олегу Григоровочу, який проживає в ХХХХХХХХ, 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 0,1620 га в ХХХХХХХХХ. Земельна ділянка відноситься до категорії 
земель житлової та громадської забудови та перебуває в користуванні гр.Джуня О.Г. 

 
     2. Після виготовлення технічної документації із землеустрою, Баранівській міській 

раді зареєструвати земельну ділянку у відділі Держгеокадастру. Гр.Джуню О.Г. 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  

40 сесія  8 скликання 
 

12   лютого 2020 року                                                                 № 2829 
 
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.Ільчуку В.В. 
 

      Розглянувши заяву гр.Ільчука В.В. про надання дозволу на виготовлення технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки з 
метою передачі її в оренду, витяги з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно 
про реєстрацію права власності від 19.12.2015 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.Ільчуку Вячеславу Володимировичу, який проживає по 
ХХХХХХХХХХ, на розробку технічної документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) з метою передачі її в оренду 
для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 
орієнтовною загальною площею 0,25 га в ХХХХХХХХ. Земельна ділянка відноситься до 
категорії земель житлової та громадської забудови та перебуває в користуванні гр.Ільчука 
В.В. 

 
     2. Після виготовлення технічної документації із землеустрою, Баранівській міській 

раді зареєструвати земельну ділянку у відділі Держгеокадастру. Гр.Ільчуку В.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  

40 сесія  8 скликання 
 

12   лютого 2020 року                                                                  № 2830 
 
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.Рублюку О.М. 
 

     Розглянувши заяву гр.Рублюка О.М.  про надання дозволу на виготовлення 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 
ділянки з метою передачі її в оренду, свідоцтво про право власності на житловий будинок 
від 14.04.2008 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.Рублюку Олександрові Михайловичу, який проживає по 
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 0,25 га в ХХХХХХХХ. Земельна ділянка відноситься до 
категорії земель житлової та громадської забудови та перебуває в користуванні 
гр.Рублюка О.М. 

 
     2. Після виготовлення технічної документації із землеустрою, Баранівській міській 

раді зареєструвати земельну ділянку у відділі Держгеокадастру. Гр.Рублюку О.М. подати 
технічну документацію на розгляд сесії міської ради щодо прийняття рішення про її 
затвердження та передачі земельної ділянки в оренду. 

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



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  

40 сесія  8 скликання 
 

12   лютого 2020 року                                                                          № 2831 
 
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.Аврамцю П.А. 
 

    Розглянувши заяву гр.Аврамця П.А. про надання дозволу на виготовлення технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки з 
метою передачі її в оренду, витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно 
про реєстрацію права власності від 09.10.2019 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.Аврамцю Петрові Андрійовичу, який проживає по 
ХХХХХХХХ, 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 0,25 га в ХХХХХХХХ. Земельна ділянка відноситься до 
категорії земель житлової та громадської забудови та перебуває в користуванні 
гр.Аврамця П.А. 

 
     2. Після виготовлення технічної документації із землеустрою, Баранівській міській 

раді зареєструвати земельну ділянку у відділі Держгеокадастру. Гр.Аврамцю П.А. 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  

40 сесія 8 скликання 
 
12   лютого 2020 року                                                                                                № 2832 
 
Про припинення дії  
договору оренди землі  
 

      Розглянувши клопотання директора ТОВ «Юрест» Ковальчук А.В. про 
припинення дії договору оренди землі та припинення права користування земельниою 
ділянкою, в зв’язку з відчуженням нерухомого майна, витяг з Державного реєстру речових 
прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 23.12.2019 р., керуючись 
ст.12,141 Земельного кодексу України, Законом України «Про оренду землі», ст.26 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної 
комісії з питань земельних відносин, містобудування, будівництва та охорони 
навколишнього природного середовища, міська рада 

  
ВИРІШИЛА: 

             1. Припинити дію договору оренди землі та право користування земельною 
ділянкою площею 0,0253 га для розміщення та експлуатації основних, підсобних та 
допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої 
промисловості в м.Баранівка по вул.Першотравенській,2я, який укладений 26.11.2019 р. 
Баранівською міською радою з товариством з обмеженою відповідальністю «Юрест». 
Кадастровий номер земельної ділянки – 1820600000:01:004:1585. 

                2. Передставнику ТОВ «Юрест» укласти з Баранівською міською радою угоду 
про припинення дії договору оренди землі та зареєструвати її відповідно до чинного 
законодавства. 

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

 



 
   БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  

40 сесія  8 скликання 
12   лютого 2020 року                                                                                                   № 2833 
 
Про передачу в оренду земельної 
ділянки комунальної власності 
Баранівської об’єднаної територіальної  
громади для розміщення та експлуатації 
основних, підсобних та допоміжних будівель 
та споруд підприємств переробної,  
машинобудівної та іншої промисловості  
ФОП Захарчуку О.В. 

 
        Розглянувши заяву ФОП Захарчука О.В. про передачу в оренду земельної 

ділянки для розміщення та експлуатації основних, підсобних та допоміжних будівель та 
споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості, керуючись 
ст.12,93,124 Земельного кодексу України, Законом України «Про реєстрацію речових прав 
на нерухоме майно та їх обтяжень», Законом України «Про оренду землі», ст.26 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної 
комісії з питань земельних відносин, містобудування, будівництва та охорони 
навколишнього природного середовища, міська рада 

 
ВИРІШИЛА: 

        1. Передати фізичній особі-підприємцю Захарчуку Олександрові 
Володимировичу, який проживає в ХХХХХХХХХ, в строкову оренду терміном на 10 
(десять) років земельну ділянку комунальної власності Баранівської об’єднаної 
територіальної громади загальною площею 0,0253 га для розміщення та експлуатації 
основних, підсобних та допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, 
машинобудівної та іншої промисловості. Кадастровий номер земельної ділянки: 
1820600000:01:004:1585. 

        2. Встановити розмір орендної плати за оренду земельної ділянки площею 0,0253 
га – 12 % від нормативної грошової оцінки землі. 

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

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

 
 
 

Міський голова                             А.О.Душко 
                                                                                        

 
 



                                  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  

РІШЕННЯ  

40 сесія 8 скликання 
12 лютого 2020                                                                                                        № 2834  
 

Про надання дозволу на виготовлення 

детального плану території  

 

          Заслухавши інформацію начальника відділу містобудування, архітектури, земельних 
відносин та комунальної власності Баранівської міської ради Шевчук О.Г. про 
необхідність виготовлення детального плану території для містобудівних потреб в межах 
вулиць Соборна, Європейська, Пашкевича, Звягельська 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. Баранівській міській раді в особі міського голови Душка А.О. замовити 
виготовлення детального плану території для містобудівних потреб в межах вулиць 
Соборна, Європейська, Пашкевича, Звягельська м. Баранівка, Баранівського району, 
Житомирської області. 
 
 2. Виконавчому комітету Баранівської міської ради забезпечити підготовку 
замовлення договору на розроблення детального плану, надання вихідних даних, 
поточний контроль за виконанням робіт та надання проекту на затвердження. 
 
 3. Фінансування робіт по виготовленню детального плану провести відповідно до 
чинного законодавства. 
 
 4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань 
земельних відносин, містобудування, будівництва та охорони навколишнього середовища. 
 
 
 
Міський голова                                                                                            А.О. Душко 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  

РІШЕННЯ  

40 сесія 8 скликання 
12 лютого 2020                                                                                                        № 2835  
 

Про надання дозволу на виготовлення 

детального плану території  

 

           Розглянувши заяву гр. Луговської Н.П., про надання дозволу на виготовлення 
детального плану території земельної ділянки по вул. Звягельська, 8б, 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. Баранівській міській раді в особі міського голови Душка А.О. замовити 
виготовлення детального плану території в межах вулиць Соборна, Європейська, 
Звягельська м. Баранівка, Баранівського району, Житомирської області. 
 
 2. Виконавчому комітету Баранівської міської ради забезпечити підготовку 
замовлення договору на розроблення детального плану, надання вихідних даних, 
поточний контроль за виконанням робіт та надання проекту на затвердження. 
 
 3. Фінансування робіт по виготовленню детального плану провести відповідно до 
чинного законодавства. 
 
 4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань 
земельних відносин, містобудування, будівництва та охорони навколишнього середовища. 
 
 
 
Міський голова                                                                                            А.О. Душко 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ 
40 сесія 8 скликання 

 
12 лютого 2020 року                                                                                                   № 2836 
 
Про надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки для будівництва  
індивідуальних  гаражів з подальшою  
передачею у власність гр.Осташевській Н.Ю. 
 

      Розглянувши заяву гр.Осташевської Н.Ю., 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.Осташевській Наталії Юріївні, яка проживає в 
ХХХХХХХХХХ, 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 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.Осташевській Н.Ю. 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 
40 сесія 8 скликання 

 
12 лютого 2020 року                                                                                                    № 2837 
 
Про надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки для індивідуального  
садівництва з подальшою передачею 
у власність гр.Кравчуку В.С. 
 

      Розглянувши заяву гр.Кравчуку 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.Кравчуку Володимиру Стратоновичу 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 земельні ділянки у відділі Держгеокадастру.                         
Гр.Кравчуку 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  

40 сесія  8 скликання 
 

12   лютого 2020 року                                                                                                        № 2838 
 
Про надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки комунальної власності 
Баранівської об’єднаної територіальної 
громади за межами населених пунктів 
зі зміною цільового призначення з земель 
запасу на землі для ведення особистого  
селянського господарства з подальшою  
передачею у власність громадянам 

 
        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 8,2127 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 40 сесії 8 скликання 
Баранівської міської ради 

                                                                                               від 12.02.2020 р. № 2838 
 
 
 
№ 

з/п 

Прізвище, ім
,
я та 

по-батькові, адреса 

проживання 

Площа 

земельної 

ділянки, 

га 

Для 

будівництва 

та 

обслуговува-

ння 

житлового 

будинку, 

господарсь-

ких будівель 

і споруд, га 

 Для ведення 

особистого 

селянського 

господарства, 

га 

Місце 

розташування 

земельної 

ділянки 

Примітка 

1 Карпович 
Ярослава 

Вікторівна, 
ХХХХ 

2,00  2,00 ХХХХ власність 

2 Романчук 
Вікторія 

Вікторівна, 
ХХХХ 

1,00  1,00 ХХХХ власність 

 
 
 
Секретар ради                                                                                                             О.В.Самчук  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  

40 сесія 8 скликання 
  

12 лютого 2020 року                                                                                                    № 2839 
  
Про погодження щодо надання дозволу на  
виготовлення проекту землеустрою щодо  
відведення земельної ділянки для сінокосіння   
та випасання худоби з подальшою передачею 
в оренду  
  

      Розглянувши лист Головного управління Держгеокадастру у Житомирській 
області від 28.01.2020 р. №18-6-0.334-744/2-20 р. про погодження або відмову у 
погодженні щодо надання Головним управлінням дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки, керуючись ст.12,33,118,125,126, розділу 
Х «Перехідних положень» Земельного кодексу України, ст.26 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної комісії з питань 
земельних відносин, містобудування, будівництва та охорони навколишнього природного 
середовища, міська рада 
  

ВИРІШИЛА: 

 

             1. Не погодити гр.Вишинській Тетяні Вікторівні, яка проживає в ХХХХХХХ 
дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення в оренду земельної ділянки з 
земель запасу сільськогосподарського призначення державної власності загальною 
площею 0,5000 га для сінокосіння та випасання худоби за межами с.Стара Гута на 
території Баранівської об,єднаної територіальної громади. 
             2. Не погодити гр.Вишинській Наталії Леонідівні яка проживає в ХХХХХХХ, 
дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення в оренду земельної ділянки з 
земель запасу сільськогосподарського призначення державної власності загальною 
площею 2,5000 га для сінокосіння та випасання худоби за межами с.Стара Гута на 
території Баранівської об,єднаної територіальної громади. 
              3. Не погодити гр.Ятлуку Олександрові Миколайовичу, який проживає в 
ХХХХХХХ, дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення в оренду земельної 
ділянки з земель запасу сільськогосподарського призначення державної власності 
загальною площею 2,0000 га для сінокосіння та випасання худоби за межами с.Глибочок 
на території Баранівської об,єднаної територіальної громади. 
             4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань 
земельних відносин, містобудування, будівництва та охорони навколишнього природного 
середовища.  

  
  

Міський голова                                                                                                       А.О.Душко 
 
 
 
 
 
 



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  

40 сесія  8 скликання 
 

12 лютого  2020 року                                                                                                        № 2840 
 
Про надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки комунальної власності 
Баранівської об’єднаної територіальної 
громади зі зміною цільового призначення з 
земель для будівництва та обслуговування  
будівель ринкової інфраструктури на землі  
для ведення  особистого селянського господарства 
з подальшою передачею у власність гр.Ільчук Т.Ю. 

 
        Розглянувши заяву гр.Ільчук Т.Ю. про надання дозволу на виготовлення проекту 

землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки зі зміною цільового 
призначення, керуючись ст.12,,20,33,118,125,126 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 на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної громади зі зміною 
цільового призначення з земель житлової та громадської забудови для будівництва та 
обслуговування будівель ринкової інфраструктури (03.10) на землі 
сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства 
(01.03) (кадастровий номер: 1820600000:01:004:1631) загальною площею 0,3077 га з 
подальшою  передачею у власність гр.Ільчук Тетяні Юріївні, яка проживає по ХХХХХХХ. 
               2. Після виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної громади, гр.Ільчук Т.Ю. 
зареєструвати земельну ділянку у відділі Держгеокадастру та 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  

40 сесія  8 скликання 
 

12 лютого 2020 року                                                                                                     № 2841 
 
Про затвердження проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки  
комунальної власності Баранівської об’єднаної  
територіальної громади з метою передачі її у 
власність для ведення особистого селянського 
господарства гр.Ковальчук Л.М. 
 

Розглянувши заяву гр.Ковальчук Л.М. та 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.Ковальчук Лесі Михайлівні, яка проживає  в ХХХХХХ,  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.Ковальчук Лесі Михайлівні у власність земельну ділянку комунальної 
власності Баранівської об’єднаної територіальної громади, яка розташована за межами 
ХХХХХХХі, площею 2,0000 га, в тому числі: рілля – 2,0000 га, для ведення особистого 
селянського господарства, кадастровий номер земельної ділянки – ХХХХХХХХ. 

3. Гр.Ковальчук Л.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  

40 сесія  8 скликання 
 

12 лютого 2020 року                                                                                                     № 2842 
 
Про затвердження проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки  
комунальної власності Баранівської об’єднаної  
територіальної громади з метою передачі її у 
власність для ведення особистого селянського 
господарства гр.Лисюку І.Г. 
 

Розглянувши заяву гр.Лисюка І.Г. та 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.Лисюку Іванові Григоровичу, який проживає  в ХХХХХХХ,  загальною площею 2,0000 
га для ведення особистого селянського господарства за межами ХХХХХХХХ. Дана 
земельна ділянка відноситься до категорії земель сільськогосподарського призначення. 

2. Передати гр.Лисюку Іванові Григоровичу 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.Лисюку І.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 
 
 
 
 


