
                                  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  

РІШЕННЯ  
43 сесія 8 скликання 

06 травня 2020 року                                                                                                        №  2860 

Про затвердження Детального плану 
території в межах вулиць Звягельська,  
Ярослава Мудрого, Г.Сковороди, Древлянська 
у місті Баранівка Житомирської області  
 

       Розглянувши «Детальний план території в межах вулиць Звягельська, Ярослава 
Мудрого, Г.Сковороди, Древлянська у місті Баранівка Житомирської області», враховуючи 
протокол громадських слухань №3 від 17.02.2020р., протокол архітектурно-містобудівної 
ради №1 від 10.03.2020р., керуючись ст.19 Закону України «Про регулювання містобудівної 
діяльності», наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-
комунального господарства України від 16.11.2011 р. №290 «Про затвердження порядку 
розроблення містобудівної документації», 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. Затвердити Детальний план території в межах вулиць Звягельська, Ярослава 
Мудрого, Г.Сковороди, Древлянська у місті Баранівка Житомирської області, затверджений 
рішенням Баранівської міської ради 30 сесії 8 скликання від 10.05.2019р. №1910 (зі змінами). 
Для зміни  цільового призначення земельної ділянки та уточнення місця розміщення об’єкта 
будівництва по вул. Звягельська, 13, який розроблений ФОП Микитенком В.А. 
 
                2. Виконавчому комітету Баранівської міської ради забезпечити оприлюднення 
детального плану території та звіту про стратегічну екологічну оцінку протягом 10 днів з 
дати його затвердження. 
 
                3.   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  
43 сесія 8 скликання 

06 травня 2020                                                                                                        №  2861 

Про внесення змін до детального 
плану території та надання дозволу  
на виготовлення детального плану території  

Розглянувши заяву гр. Лиса В.С., про надання дозволу на виготовлення детального 
плану території земельної ділянки по вул. 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. Надати дозвіл на внесення змін до «Детальний план території в межах вулиць 
Звягельська, Ярослава Мудрого, Г.Сковороди, Калинова в м. Баранівка. Для розміщення 
будівлі прозорого фісу з зблокованими приміщеннями торгово-тренінгового центру за 
адресою: вулиця Звягельська, 7-б, об'єктів закладів освіти за адресою: вул. Звягельська, 7-е 
(реконструкція Баранівського міжшкільного ресурсного центру), вул. Звягельська, 7-є 
(спортивний майданчик Баранівської ЗОШ №2 імені О.Сябрук), земельної ділянки по вулиці 
Звягельській, 7-в загальною площею 0,0083га», затвердженого рішенням Баранівської міської 
ради 27 сесії 8 скликання від 21.12.2018р. №1519. 

2. Баранівській міській раді в особі міського голови Душка А.О. замовити виготовлення 
детального плану території в межах вулиць: Звягельська, Ярослава Мудрого, Г.Сковороди, 
Калинова. 

3. Виконавчому комітету Баранівської міської ради забезпечити підготовку замовлення 
договору на розроблення детального плану, надання вихідних даних, поточний контроль за 
виконанням робіт та надання проекту на затвердження. 

4. Фінансування робіт по виготовленню детального плану провести відповідно до 
чинного законодавства. 

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

 

Міський голова                                                                                            А.О. Душко               
 



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
43 сесія  8 скликання 

 

06 травня 2020 року                                                                     № 2862 

Про надання дозволу на виготовлення 
технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
з метою передачі її в оренду  
 

     Розглянувши заяви гр.Щотова В.І., гр.Омельчук Т.Я., гр.Шастун М.В.,                    
гр.Фанька Ю.І., гр.Лукавської О.Ю. гр.Маліцького В.В., .гр. Антонюк Р.О. про надання 
дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки з метою передачі її в оренду, свідоцтво про право на 
спадщину за заповітом від 23.12.2003 р., свідоцтво про право на спадщину за заповітом від 
07.04.1993 р., свідоцтво про право на спадщину за законом від 17.01.2006 р., договір 
дарування житлового будинку від 19.02.2003 р., керуючись ст.12,40,93,125,126,1861, 
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 на розробку технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) з метою передачі 
її в оренду: 

      1.1. Щотову Володимиру Івановичу, який проживає по ХХХХХХХХХХХ, 
орієнтовною площею 0,1000 га для будівництва і обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд із земель житлової та громадської забудови, розташованої по 
ХХХХХХХХХХХХ. 

       1.2. Омельчук Тетяні Яківні, яка проживає по ХХХХХХХХХХ, орієнтовною площею 
0,1000 га для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд із земель житлової та громадської забудови, розташованої по ХХХХХХХХХХХ. 

      1.3. Шастун Марії Володимирівні, яка проживає по XXXXXXXXX, орієнтовною 
площею 0,1000 га для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд із земель житлової та громадської забудови, розташованої по 
XXXXXXXXXXX. 



      1.4. Фаньку Юрію Івановичу, Лукавській Олені Юріївні, які проживають по                          
XXXXXXXXXXXXXX, орієнтовною плошею 0,1000 га для будівництва і обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд із земель житлової та громадської 
забудови, розташованої по XXXXXXXX. 

 1.5. Маліцькому Віктору Володимировичу, який проживає по XXXXXXX, орієнтовною 
площею 0,2500 га для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд із земель житлової та громадської забудови, розташованої по 
XXXXXXXXX. 

1.6. Антонюк Раїсі Олександрівні, яка проживає в XXXXXXX, орієнтовною площею 
0,2500 га для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд із земель житлової та громадської забудови, розташованої по XXXXXXXX 

     2. Після виготовлення технічної документації із землеустрою, Баранівській міській 
раді зареєструвати земельну ділянку у відділі Держгеокадастру. Громадянам подати технічну 
документацію на розгляд сесії міської ради щодо прийняття рішення про її затвердження та 
передачі земельної ділянки 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  
43 сесія  8 скликання 

06 травня  2020 року                                                                           № 2863 

Про надання дозволу на виготовлення 
технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
з метою передачі її у власність 
 

      Розглянувши заяви гр. Лебіги І.Т., свідоцтво про право на спадщину за законом від 
11.02.2020 р, сертифікат на право на земельну частку (пай) XXXXXX, гр. Присіч А.Л., 
сертифікат на право на земельну частку (пай) XXXXXXXX, гр. Присіч А.Л., сертифікат на 
право на земельну частку (пай) XXXXXXX, гр.Качковської Н.С., свідоцтво про право на 
спадщину за законом від 12.02.2020 р, сертифікат на право на земельну частку (пай) XXXXX, 
керуючись ст.12,32,118,125,126,1861, п.21 Розділу Х «Перехідних положень» Земельного 
кодексу України, Законом України «Про порядок виділення в натурі (на місцевості) 
земельних ділянок власникам земельних часток (паїв), Законом України «Про внесення змін 
до деяких законодавчих актів України щодо спрощення порядку набуття прав на землю», 
Законом України «Про реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», ст.12,25 
Закону України «Про землеустрій», ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», враховуючи рекомендації постійної комісії з питань земельних відносин, 
містобудування, будівництва та охорони навколишнього природного середовища, міська рада 

ВИРІШИЛА: 

             1. Надати дозвіл на розробку технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) з метою передачі її у власність 
наступним громадянам: 

             1.1. Лебізі Івану Трохимовичу, який проживає по ХХХХХХХХ, загальною  площею 
3,7279 га,  в тому числі: рілля – 3,7279 га (№711), для ведення товарного 
сільськогосподарського виробництва. Земельна ділянка розташована за межами 
ХХХХХХХХХХ та відноситься до земель сільськогосподарського призначення. 

              1.2. Присічу Андрію Леонідовичу, який проживає ХХХХХХХХХХ, загальною 
площею 1,9697 га, в тому числі: рілля – 1,9697 га (№43), для ведення товарного 
сільськогосподарського виробництва. Земельна ділянка розташована за межами 
ХХХХХХХХХХХ та відноситься до земель сільськогосподарського призначення. 

              1.3. Присічу Андрію Леонідовичу, який проживає ХХХХХХХХХХХ, загальною 
площею 1,6770 га, в тому числі: рілля – 1,6770 га (№44), для ведення товарного 
сільськогосподарського виробництва. Земельна ділянка розташована за межами 
ХХХХХХХХХ та відноситься до земель сільськогосподарського призначення. 



             1.4. Качковській Надії Степанівні, яка проживає в ХХХХХХХХХ, загальною площею 
3,7618 га, в тому числі: рілля – 3,0144 га (№382), сіножаті – 0,7474 га (707) для ведення 
товарного сільськогосподарського виробництва. Земельна ділянка розташована за межами 
ХХХХХХХХХХ та відноситься до земель сільськогосподарського призначення. 

             2. Після виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж 
земельної ділянки, Баранівській міській раді зареєструвати земельну ділянку у відділі 
Держгеокадастру. Громадянам  подати технічну документацію на розгляд сесії міської ради 
щодо прийняття рішення про її затвердження та передачі земельної ділянки у власність.  

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

 

 

Міський голова                                                                                                            А.О.Душко 

 

              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



                                  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
43 сесія 8 скликання 

06 травня 2020 року                                                                     № 2864 

Про надання дозволу на виготовлення 
технічної документації із землеустрою 
щодо поділу земельної ділянки та проекту  
землеустрою щодо відведення земельної  
ділянки комунальної власності Баранівської  
об’єднаної територіальної громади з метою 
передачі її у власність 
 

        Розглянувши заяви громадян, керуючись ст.12,33,40,118,125,126 Земельного кодексу 
України, п.21 Розділу Х «Перехідних положень» Земельного кодексу України, згідно з яким 
землі колективних сільськогосподарських підприємств, що припинені (крім земельних 
ділянок, які на день набрання чинності Законом України від 10.07.2018 р. №2498-VІІІ 
перебували у приватній власності), вважаються власністю територіальних громад, на 
території яких вони розташовані, Законом України «Про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України щодо спрощення порядку набуття прав на землю», Законом 
України «Про реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», ст.12,25 Закону 
України «Про землеустрій», ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
враховуючи рекомендації постійної комісії з питань земельних відносин, містобудування, 
будівництва та охорони навколишнього природного середовища, міська рада 

ВИРІШИЛА: 

               1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення у власність 
земельної ділянки комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної громади: 

               1.1. Полюшкевичу Артему Вадимовичу, який проживає по XXXXXXXX, 
орієнтовною площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд із земель запасу житлової та громадської забудови, 
розташованої по XXXXXXXXXX. 

               1.2. Головні Віталію Валерійовичу, який проживає по XXXXXXXX, орієнтовною 
площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд із земель запасу житлової та громадської забудови, розташованої по 
XXXXXXXXXX. 

             1.3. Полюшкевич Ользі Григорівні, яка проживає по XXXXXXXX, орієнтовною 
площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд із земель запасу житлової та громадської забудови, розташованої 
XXXXXXX. 



              1.4. Савичу Юрію Олексійовичу, який проживає в XXXXXXXXXX орієнтовною 
площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд із земель житлової та громадської забудови розташованої в XXXXXXXX. 

               1.5. Туніцькому Віталію Віталійовичу, який проживає по XXXXXXXX, 
орієнтовною площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд із земель запасу житлової та громадської забудови, 
розташованої по XXXXXXXXXX. 

                1.6. Маліцькому Олександру Юрійовичу, який проживає по XXXXXXXXX, 
орієнтовною площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд із земель запасу житлової та громадської забудови, 
розташованої по XXXXXXXXXX. 

                 1.7. Подолянчук Катерині Степанівні, яка проживає по XXXXXXXX, з земель 
запасу сільськогосподарського призначення (землі колективних сільськогосподарських 
підприємств, що припинені) орієнтовною площею 0,2200 га для ведення особистого 
селянського господарства за межами XXXXXXXX. 

               1.8. Шидей Вірі Григорівні, яка проживає по XXXXXXXXX, з земель запасу 
сільськогосподарського призначення (землі колективних сільськогосподарських 
підприємств, що припинені) орієнтовною площею 0,2600 га для ведення особистого 
селянського господарства за межами XXXXXXXXX. 

              1.9. Гуменній Вероніці Вікторівні, яка проживає по XXXXXXXXXX, орієнтовною 
площею 0,1200 га для ведення індивідуального садівництва із земель запасу 
сільськогосподарського призначення, розташованої в XXXXXXXXXXX 

              1.10. Лавренчуку Миколі Івановичу, який проживає по XXXXXXXXX, 
орієнтовною площею 0,7000 га для ведення особистого селянського господарства із земель 
запасу сільськогосподарського призначення, розташованої по XXXXXXXX. 

             1.11. Лавренчуку Миколі Івановичу, який проживає по XXXXXXXXX, орієнтовною 
площею 0,2500 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд із земель запасу житлової та громадської забудови, розташованої по 
XXXXXXXXX. 

             1.12 Бондарчуку Володимирові Петровичу, який проживає по XXXXXXXXXXX, 
орієнтовною площею 1,4000 га для ведення особистого селянського господарства із земель 
запасу сільськогосподарського призначення, розташованої по XXXXXXXXXX. 

             1.13. Курман Валентині Василівні, яка проживає по XXXXXXX орієнтовною 
площею 0,8000 га для ведення особистого селянського господарства із земель запасу 
сільськогосподарського призначення, розташованої по XXXXXXXXX. 

             1.14. Мельник Оксані Олександрівні, яка проживає по XXXXXXX, орієнтовною 
площею 0,9000 га для ведення особистого селянського господарства із земель запасу 
сільськогосподарського призначення, розташованої в XXXXXXXX. 

            1.15. Ковальчуку Павлу Миколайовичу, який  проживає по XXXXXXXXX, 
орієнтовною площею 0,4500 га для ведення особистого селянського господарства із земель 
запасу сільськогосподарського призначення, розташованої по XXXXXXXXXX. 



           1.16. Омельчук Оксані Павлівні, яка проживає по XXXXXXX, орієнтовною площею 
0,4500 га для ведення особистого селянського господарства із земель запасу 
сільськогосподарського призначення, розташованої по XXXXXXXX. 

          1.17. Сахнюку Анатолію Станіславовичу, який проживає по XXXXXXX, орієнтовною 
площею 0,2000 га для ведення особистого селянського господарства із земель запасу 
сільськогосподарського призначення, розташованої по XXXXXXXXX. 

           1.18. Райковській Тетяні Анатоліївні, яка проживає по XXXXXXX, орієнтовною 
площею 0,7500 га для ведення особистого селянського господарства із земель запасу 
сільськогосподарського призначення, розташованої в XXXXXXX. 

           1.19. Хлуду Миколі Володимировичу, який проживає по XXXXXXX, орієнтовною 
площею 0,5000 га для ведення особистого селянського господарства із земель запасу 
сільськогосподарського призначення, розташованої в XXXXXXXXX. 

           1.20. Миську Леоніду Михайловичу, який проживає по XXXXXXXXX, з земель 
запасу сільськогосподарського призначення (землі колективних сільськогосподарських 
підприємств, що припинені) орієнтовною площею 2,0000 га для ведення особистого 
селянського господарства за межами XXXXXXXXXX. 

           1.21. Гайдайчуку Богдану Анатолійовичу, який проживає по XXXXXXX, 
орієнтовною площею 2,0000 га для ведення особистого селянського господарства із земель 
запасу сільськогосподарського призначення, розташованої в XXXXXXXX. 

           1.22. Очередько Раїсі Миколаївні, яка проживає в XXXXXXXXX, орієнтовною 
площею 0,6000 га для ведення особистого селянського господарства із земель запасу 
сільськогосподарського призначення, розташованої в XXXXXXX. 

           1.23. Музиченко Ользі Павлівні, яка проживає по XXXXXXXX, орієнтовною площею 
0,2000 га для ведення особистого селянського господарства із земель запасу 
сільськогосподарського призначення, розташованої в районі XXXXXXXXX. 

           1.24. Черкавському Олегу Валентиновичу, який проживає по XXXXXXXX, 
орієнтовною площею 0,2500 га для будівництва та обслуговування господарських будівель і 
споруд із земель запасу житлової та громадської забудови, розташованої в XXXXXXXX. 

           1.25. Сахнюк Надії Федорівні, яка проживає в XXXXXXXXX, орієнтовною площею 
0,7000 га для ведення особистого селянського господарства із земель запасу 
сільськогосподарського призначення, розташованої в XXXXXXXXX.. 

           1.26. Шевчуку Володимиру Зіновійовичу, який проживає в XXXXXXXXX, 
орієнтовною площею 0,3000 га для ведення особистого селянського господарства із земель 
запасу сільськогосподарського призначення, (землі колективних сільськогосподарських 
підприємств, що припинені), розташованої за межами XXXXXXXXXX. 

           1.27. Каленюку Василю Івановичу, який проживає по XXXXXXXX, орієнтовною 
площею 2,0000 га для ведення особистого селянського господарства із земель запасу 
сільськогосподарського призначення, розташованої XXXXXXXX 

          1.28. Курельчуку Юрію Вікторовичу, який проживає по XXXXXXXX орієнтовною 
площею 2,0000 га для ведення особистого селянського господарства із земель запасу 
сільськогосподарського призначення, розташованої в XXXXXXXX 



          1.29. Ільчуку Олександру Миколайовичу, який проживає в XXXXXXXXXX, 
орієнтовною площею 1,8000 га для ведення особистого селянського господарства із земель 
запасу сільськогосподарського призначення, розташованої в XXXXXXXXXX. 

          1.30. Каленюк Ірині Анатоліївні, яка проживає в XXXXXXXXXX, орієнтовною 
площею 2,0000 га для ведення особистого селянського господарства із земель запасу 
сільськогосподарського призначення, розташованої в XXXXXXXXX. 

          1.31. Заїці Ользі Миколаївні, яка проживає по вул.Савчука в сXXXXXXXX, з земель 
запасу сільськогосподарського призначення (землі колективних сільськогосподарських 
підприємств, що припинені) орієнтовною площею 1,8900 га для ведення особистого 
селянського господарства за межами XXXXXXXXі. 

         1.32. Степанюку Сергію Івановичу, який проживає по XXXXXXXXX, орієнтовною 
площею 0,2500 га для ведення особистого селянського господарства із земель запасу 
сільськогосподарського призначення, розташованої в XXXXXXXXX. 

         1.33. Парфенюку Володимиру Юрійовичу, який проживає по XXXXXXX, 
орієнтовною площею 2,0000 га для ведення особистого селянського господарства із земель 
запасу сільськогосподарського призначення, розташованої в XXXXXXXX. 

1.34. Чаплінському Євгенію Євгеновичу, який проживає в XXXXXXXXXті, 
орієнтовною площею 1,2500 га для ведення особистого селянського господарства із земель 
запасу сільськогосподарського призначення, (землі колективних сільськогосподарських 
підприємств, що припинені) розташованої за межами XXXXXXXX.. 

1.35. Жулінській Лілії Андріївні, яка проживає в XXXXXXX, орієнтовною площею 
1,2500 га для ведення особистого селянського господарства із земель запасу 
сільськогосподарського призначення, (землі колективних сільськогосподарських 
підприємств, що припинені) розташованої за межами XXXXXXX.. 

1.36. Терешку Денису Вікторовичу, який проживає в XXXXXXXX орієнтовною 
площею 0,01 га для будівництва індивідуального гаража із земель запасу житлової та 
громадської забудови XXXXXXXX. 

1.37. Пашкевич Оксані Володимирівні, яка проживає в XXXXXX, орієнтовною 
площею 0,01 га для будівництва індивідуального гаража із земель запасу житлової та 
громадської забудови в XXXXXXX 

1.38. Шевчук Анастасії Сергіївні, яка проживає в XXXXXXXXX, орієнтовною 
площею 1,600 га для ведення особистого селянського господарства із земель запасу 
сільськогосподарського призначення, розташованої в межах XXXXXXXXXX. 

1.39. Гриценюк Світлані Сергіївні, яка проживає в XXXXXXXXX, орієнтовною 
площею 2,0000 га для ведення особистого селянського господарства із земель запасу 
сільськогосподарського призначення, розташованої в межах XXXXXXX.. 

1.40. Нікітчину Віктору Петровичу, який проживає в XXXXXXX, орієнтовною 
площею 0,1776 га для ведення особистого селянського господарства із земель запасу 
сільськогосподарського призначення, розташованої в межах XXXXXXXXX 



1.41. Нікітчиній Інні Борисівні, яка проживає в XXXXXXXX, орієнтовною площею 
0,6176 га для ведення особистого селянського господарства із земель запасу 
сільськогосподарського призначення, розташованої в межах XXXXXXXX 

1.42. Зарембі Сніжані Василівні, яка проживає в XXXXXXXXXXXX, орієнтовною 
площею 0,17 га для ведення особистого селянського господарства із земель запасу 
сільськогосподарського призначення, розташованої в XXXXXXXXXXX 

1.43. Цимбалюку Олександру Васильовичу, який проживає в XXXXXXXXXX, 
орієнтовною площею 0,30 га для ведення особистого селянського господарства із земель 
запасу сільськогосподарського призначення, розташованої в межах XXXXXXX 

           2. Надати дозвіл на розробку технічної документації із землеустрою щодо поділу 
земельної ділянки загальною площею 2,1253 га (кадастровий номер: XXXXXX). 

           2.1 Надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки сільськогосподарського призначення комунальної власності Баранівської 
об’єднаної територіальної громади зі зміною цільового призначення з земель запасу (16.00) 
на землі для ведення особистого селянського господарства (01.03) за межами 
XXXXXXXXX, з подальшою передачею у власність: 

           2.1.1 Процун Галині Іванівні, яка проживає по XXXXXXXXX, орієнтовною площею 
1,0626 га. 

            2.1.2 Никитенко Юлії Вікторівні, яка проживає по XXXXXXXXX, орієнтовною 
площею 1,0626 га. 

            3. Надати дозвіл на розробку технічної документації із землеустрою щодо поділу 
земельної ділянки загальною площею 22,1903 га (кадастровий номер: XXXXXXX). 

             3.1 Надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки сільськогосподарського призначення комунальної власності Баранівської 
об’єднаної територіальної громади зі зміною цільового призначення з земель запасу (16.00) 
на землі для ведення особистого селянського господарства (01.03) за межами XXXXXXXX, 
з подальшою передачею у власність: 

             3.1.1 Міненку Андрію Павловичу, який проживає по XXXXXXXXX орієнтовною 
площею 0,2000 га. 

            4. Надати дозвіл на розробку технічної документації із землеустрою щодо поділу 
земельної ділянки загальною площею 23,7838 га (кадастровий номер: XXXXXXX). 

             4.1 Надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки сільськогосподарського призначення комунальної власності Баранівської 
об’єднаної територіальної громади зі зміною цільового призначення з земель запасу (16.00) 
на землі для ведення особистого селянського господарства (01.03) за межами 
XXXXXXXXX, з подальшою передачею у власність: 

           4.1.1 Недзельській Ганні Ігорівні, яка проживає по XXXXXX, орієнтовною площею 
0,6000 га. 

          5. Надати дозвіл на розробку технічної документації із землеустрою щодо поділу 
земельної ділянки загальною площею 3,2616 га (кадастровий номер: XXXXXXX). 



          5.1 Надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки сільськогосподарського призначення комунальної власності Баранівської 
об’єднаної територіальної громади зі зміною цільового призначення з земель запасу (16.00) 
на землі для ведення особистого селянського господарства (01.03) за межами XXXXXXX, з 
подальшою передачею у власність: 

          5.1.1 Парфенюк Тетяні Григорівні, яка проживає по XXXXXXXXX, орієнтовною 
площею 2,0000 га. 

          6. Надати дозвіл на розробку технічної документації із землеустрою щодо поділу 
земельної ділянки загальною площею 15,3732 га (кадастровий номер: XXXXXXXX). 

          6.1 Надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки сільськогосподарського призначення комунальної власності Баранівської 
об’єднаної територіальної громади зі зміною цільового призначення з земель запасу (16.00)  
на землі для ведення особистого селянського господарства (01.03) за межами XXXXXXX, з 
подальшою передачею у власність: 

          6.1.1 Коржовському Дмитру Петровичу, який проживає по XXXXXX, орієнтовною 
площею 2,0000 га. 

          6.1.2 Алексеєнко Ілоні Миколаївні, яка проживає по XXXXXXXX, орієнтовною 
площею 2,0000 га.  

          6.1.3. Коржовській Ларисі Володимирівні, яка проживає по XXXXXXXX орієнтовною 
площею 2,0000 га. 

          6.1.4. Коржовському Петру Івановичу, який проживає по XXXXXXXXX, орієнтовною 
площею 2,0000 га. 

          7. Надати дозвіл на розробку технічної документації із землеустрою щодо поділу 
земельної ділянки загальною площею 20,9869 га (кадастровий номер: XXXXXXXX). 

          7.1 Надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки сільськогосподарського призначення комунальної власності Баранівської 
об’єднаної територіальної громади зі зміною цільового призначення з земель запасу (16.00)  
на землі для ведення особистого селянського господарства (01.03) за межами 
XXXXXXXXXX, з подальшою передачею у власність: 

          7.1.1 Бойчук Надії Миколаївні, яка проживає по XXXXXXX, орієнтовною площею 
2,0000 га. 

7.1.2 Ігнатюку Миколі Петровичу, який проживає по XXXXXXX, орієнтовною 
площею 2,0000 га. 

7.1.3 Поліщук Марії Данилівні, яка проживає по XXXXXXX, орієнтовною площею 
2,0000 га. 

        7.1.4 Бойчуку Петру Степановичу, який проживає по XXXXXXX, орієнтовною 
площею 2,0000 га. 

7.1.5 Бойчуку Володимиру Степановичу, який проживає по XXXXXXXX, 
орієнтовною площею 2,0000 га. 



7.1.6 Савичу Олексію Анатолійовичу, який проживає по XXXXXXXXX, орієнтовною 
площею 2,0000 га. 

7.1.7 Савичу Ігореві Олексійовичу, який проживає в XXXXXXXX, орієнтовною 
площею 2,0000 га. 

         8. Надати дозвіл на розробку технічної документації із землеустрою щодо поділу 
земельної ділянки загальною площею 5,3956 га (кадастровий номер: XXXXXXXXX). 

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

         8.1.1. Олійнику Ярославу Леонідовичу, який проживає по XXXXXX, орієнтовною 
площею 1,8000 га. 

         8.1.2. Олійник Ганні Іванівні, яка проживає по XXXXXXX, орієнтовною площею 
1,8000 га. 

        8.1.1. Олійник Галині Антонівні, яка проживає по XXXXXXX, орієнтовною площею 
1,8000 га. 

         9. Надати дозвіл на розробку технічної документації із землеустрою щодо поділу 
земельної ділянки загальною площею 5,1142 га (кадастровий номер: XXXXXX). 

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

          9.1.1. Добровольському Леоніду Леонідовичу, який проживає по XXXXXXX, 
орієнтовною площею 1,7047 га. 

          9.1.2. Добровольській Інні Валентинівні, яка проживає по XXXXXXX, орієнтовною 
площею 1,7047 га. 

          9.1.3. Ткачову Олександру Олександровичу, який проживає по XXXXXXX, 
орієнтовною площею 1,7048 га. 

         10. Надати дозвіл на розробку технічної документації із землеустрою щодо поділу 
земельної ділянки загальною площею 28,2913 га (кадастровий номер: XXXXXXX). 

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

        10.1.1. Дейнеці Ользі Іванівні, яка проживає по XXXXXXX, орієнтовною площею 
2,0000 га. 



         11. Надати дозвіл на розробку технічної документації із землеустрою щодо поділу 
земельної ділянки загальною площею 5,6680 га (кадастровий номер: XXXXXXX). 

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

        11.1.1. Конончуку Юрію Олеговичу, який проживає по XXXXXX, орієнтовною 
площею 2,0000 га. 

        11.1.2. Нікітчиній Вірі Пантелеймонівні, яка проживає по XXXXXX, орієнтовною 
площею 2,0000 га. 

        12. Надати дозвіл на розробку технічної документації із землеустрою щодо поділу 
земельної ділянки загальною площею 13,2402 га (кадастровий номер: 
1820682000:02:000:0162). 

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

        12.1.1. Захаркіну Миколі Івановичу, який проживає по XXXXXX, орієнтовною площею 
0,9300 га. 

        12.1.2. Шкабарі Федору Михайловичу, який проживає по XXXXXXXX, орієнтовною 
площею 0,9300 га. 

        12.1.3. Парфенюку Олексію Павловичу, який проживає по XXXXXXX, орієнтовною 
площею 0,9300 га. 

        12.1.4. Парфенюку Олександру Олексійовичу, який проживає по XXXXXXXX, 
орієнтовною площею 0,9300 га. 

        12.1.5. Скочиляс Олені Володимирівні, яка проживає по XXXXXXXXXX, орієнтовною 
площею 0,9300 га. 

        12.1.6. Шкабарі Жанні Миколаївні, яка проживає по XXXXXXX, орієнтовною площею 
0,9300 га. 

        12.1.7. Захаркіну Григорію Івановичу, який проживає по XXXXXXX, орієнтовною 
площею 0,9300 га. 

        12.1.8. Вовку Миколі Сергійовичу, який проживає по XXXXXXXXX, орієнтовною 
площею 0,9300 га. 

        12.1.9. Сидорчук Дарині Володимирівні, яка проживає по XXXXXXX, орієнтовною 
площею 0,9300 га. 

        12.1.10. Сидорчуку Володимиру Васильовичу, який проживає в XXXXXXXX, 
орієнтовною площею 0,9300 га. 



       12.1.11. Скочиляс Віктору Олександровичу, який проживає по XXXXXXXX, 
орієнтовною площею 0,9300 га. 

       13. Надати дозвіл на розробку технічної документації із землеустрою щодо поділу 
земельної ділянки загальною площею 10,9319 га (кадастровий номер: XXXXXXX). 

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

        13.1.1. Малаховскому Вадиму Леонідовичу, який проживає по XXXXXXX, 
орієнтовною площею 2,0000 га. 

        13.1.2. Маліцькому Володимиру Валерійовичу, який проживає в XXXXXXXX, 
орієнтовною площею 2,0000 га. 

        13.1.3. Маліцькій Юлії Сергіївні, яка проживає в XXXXXX, орієнтовною площею 
2,0000 га. 

        14. Надати дозвіл на розробку технічної документації із землеустрою щодо поділу 
земельної ділянки загальною площею 13,6445 га (кадастровий номер: XXXXXXX). 

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

        14.1.1. Вовку Богдану Федоровичу, який проживає по XXXXXXX, орієнтовною 
площею 2,0000 га. 

14.1.1. Камінському Олексію Сергійовичу, який проживає по XXXXXXX, 
орієнтовною площею 2,0000 га. 

         15. Надати дозвіл на розробку технічної документації із землеустрою щодо поділу 
земельної ділянки загальною площею 3,4367 га (кадастровий номер: XXXXXXXX). 

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

        15.1.1. Мітяєву Олександру Віталійовичу, який проживає по вулXXXXXXXX, 
орієнтовною площею 1,7000 га. 

        16. Надати дозвіл на розробку технічної документації із землеустрою щодо поділу 
земельної ділянки загальною площею 4,2576 га (кадастровий номер: XXXXXXX). 

         16.1. Надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки сільськогосподарського призначення комунальної власності Баранівської 
об’єднаної територіальної громади зі зміною цільового призначення з земель запасу (16.00)  



на землі для ведення особистого селянського господарства (01.03) за межами XXXXXX, з 
подальшою передачею у власність: 

        16.1.1. Возному Миколі Миколайовичу, який проживає в XXXXXXX, орієнтовною 
площею 2,0000 га. 

        16.1.2. Возному Ігору  Миколайовичу, який проживає в сXXXXXXXX, орієнтовною 
площею 2,0000 га. 

        17. Надати дозвіл на розробку технічної документації із землеустрою щодо поділу 
земельної ділянки загальною площею 3,0158 га (кадастровий номер: XXXXXXXX). 

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

        17.1.1. Леонець Ярославі Вікторівні, яка проживає по XXXXXXX, орієнтовною 
площею 1,0158 га. 

18. Надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки сільськогосподарського призначення комунальної власності Баранівської 
об’єднаної територіальної громади зі зміною цільового призначення з земель запасу (16.00)  
на землі для ведення особистого селянського господарства (01.03) за межами XXXXXX, з 
подальшою передачею у власність гр.Возній Францішці Феліксівні, яка проживає в 
XXXXXXXі площею 1,5854 га за кадастровим номером XXXXXXXXX 

19. Надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки сільськогосподарського призначення комунальної власності Баранівської 
об’єднаної територіальної громади зі зміною цільового призначення з земель запасу (16.00)  
на землі для ведення особистого селянського господарства (01.03) за межами XXXXXXX з 
подальшою передачею у власність гр.Кулішу Миколі Стаховичу, який проживає в 
XXXXXXX площею 1,6902 га за кадастровим номером XXXXXXXX. 

         20. Відмовити в наданні дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки сільськогосподарського призначення комунальної власності 
Баранівської об’єднаної територіальної громади зі зміною цільового призначення з земель 
запасу (16.00)  на землі для ведення особистого селянського господарства (01.03) на 
території Баранівської ОТГ Баранівського району Житомирської області, з подальшою 
передачею у власність: 

Парамзіній Таїсії Володимирівні, яка проживає в XXXXXXXX, орієнтовною 
площею 2,0000 га для ведення особистого селянського господарства із земель запасу 
сільськогосподарського призначення, (землі колективних сільськогосподарських 
підприємств, що припинені), розташованої за межами с.Гриньки.. 

            Парфенюку Олексію Володимировичу, який проживає по XXXXXXXX, 
орієнтовною площею 0,9300 га. 

 



          21. Після виготовлення проектів землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної громади, Баранівській 
міській раді зареєструвати земельні ділянки у відділі Держгеокадастру. Громадянам, 
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. 

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

 

Міський голова                                                                        А.О.Душко 

 

 
                                                                                          
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
43 сесія  8 скликання 

06 травня 2020 року                                                                                                        № 2865 

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

  Розглянувши заяви громадян та технічну документацію із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки комунальної власності Баранівської 
об’єднаної територіальної громади з метою передачі її у керуючись ст.12,32,33, 
40,118,125,126,1861 Земельного кодексу України, Законом України «Про землеустрій», ст.26 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної 
комісії з питань земельних відносин, містобудування, будівництва та охорони навколишнього 
природного середовища, міська рада 

ВИРІШИЛА: 

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

          1.1. Лук’янову Івану Петровичу, який проживає по XXXXXX, площею 0,2500 га для 
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, в тому 
числі: під житловою забудовою та господарськими спорудами – 0,1044 га, рілля – 0,1456 га. 
Земельна ділянка розташована в XXXXXXXX. 

          1.2.  Мущинській Наталії Владиславівні, яка проживає по XXXXXX, площею 0,2213 га 
для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, в 
тому числі: під житловою забудовою та господарськими спорудами – 0,0906 га, рілля – 
0,0738 га, багаторічні насадження – 0,0569 га. Земельна ділянка розташована в XXXXXXXX. 

          1.3. Заліщуку Сергію Івановичу, який проживає по XXXXXXX, площею 0,2500 га для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, в тому 
числі: під житловою забудовою та господарськими спорудами – 0,1083 га, рілля – 0,1417 га. 
Земельна ділянка розташована в XXXXXXXX 

          1.4. Лисюку Миколі Валентиновичу, який проживає по XXXXXXX, площею 0,2500 га 
для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, в 
тому числі під житловою забудовою та господарськими спорудами – 0,2500 га. Земельна 
ділянка розташована в XXXXXXX 

          1.5. Росліковій Світлані Володимирівні, яка проживає по XXXXXXXX, загальною 
площею 2,3376 га, в тому числі: земельна ділянка площею 1,8789 га (рілля) з кадастровим 



номером XXXXXX та земельна ділянка площею 0,4587 га (пасовища) з кадастровим номером 
XXXXXX, для ведення товарного сільськогосподарського виробництва. Земельні ділянки 
розташовані на землях реформованого КСП «Новий Шлях» за межами сXXXXXXXX 

          1.6. Тимощуку Віктору Михайловичу, який проживає по XXXXXXXXX, площею 
0,2500 га для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд,  в тому числі: під житловою забудовою та господарськими спорудами – 0,0668 га, 
рілля – 0,1832 га. Земельна ділянка розташована в XXXXXXX 

           1.7. Онищук Галині Василівні, яка проживає по XXXXXXX, площею 0,2500 га для 
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, в тому 
числі: під житловою забудовою та господарськими спорудами – 0,1304 га, багаторічні 
насадження – 0,1196 га. Земельна ділянка розташована в XXXXXXXXX 

           1.8. Цимбалюк Людмилі Іванівні, яка проживає по XXXXXXX, площею 0,2500 га для 
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, в тому 
числі: під житловою забудовою та господарськими спорудами – 0,0931 га, рілля – 0,1569 га. 
Земельна ділянка розташована в XXXXXXXXXX 

           1.9. Басюк Олені Василівні, яка проживає по XXXXXXXX площею 0,2500 га для 
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, в тому 
числі: під житловою забудовою та господарськими спорудами – 0,0854 га, рілля – 0,1646 га. 
Земельна ділянка розташована в XXXXXXXXX 

           1.10. Короленко Галині Олександрівні, яка проживає по XXXXXXXXXX, площею 
0,2500 га для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд, в тому числі: під житловою забудовою та господарськими спорудами – 0,1192 га, 
рілля – 0,1308 га. Земельна ділянка розташована в XXXXXXXXXX. 

           1.11. Чернишук Наталії Миколаївні, яка проживає по XXXXXXX, площею 0,2500 га 
для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, в 
тому числі: під житловою забудовою та господарськими спорудами – 0,1561 га, рілля – 
0,0939 га. Земельна ділянка розташована в XXXXXXXXX. 

           1.12. Лашевичу Валерію Йосиповичу, який проживає по XXXXXXXX, площею 0,2500 
га, в тому числі: під житловою забудовою та господарськими спорудами – 0,0957 га, рілля – 
0,1543 га. Земельна ділянка розташована в XXXXXXXX. 

           1.13. Войтовичу Віктору Михайловичу, який проживає по XXXXXXX, площею 0,0975 
га для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, в 
тому числі: під житловою забудовою та господарськими спорудами – 0,0975 га. Земельна 
ділянка розташована в XXXXXXXXX. 

           1.14. Шамраю Миколі Михайловичу, який проживає по XXXXXXXX, площею 0,2500 
га для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, в 
тому числі: під житловою забудовою та господарськими спорудами – 0,1522 га, рілля – 
0,0978 га. Земельна ділянка розташована в XXXXXXXXX.  

            1.15. Очередько Ганні Кондратівні, яка проживає по XXXXXXXX, загальною площею 
4,9699 га, в тому числі: земельна ділянка площею 4,8844 га (рілля) з кадастровим номером 
1820684800:04:000:0675 та земельна ділянка площею 0,0855 га (багаторічні насадження) з 
кадастровим номером XXXXXXXXX, для ведення товарного сільськогосподарського 
виробництва. Земельні ділянки розташовані на землях реформованого XXXXXXXX.  



             1.16. Харахордіній Лесі Леонідівні, яка проживає по XXXXXXXX, площею 0,2500 га 
для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, в 
тому числі: під житловою забудовою та господарськими спорудам – 0,0833 га, рілля – 0,1667 
га. Земельна ділянка розташована в XXXXXXXXXXX. 

             1.17. Стецюку Миколі Івановичу, який проживає по XXXXXXXX, площею 0,1500 га 
для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, в 
тому числі: під житловою забудовою та господарськими спорудами – 0,1236 га, рілля 0,0264 
га. Земельна ділянка розташована в XXXXXXXXXXX 

             1.18. Сахнюку Анатолію Станіславовичу, який проживає по XXXXXXXXX, площею 
0,2500 га для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд, в тому числі: під житловою забудовою та господарськими спорудами – 0,1121 га, 
рілля – 0,1379 га. Земельна ділянка розташована в XXXXXXXXX 

1.19. Довгалюк Марії Андріївні, Довгалюку Олександру Анатолійовичу, які 
проживають по XXXXXXX, площею 0,1000 га для будівництва і обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд, в тому числі: під житловою забудовою та 
господарськими спорудами – 0,0870 га, рілля – 0,0130 га. Земельна ділянка розташована в 
XXXXXXXXX, у спільну часткову власність. 

1.20. Ваюті Світлані Василівні, яка проживає по XXXXXXXXXX, площею 0,1230 га 
для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, в 
тому числі: під житловою забудовою та господарськими спорудами – 0,0963 га, рілля – 
0,0267 га. Земельна ділянка розташована в XXXXXXXXX. 

           1.21. Лебізі Івану Трохимовичу, який проживає по XXXXXXX, загальною площею 
2,3684 га (рілля) для ведення товарного сільськогосподарського виробництва. Земельна 
ділянка розташована на землях XXXXXXXX. 

      2. Після затвердження технічної документації громадянам зареєструвати речове право 
на нерухоме майно відповідно до чинного законодавства. 

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

 

Міський голова                                       А.О.Душко 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                           
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
43  сесія  8 скликання 

06 травня 2020 року                                                                         № 2866 

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

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

ВИРІШИЛА: 

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

      1.1. Фрончик Аллі Володимирівні, яка проживає  по XXXXXXXX, в 
короткострокову оренду терміном на 2 (два) роки площею 0,0981 га для 
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд, в тому числі: під житловою забудовою та громадськими спорудами – 
0,0501 га, рілля – 0,0384 га, багаторічні насадження – 0,0096 га, що розташована 
в XXXXXXXX. Кадастровий номер ділянки: XXXXXXXX. Встановити розмір 
орендної плати за оренду земельної ділянки - 0,1% від нормативно-грошової 
оцінки землі. 

 
       1.2. Ніколайчуку Володимиру Олександровичу, який проживає по 

XXXXXXXXX, в короткострокову оренду терміном на 2 (два) роки площею 
0,1303 га для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 



будівель і споруд, в тому числі: піж житловою забудовою та громадськими 
спорудами – 0,0905 га, рілля – 0,0397 га, що розташована в XXXXXXXXXX. 
Встановити розмір орендної плати за оренду земельної ділянки  - 0,1% від 
нормативно-грошової оцінки землі. 

 
      2. Після затвердження технічної документації громадянам замовити 

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

 
        3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

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

 

 

Міський голова                                       А.О.Душко 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
43 сесія  8 скликання 

 06 травня 2020 року                                                                                                     № 2867  

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

Розглянувши заяви громадян та проекти землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної громади з метою передачі її у 
власність, керуючись ст.12,40,33,118,125,126,1861 Земельного кодексу України, Законом 
України «Про землеустрій», ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
враховуючи рекомендації постійної комісії з питань земельних відносин, містобудування, 
будівництва та охорони навколишнього природного середовища, міська рада 

ВИРІШИЛА: 

  1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної 
власності Баранівської об’єднаної територіальної громади  та передати безоплатно у 
власність земельні ділянки:  

  1.1. Тимощук Галині Павлівні, яка проживає по XXXXXXXXXі, площею 0,2855 га для 
ведення особистого селянського господарства, що розташована в XXXXXXXX. 

  1.2. Стахівській Тетяні Іванівні, яка проживає по XXXXXXXX, площею 0,3300 га для 
ведення особистого селянського господарства, що розташована в XXXXXXXXX. 

  1.3. Заліщуку Сергію Івановичу, який проживає по XXXXXXX, площею 0,4375 га для 
ведення особистого селянського господарства, що розташована в XXXXXXXXXXX. 

  1.4. Тищику Олександру Валентиновичу, який проживає по XXXXXXXX, площею 
2,0000 га для ведення особистого селянського господарства, що розташована в XXXXXXXX. 

  1.5. Канашуку Олександру Сергійовичу, який проживає по XXXXXXX, загальною 
площею 0,1822 га, в тому числі: земельна ділянка 0,1000 га для будівництва і обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд з кадастровим номером XXXXXXX та 
земельна ділянка площею 0,0822 га для ведення особистого селянського господарства з 
кадастровим номером XXXXXXXX. Земельні ділянки розташовані в XXXXXXX. 

  1.6. Завальнюк Тетяні Володимирівні, яка проживає по XXXXXXX, площею 2,0000 га 
для ведення особистого селянського господарства, що розташована за межами 
XXXXXXXXXX. 

  1.7. Завальнюк Зінаїді Юхимівні, яка проживає по XXXXXXXX, площею 2,0000 га для 
ведення особистого селянського господарства, що розташована за межами XXXXXXX 



  1.8. Завальнюк Галині Сергіївні, яка проживає по XXXXXXX, площею 2,0000 га для 
ведення особистого селянського господарства, що розташована за межами XXXXXXXXX. 

   1.9. Гайдайчуку Анатолію Павловичу, який проживає в XXXXXXXX, площею 2,0000 га 
для ведення особистого селянського господарства, що розташована за межами с. Іванівка. 
Кадастровий номер ділянки: XXXXXXXXX 

   1.10. Поліщук Олені Петрівні, яка проживає в XXXXXXX, площею 0,7027 га для 
ведення особистого селянського господарства, що розташована в с. Берестівка, вул. Шосейна. 
Кадастровий номер ділянки: XXXXXXXXXXX 

    1.11. Ільчук Людмилі Леонідівні, яка проживає по XXXXXXXX, площею 2,0000 га для 
ведення особистого селянського господарства, що розташована в XXXXXXXXXXX. 

1.12. Танському Олександру Юрійовичу, який проживає по XXXXXXX, площею 1,6677 
га для ведення особистого селянського господарства, що розташована за межами 
XXXXXXXX. 

1.13. Вороб’ю Олегу Володимировичу, який проживає по XXXXXX, площею 1,7332 га 
для ведення особистого селянського господарства, що розташована за межами XXXXXXXX. 
Кадастровий номер ділянки: XXXXXXXXXX 

1.14. Воробей Іванні Володимирівні, яка проживає по XXXXXXX, площею 1,7345 га для 
ведення особистого селянського господарства, що розташована за межами XXXXXXXXX 

1.15. Савич Любові Павлівні, яка проживає по XXXXXXX, площею 1,7275 га для ведення 
особистого селянського господарства, що розташована за межами XXXXXXXXXX 

1.16. Муравському Юрію Андрійовичу, який проживає по XXXXXXXXXX, площею 
1,7192 га для ведення особистого селянського господарства, що розташована XXXXXXXX 

1.17. Ткачуку Миколі Ананійовичу, який проживає по XXXXXXXXXX, площею 2,0000 
га для ведення особистого селянського господарства, що розташована за межами XXXXXXX 

1.17. Ткачук Юлії Василівні, яка проживає по XXXXXXXX, площею 1,2700 га для 
ведення особистого селянського господарства, що розташована за межами XXXXXXXX 

1.18. Баранівській міській раді площею 2,0000 га для ведення особистого селянського 
господарства, що розташована за межами с.Іванівка Баранівського району Житомирської 
області. Кадастровий номер ділянки: 1820685300:03:000:0425 

1.19. Самчуку Роману Олександровичу, який проживає в XXXXXXXX, площею 2,0000 га 
для ведення особистого селянського господарства, що розташована за межами XXXXXXXX 

1.20. Процун Лілії Євстахіївні, яка проживає в XXXXXXXX, площею 0,6415 га для 
ведення особистого селянського господарства, що розташована за межами XXXXXXXXX 

1.21. Яцкову Миколі Васильовичу, який проживає в XXXXXXXXX, площею 2,0000 га 
для ведення особистого селянського господарства, що розташована за межами XXXXXXXX 

1.22. Степаницькому Богдану Юрійовичу, який проживає в сXXXXXXXX, площею 
2,0000 га для ведення особистого селянського господарства, що розташована за межами 
XXXXXXXX 



1.23. Муравському Олександру Андрійовичу, який проживає в XXXXXXXX, площею 
1,7267 га для ведення особистого селянського господарства, що розташована за межами 
с.Гриньки Баранівського району Житомирської області. Кадастровий номер ділянки: 
XXXXXXXX 

1.24. Лисюк Аліні Анатоліївні, яка проживає в XXXXXXX, площею 1,7151 га для 
ведення особистого селянського господарства, що розташована за межами XXXXXXXX 

1.25. Луніну Дмитру Петровичу, який проживає в XXXXXXXX, площею 2,0000 га для 
ведення особистого селянського господарства, що розташована за межами XXXXXXXXX 

1.26. Гетьману Леоніду Кузьмичу, який проживає в сXXXXXXX, площею 0,7995 га для 
ведення особистого селянського господарства, що розташована на території XXXXXXX 

1.27. Муравській Каріні Олександрівні, яка проживає в XXXXXXXX, площею 1,8950 га 
для ведення особистого селянського господарства, що розташована на території XXXXXXXX 

1.28. Миську Ігору Васильовичу, який проживає в XXXXXXXX, площею 0,5866 га для 
ведення особистого селянського господарства, що розташована на території XXXXXXXXX.  

1.29. Юрчуку Костянтину Юрійовичу, який проживає в XXXXXXX, площею 2,0000 га 
для ведення особистого селянського господарства, що розташована на території XXXXXXXX 

1.30. Аврамець Ользі Василівні, яка проживає в XXXXXX, площею 0,4000 га для ведення 
особистого селянського господарства, що розташована на території XXXXXXXXX 

1.31. Воробей Олені Володимирівні, яка проживає в сXXXXXXXX, площею 1,0319 га для 
ведення особистого селянського господарства, що розташована за межами XXXXXXXXX 

1.32. Тищик Наталії Олексіївні, яка проживає в XXXXXXX, площею 0,4612 га для 
ведення особистого селянського господарства, що розташована за межами XXXXXXX 

1.33. Дробот Валентині В’ячеславівні , яка проживає в XXXXXXX, площею 0,4501 га для 
ведення особистого селянського господарства, що розташована за межами XXXXXXXX 

1.34. Онопрійчуку Андрію Івановичу, який проживає в XXXXXX, площею 2,0000 га для 
ведення особистого селянського господарства, що розташована за межами XXXXXXXX 

1.35. Жулінській Лілії Андріївні, яка проживає в XXXXXXXX, площею 0,2500 га для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, що розташована XXXXXXXXX 

1.36. Чернишуку Юрію Анатолійовичу, який проживає в XXXXXXXXX, площею 0,1883 
га для будівництва та обслуговування житлового будинку, що розташована в 
XXXXXXXXXXX 

1.37. Танському Михайлу Юрійовичу, який проживає в XXXXXXXX, площею 2,0000 га 
для ведення особистого селянського господарства, що розташована за межами XXXXXXXX 

1.38. Ященко Наталії Володимирівні, яка проживає в XXXXXXX, площею 2,0000 га для 
ведення особистого селянського господарства, що розташована за межами 
XXXXXXXXXXXX 

1.39. Клачковій Тетяні Василівні, яка проживає в XXXXXX, площею 1,3250 га для 
ведення особистого селянського господарства. XXXXXXXXXX 



1.40. Базьку Віктору Антоновичу, який проживає в XXXXXXX, площею 1,5550 га для 
ведення особистого селянського господарства, що розташована за межами XXXXXXX 

1.41. Бондарчук Тамарі Вікторівні, яка проживає в XXXXXXXXX, площею 2,0000 га для 
ведення особистого селянського господарства, що розташована за межами XXXXXXXX 

1.42. Волошину Олександру Миколайовичу, яка проживає в XXXXXXXXX, площею 
0,0023 га для будівництва індивідуальних гаражів, що розташована XXXXXXX 

       1.43. Райковському Юрію Леонідовичу, який проживає в XXXXXXXX, площею 0,0100 га 
для будівництва індивідуальних гаражів, що розташована XXXXXXXX 

       1.44. Зайцю Андрію Миколайовичу, яка проживає в XXXXXXXXX, площею 0,0054 га 
для будівництва індивідуальних гаражів, що розташована в XXXXXXXXXX 

1.45. Лисюку Миколі Валентиновичу, який проживає в XXXXXXXXX, площею 0,1120 га 
для ведення особистого селянського господарства, що розташована в XXXXXXXXX 

1.46. Прокопчуку Богдану Миколайовичу, який проживає в XXXXXXXXXі, площею 
0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, що розташована в 
XXXXXXXX 

        1.47. Ясінській Тетяні Василівні, яка проживає в XXXXXXX, площею 2,0000 га для 
ведення особистого селянського господарства, що розташована за межами XXXXXXXXX 

        1.48. Парфенюк Аллі Володимирівні, яка проживає в XXXXXXX, площею 2,0000 га для 
ведення особистого селянського господарства, що розташована за межами XXXXXXXX 

1.49. Баранівській міській раді площею 1,7011 га - кадастровий номер ділянки: 
ХХХХХХХХХХ, площею 1,8000 га - кадастровий номер ділянки: ХХХХХХХХХХ, площею 
1,8500 га - кадастровий номер ділянки: ХХХХХХХХХХХХ, площею 1,7010 га - кадастровий 
номер ділянки: ХХХХХХХХХХХХ, для ведення особистого селянського господарства, що 
розташовані за межами ХХХХХХХХХ.  

       1.50. Ганчук Тетяні Олександрівні, яка проживає в XXXXXXXXXX, площею 0,2120 га 
для ведення особистого селянського господарства, що розташована за межами XXXXXXXX 

        1.51. Луніній Вікторії Василівні, яка проживає в XXXXXXXXXX площею 2,0000 га для 
ведення особистого селянського господарства, що розташована за межами XXXXXXXXXX 

        1.52. Павлич Марії Іванівні, яка проживає в XXXXXXXXXXXX площею 0,3609 га для 
ведення особистого селянського господарства, що розташована за межами XXXXXXXXX 

         1.53. Ясінській Ірині Віталіївні, яка проживає в XXXXXXXXX, площею 2,0000 га для 
ведення особистого селянського господарства, що розташована за межами XXXXXXXXXX 

          1.54. Драган Ользі Юріївні, яка проживає в XXXXXXXXXXXX площею 1,0471 га для 
ведення особистого селянського господарства, що розташована за межами XXXXXXXXXXX 

          1.55. Драган Максиму Сергійовичу, який проживає в XXXXXXXXXX площею 1,7700 
га для ведення особистого селянського господарства, що розташована за межами 
XXXXXXXXXXXX 

          1.56. Тищику Юрію Івановичу, який проживає в XXXXXXXXX, площею 0,4710 га для 
ведення особистого селянського господарства, що розташована за межами XXXXXXXXX 



          1.57. Паламарчуку Валерію Миколайовичу, який проживає в XXXXXXXXX площею 
1,0381 га для ведення особистого селянського господарства, що розташована за межами 
XXXXXXXXXXX 

          1.58. Рудзінському Володимиру Вацлавовичу, який проживає в XXXXXXXXXXX 
площею 2,0000 га для ведення особистого селянського господарства, що розташована за 
межами XXXXXXXXXX 

          1.59. М’ялківському Володимиру Сергійовичу, який проживає в XXXXXXXXXXX 
площею 2,0000 га для ведення особистого селянського господарства, що розташована за 
межами XXXXXXXXXXXX 

           1.60. Башинському Леоніду Домініковичу, який проживає в XXXXXXXXXX, площею 
2,0000 га для ведення особистого селянського господарства, що розташована за межами 
XXXXXXXXXXX 

           1.61. Дзюмаку Володимиру Йоновичу, який проживає в XXXXXXXXX, площею 
2,0000 га для ведення особистого селянського господарства, що розташована за межами 
XXXXXXXXXXX 

           1.62. Полюшкевичу Сергію Анатолійовичу, який проживає в XXXXXXXXXXX, 
площею 0,0100 га для будівництва індивідуальних гаражів, що розташована 
XXXXXXXXXXXXX 

  1.63. Поліщуку Віталію Миколайовичу, який проживає в XXXXXXXXX, площею 0,0029 
га для будівництва індивідуальних гаражів, що розташована XXXXXXXXXXX 

 1.64. Мельнику Віктору Володимировичу, який проживає в XXXXXXXXXXXXX, 
площею 0,0046 га для будівництва індивідуальних гаражів, що розташована 
XXXXXXXXXXXXX 

        1.65. Дударчик Світлані Максимівні, яка проживає в XXXXXXXXXXX, площею 2,0000 
га для ведення особистого селянського господарства, що розташована за межами 
XXXXXXXXXXXXX 

1.66. Дупляк Оксані Павлівні, яка проживає в XXXXXXXXXXXXX, площею 2,0000 га 
для ведення особистого селянського господарства, що розташована в межах 
XXXXXXXXXXX. 

1.67. Лисюк Ользі Борисівні, яка проживає в XXXXXXXXXXX, площею 1,7011 га для 
ведення особистого селянського господарства, що розташована за межами 
XXXXXXXXXXXX 

1.68. Омельчуку Віталію Миколайовичу, який проживає в XXXXXXXXXXXX, площею 
1,7010 га для ведення особистого селянського господарства, що розташована за межами 
XXXXXXXXXX 

1.69. Драган Валентині Василівні, яка проживає в XXXXXXXXX, площею 2,0000 га для 
ведення особистого селянського господарства, що розташована за межами XXXXXXXXXXX 

1.70. Харчишиній Надії Петрівні, яка проживає в XXXXXXXXXXX, площею 0,2226 га 
для ведення особистого селянського господарства, що розташована в межах 
XXXXXXXXXXXXXX 



1.71. Костецькому Сергієві Олександровичу, який проживає в XXXXXXXXXXX, 
площею 2,0000 га для ведення особистого селянського господарства, що розташована за 
межами XXXXXXXXXXXXXX. 

    2. Передати гр.Білобровчук Наталії Леонідівні земельну ділянку площею 2,0000 га для 
ведення особистого селянського господарства, що розташована за межами XXXXXXXXX 

3. Після затвердження проектної документації громадянам зареєструвати речове право на 
нерухоме майно відповідно до чинного законодавства. 

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

 

Міський голова                                                                                        А.О.Душко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
43 сесія  8 скликання 

06 травня 2020 року                                                                                                     № 2868 

Про затвердження технічної документації 
із землеустрою щодо інвентаризації земельних 
ділянок комунальної власності Баранівської  
об’єднаної територіальної громади для  
будівництва та обслуговування будівель 
закладів науки та освіти 
 

     Розглянувши технічну документацію із землеустрою щодо інвентаризації земельних 
ділянок комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної громади для 
будівництва та обслуговування будівель закладів науки та освіти, керуючись ст.12,39,125,126 
Земельного кодексу України, Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих 
актів України щодо спрощення порядку набуття прав на землю», ст.12,25 Закону України 
«Про землеустрій», ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
враховуючи рекомендації постійної комісії з земельних питань, міська рада 

ВИРІШИЛА: 

           1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо інвентаризації земельних 
ділянок комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної громади для 
будівництва та обслуговування будівель закладів науки та освіти загальною площею 2,6260 
га, в тому числі: 1,8347 га по вул.Звягельській,17 (кадастровий номер: 
1820600000:01:005:1680); 0,6913 га по вул.Звягельській,7є (кадастровий номер: 
1820600000:01:004:1661); 0,1000 га по вул.Звягельській,7е (кадастровий номер: 
1820600000:01:004:1660) в м.Баранівка Баранівського району Житомирської області. Дані 
земельні ділянки відносяться до земель житлової та громадської забудови. 

           2. Після затвердження технічної документації, Баранівській міській раді зареєструвати 
речове право на нерухоме майно відповідно до чинного законодавства. 

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

 

Міський голова                                                                                        А.О.Душко 

 

 



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
43 сесія  8 скликання 

06 травня 2020 року                                                                                                        № 2869  

Про розгляд заяви гр.Корейби Р.В. щодо 
надання дозволу на виготовлення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки для ведення особистого селянського 
господарства 
 

    Розглянувши заяву гр.Корейби Р.В. про надання дозволу на виготовлення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 
господарства за межами с.Глибочок; заслухавши інформацію начальника відділу 
містобудування, архітектури, земельних відносин та комунальної власності Шевчук О.Г. про 
те, що відповідно до рішення 34 сесії 8 скликання Баранівської міської ради від 29.08.2019 р. 
№2187 надано дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо 
інвентаризації земельної ділянки сільськогосподарського призначення комунальної власності 
Баранівської об’єднаної територіальної громади (землі колективних сільськогосподарських 
підприємств, що припинені) орієнтовною площею 0,6087 га для ведення особистого 
селянського господарства за межами с.Глибочок та враховуючи те, що в даний час технічна 
документація в стадії розроблення; враховуючи інвестиційний паспорт Баранівської ОТГ, 
згідно з яким дана земельна ділянка передбачена для зміни цільового призначення з земель 
сільськогосподарського призначення на землі житлової та громадської забудови для 
будівництва та обслуговування будівель торгівлі; керуючись ст.12,33,125,126,1861, Розділу Х 
«Перехідних положень» 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. Відмовити гр.Корейбі Руслану Валерійовичу в наданні дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого 
селянського господарства орієнтовною площею 0,6087 га, яка розташована за межами 
с.Глибочок Баранівського району Житомирської області. 

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

 

Міський голова                                                           А.О.Душко 

 



                                  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
43  сесія  8 скликання 

06 травня 2020 року                                                                                         № 2870 

Про внесення змін до рішень  
сесії Баранівської міської ради 
 

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

ВИРІШИЛА: 

               1. Внести зміни до рішення 40 сесії 8 скликання Баранівської міської ради від  
12.02.2020 р. №2774 «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 29 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, 

господарськи
х будівель і 
споруд, га 

 Для 
ведення 

особистого 
селянськог

о 
господарст

ва, га 

Місце 
розташуванн
я земельної 

ділянки 

Примітка 

29 Отвага Олександр 
Петрович,XXXXXX 

0,35  0,35 XXXXXX власність 

 

               2. 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 4 викласти в новій редакції: 

 

№ 
з/

Прізвище, ім,я та 
по-батькові, 

Площа 
земель-

Для 
будівництва 

 Для 
ведення 

Місце 
розташуванн

Примітка 



п адреса 
проживання 

ної 
ділянки

, га 

та 
обслуговува-

ння 
житлового 
будинку, 

господарськи
х будівель і 
споруд, га 

особистого 
селянськог

о 
господарст

ва, га 

я земельної 
ділянки 

4 Душко Іван 
Олександрович, 

XXXXXXX 

0,78  0,78 XXXXX власність 

              

              3. Внести зміни до рішення 38 сесії 8 скликання Баранівської міської ради від  
06.12.2019 р. №2529 «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної громади для ведення 
особистого селянського господарства з метою передачі її у власність гр.Шевчук Р.В.», а саме: 

- в пункті 1 даного рішення слова «загально площею 2,0000 га» замінити на слова «загальною 
площею 0,4000 га»; 

- в пункті 2 даного рішення слова «площею 2,0000 га, в тому числі: рілля – 2,0000 га» 
замінити на слова «площею 0,4000 га, в тому числі: рілля – 0,4000 га». 

              4. Внести зміни до рішення 40 сесії 8 скликання Баранівської міської ради від  
12.02.2020 р. №2774 «Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної 
громади», а саме, в додатку даного рішення виключити пункт 37. 

               5. Внести зміни до рішення 38 сесії 8 скликання Баранівської міської ради від  
06.12.2019 р. №2555 «Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо 
відведення земельних ділянок комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної 
громади за межами населених пунктів зі зміною цільового призначення з земель запасу на 
землі для ведення особистого селянського господарства з подальшою передачею у власність 
громадянам», а саме, в додатку даного рішення виключити пункт 1. 

               6. Визнати таким, що втратило чинність, рішення 51 сесії 6 скликання Баранівської 
міської ради від 04.09.2015 р. №2073 «Про надання дозволу на виготовлення проекту 
землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки комунальної власності 
територіальної громади м.Баранівка для ведення особистого селянського господарства 
гр.Пухальській Н.В.» 

               7. Внести зміни до рішення 38 сесії 8 скликання Баранівської міської ради від  
06.12.2019 р. №2447 «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, 

господарськи
х будівель і 
споруд, га 

 Для 
ведення 

особистого 
селянськог

о 
господарст

ва, га 

Місце 
розташуванн
я земельної 

ділянки 

Примітка 

 

5 

 

Свінціцький Віктор 
Вікторович, 
XXXXXXX 

0,6638 

 

 

 

0,6638 XXXXXX 

 

власність 

 

                  

8. Внести зміни до рішення 38 сесії 8 скликання Баранівської міської ради від  
06.12.2019 р. №2447 «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 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, 

господарськи
х будівель і 
споруд, га 

 Для 
ведення 

особистого 
селянськог

о 
господарст

ва, га 

Місце 
розташуванн
я земельної 

ділянки 

Примітка 

 

1 

 

Савіцька Галина 
Іванівна, 

XXXXXXX 

0,9798 

 

 

 

0,9798 XXXXX 

 

власність 

 

                 

9. Внести зміни до рішення 38 сесії 8 скликання Баранівської міської ради від  
06.12.2019 р. №2447 «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 11 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, 

господарськи
х будівель і 
споруд, га 

 Для 
ведення 

особистого 
селянськог

о 
господарст

ва, га 

Місце 
розташуванн
я земельної 

ділянки 

Примітка 

 

11 

 

Іванюк Надія 
Валентинівна, 

XXXXXX 

0,7562 

 

 

 

0,7562 XXXXXX 

 

власність 

 

               

10. Внести зміни до рішення 38 сесії 8 скликання Баранівської міської ради від  
06.12.2019 р. №2435 «Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної 
громади», а саме, в додатку даного рішення пункт 48 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, 

господарськи
х будівель і 
споруд, га 

 Для 
ведення 

особистого 
селянськог

о 
господарст

ва, га 

Місце 
розташуванн
я земельної 

ділянки 

Примітка 

 

48 

 

Кулібаба Валентина 
Георгієвна, 
XXXXXXX 

0,40 

 

 

 

0,40 XXXXXX 

 

власність 

 

                   

11. Внести зміни до рішення 38 сесії 8 скликання Баранівської міської ради від  
06.12.2019 р. №2447 «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 11 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, 

господарськи
х будівель і 
споруд, га 

 Для 
ведення 

особистого 
селянськог

о 
господарст

ва, га 

Місце 
розташуванн
я земельної 

ділянки 

Примітка 

 

11 

 

 

Гриценюк Надія 
Василівна, 

ХХХХХХХХ  

1,2388 

 

 

 

1,2388 ХХХХХХ 

 

власність 

 

                     

12. Внести зміни до рішення 40 сесії 8 скликання Баранівської міської ради від  
12.02.2020 р. №2792 «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 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, 

господарськи
х будівель і 
споруд, га 

 Для 
ведення 

особистого 
селянськог

о 
господарст

ва, га 

Місце 
розташуванн
я земельної 

ділянки 

Примітка 

 

1 

 

Цимбалюк 
Анатолій 

Олександрович, 
ХХХХХХ  

0,6050 

 

 

 

0,6050 ХХХХХХ 

 

власність 

 

 

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

 

Міський голова                                                                           А.О.Душко 



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
43 сесія  8 скликання 

06 травня 2020 року                                                                                                    № 2871 

Про встановлення фактичної 
поштової адреси земельних  
ділянок 
 

     Розглянувши заяви гр.Суса А.О., гр.Старушка Ю.М., гр.Процун Н.О. 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: XXXXXXXXXX земельній ділянці для 
будівництва і обслуговування жилого будинку загальною площею 0,1500 га (кадастровий 
номер – XXXXXXXXX), яка передана у власність гр.Сусу Анатолію Олексійовичу 
відповідно до Державного акту на право власності на землю XXXXXXXXXX. 

            2. Встановити фактичну поштову адресу: XXXXXXXXXXX земельній ділянці для 
будівництва і обслуговування житлового будинку площею 0,1200 га, яка передана у власність 
гр.Старушку Юрію Миколайовичу відповідно до Державного акту на право приватної 
власності на землю XXXXXXXXXX. 

            3. Встановити фактичну поштову адресу: XXXXXXXXX земельній ділянці для 
будівництва та обслуговування житлового будинку загальною площею 0,2500 га, яка була 
передана у власність покійній гр.Савич Ользі Аркадіївні відповідно до Державного акту на 
право власності на землю XXXXXXXXXX. 

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

 

Міський голова                                                              А.О.Душко 

 

                                                                                                                                                                                                                                                     

 



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
43 сесія 8 скликання  

06 травня 2020 року                                                                                                    № 2872 

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

      Розглянувши листи Головного управління Держгеокадастру у Житомирській області 
№18-6-0.334-1780/2-20 від 26.02.2020 р., №18-6-0.334-2555/2-20 від 23.03.2020 р.,                     
№18-6-0.334-2653/2-20 від 24.03.2020 р., №187-6-0.334-2180/2-20 від 10.03.2020 р.,                   
№18-6-0.334-3198/2-20 від 16.04.2020 р. про погодження або відмову у погодженні щодо 
надання Головним управлінням дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки, керуючись ст.12,33,118,125,126, розділу Х «Перехідних 
положень» Земельного кодексу України, ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування 
в Україні», враховуючи рекомендації постійної комісії з питань земельних відносин, 
містобудування, будівництва та охорони навколишнього природного середовища, міська рада 

 
ВИРІШИЛА: 

             1. Погодити гр.Дреусу Василю Вікторовичу, який проживає в XXXXXXXXX, дозвіл 
на розробку проекту землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки з земель 
запасу сільськогосподарського призначення державної власності загальною площею 2,00 га 
для ведення особистого селянського господарства за межами XXXXXXXX. 
             2. Погодити гр.Добровольському Василю Федоровичу, який проживає в 
XXXXXXXXXXX, дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення у власність 
земельної ділянки з земель запасу сільськогосподарського призначення державної власності 
загальною площею 2,00 га для ведення особистого селянського господарства за межами 
ХХХХХХХХХХ 
             3. Погодити гр.Бортніку Юрію Васильовичу, який проживає в ХХХХХХХХХХ, 
дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки з 
земель запасу сільськогосподарського призначення державної власності загальною площею 
2,00 га для ведення особистого селянського господарства за межами ХХХХХХХХХХХХ 
             4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань 
земельних відносин, містобудування, будівництва та охорони навколишнього природного 
середовища.  

  
Міський голова                                                                                                       А.О.Душко 

 
 
 

     



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
43 сесія 8 скликання  

06 травня 2020 року                                                                                                    № 2873 

 
Про надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок комунальної власності 
Баранівської об’єднаної територіальної 
громади для будівництва та обслуговування 
будівель торгівлі з подальшою передачею 
в оренду Баранівському міському споживчому 
товариству 
 

       Розглянувши клопотання голови правління Баранівського МСТ Присяжнюка В.П. 
про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельних 
ділянок для будівництва та обслуговування будівель торгівлі з метою передачі їх в оренду, 
керуючись ст.12,93,124,125,126 Земельного кодексу України, Законом України «Про 
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення порядку набуття прав 
на землю», Законом України «Про реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх 
обтяжень», ст.12,25 Закону України «Про землеустрій», Законом України «Про оренду 
землі», ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи 
рекомендації постійної комісії з питань земельних відносин, містобудування, будівництва та 
охорони навколишнього природного середовища, міська рада 

ВИРІШИЛА: 

       1. Надати дозвіл Баранівському міському споживчому товариству на розробку 
проекту землеустрою щодо відведення в оренду земельних ділянок комунальної власності 
Баранівської об’єднаної територіальної громади для будівництва та обслуговування будівель 
торгівлі орієнтовною загальною площею 0,56 га, в тому числі: 

- с.Глибочок, вул.Поліська,53 – 0,08 га; 

- с.Стара Гута, вул.Волянського,14а – 0,10 га; 

- с.Жари, вул.Баранівська,7 – 0,08 га; 

- с.Табори, вул.Сонячна,2 – 0,10 га; 

- с.Йосипівка, Щукіна,22 – 0,08 га; 

- с.Кашперівка – 0,12 га. 

       2. Після виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок 
комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної громади, представнику 
Баранівського міського споживчого товариства зареєструвати земельні ділянки у відділі 



Держгеокадастру та подати проект землеустрою на розгляд сесії міської ради щодо 
прийняття рішення про його затвердження та передачі земельних ділянок в оренду. 

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

 

Міський голова                                                                                  А.О.Душко 

 
 
 
 
 

                                                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
43 сесія 8 скликання  

06 травня 2020 року                                                                                                    № 2874 

Про надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки комунальної власності 
Баранівської об’єднаної територіальної 
громади для іншого лісогосподарського 
призначення з подальшою передачею в 
постійне користування ДП «Романівський  
лісгосп АПК» 
 

       Розглянувши клопотання директора ДП «Романівський лісгосп АПК»                
Мельника І.О. про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки для іншого лісогосподарського призначення з метою передачі її в постійне 
користування, керуючись ст.12,57,92,123,125,126 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 дочірньому підприємству «Романівський лісгосп АПК» 
Житомирського обласного комунального агролісогосподарського підприємства 
«Житомироблагроліс», юридична адреса якого: вул.Путіліна,9, смт.Романів, Житомирська 
область, на розробку проекту землеустрою щодо відведення в постійне користування 
земельної ділянки із земель запасу лісогосподарського призначення комунальної власності 
Баранівської об’єднаної територіальної громади для іншого лісогосподарського призначення 
орієнтовною загальною площею 0,10 га в м.Баранівка, вул.Першотравенська. 
               2. Після виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної громади, представнику ДП 
«Романівський лісгосп АПК» 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 в постійне користування. 
               3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань 
земельних відносин, містобудування, будівництва та охорони навколишнього природного 
середовища. 

 

Міський голова                                                                                  А.О.Душко 



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
43 сесія 8 скликання  

06 травня 2020 року                                                                          № 2875 

 
Про надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки комунальної власності 
Баранівської об’єднаної територіальної 
громади для розміщення та експлуатації  
основних, підсобних і допоміжних будівель 
та споруд технічної інфраструктури з  
подальшою передачею в постійне користування  
КП «Баранівка міськводоканал» 
 

       Розглянувши клопотання в.о. директора КП «Баранівка міськводоканал»                
Зайця Г.А. про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки для розміщення та експлуатації основних, 
підсобних і допоміжних будівель та споруд технічної інфраструктури з метою 
передачі її в постійне користування, керуючись ст.12,66,92,123,125,126 
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 комунальному підприємству «Баранівка 
міськводоканал», юридична адреса якого: вул.Звягельська,123, м.Баранівка, 
Житомирська область, на розробку проекту землеустрою щодо відведення в 
постійне користування земельної ділянки із земель промисловості, транспорту, 
зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення комунальної власності 
Баранівської об’єднаної територіальної громади для розміщення та експлуатації 
основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд технічної інфраструктури 
орієнтовною загальною площею 3,00 га в м.Баранівка, вул.Звягельська,123. 



 

               2. Після виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної громади, 
представнику КП «Баранівка міськводоканал» 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 в постійне користування. 

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

 

 

Міський голова                                                   А.О.Душко 

 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ 
43 сесія 8 скликання 

06 травня 2020 року                                                                  № 2876 

Про відхилення проєкту рішення «Про  
надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки для будівництва і  
обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд з  
подальшою передачею у власність  
гр.Федоріву В.М.» 
 

Відповідно до частини 2 статті 75 Регламенту Баранівської міської ради, 
затвердженого рішенням міської ради від 16.12.2015 року №72, зі змінами, 
внесеними рішеннями міської ради від 17.02.2017 року №92 та від 12.10.2017 
року №610, міська рада 
 

ВИРІШИЛА: 

             1. Відхилити проект рішення «Про надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд з 
подальшою передачею у власність гр.Федоріву В.М.» 
 

Міський голова                                                                  А.О.Душко 

 

 

 

 

 

 



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
43 сесія 8 скликання  

06 травня 2020 року                                                                                                    № 2877 

Про розгляд клопотання 
ГУ Держгеокадастру у  
Житомирській області на виготовлення  
проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки для сінокосіння  та 
випасання худоби з подальшою передачею 
в оренду гр.Ятлуку О.М. 
  

     Розглянувши листи Головного управління Держгеокадастру у Житомирській області 
№18-6-0.334-1788/2-20 від 26.02.2020 р., 18-6-0.334-3135/2-20 про погодження або відмову у 
погодженні щодо надання Головним управлінням дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки, заслухавши інформацію начальника відділу 
містобудування, архітектури, земельних відносин та комунальної власності Шевчук О.Г. про 
те, що земельна ділянка загальною площею 2,00 га, кадастровий номер ХХХХХХХХХ, 
сформована на підставі проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства та передбачена для передачі у власність гр.Хімічу А.О., 
учаснику АТО (відповідно до наказу ГУ Держгеокадастру у Житомирській області №6-
1603/14-16 СГ від 10.05.2016 р.), керуючись ст.12, розділом Х «Перехідних положень» 
Земельного кодексу України, ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
враховуючи рекомендації постійної комісії з питань земельних відносин, містобудування, 
будівництва та охорони навколишнього природного середовища, міська рада 

 
ВИРІШИЛА: 

            1. Відмовити в погодженні гр.Ятлуку Олександрові Миколайовичу, який 
зареєстрований в ХХХХХХХХХХХХ, дозволу на розробку проекту землеустрою щодо 
відведення в оренду земельної ділянки з земель запасу сільськогосподарського призначення 
державної власності загальною площею 2,00 га для сінокосіння та випасання худоби за 
межами с.Марківка на території Баранівської об,єднаної територіальної громади. 
 
             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  
43  сесія  8 скликання 

06 травня 2020 року                                                                                                 № 2878 

Про припинення права 
користування земельною  
ділянкою  
 

        Розглянувши клопотання в.о директора КП «Баранівка міськводоканал» Зайця Г.А., 
заяви гр. Хлуд О.М., гр.Іщенка Б.А., 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 постійного користування земельною ділянкою КП «Баранівка 
міськводоканал», юридична адреса якої: м.Баранівка, Звягельська,123, загальною площею 
0,0900 га для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та 
споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості в с.Рогачів 
Баранівського району Житомирської області. Передати земельну ділянку площею 0,0900 га за 
кадастровим номером 1820684800:06:001:0118 до земель запасу  промисловості, транспорту, 
зв'язку, енергетики, оборони та іншого призначення комунальної власності Баранівської 
об’єднаної територіальної   громади.  

                2. Припинити право користування земельною ділянкою гр.Хлуд Ользі Микитівні, 
загальною площею 0,9000 га для ведення особистого селянського господарства в с.Суємці, 
Баранівського району, Житомирської області. Передати земельну ділянку площею 0,9000 га 
до земель запасу сільськогосподарського призначення комунальної власності Баранівської 
об’єднаної територіальної   громади.   

                3. Припинити право користування земельною ділянкою гр.Іщенко Борису 
Артемовичу, загальною площею 1,4000 га для ведення особистого селянського господарства 
в с.Суємці, Баранівського району, Житомирської області. Передати земельну ділянку площею 
1,4000 га до земель запасу сільськогосподарського призначення комунальної власності 
Баранівської об’єднаної територіальної   громади. 

 4. Припинити право користування земельною ділянкою площею 0,0100 га для 
будівництва та обслуговування будівель громадських та релігійних організацій  в с.Глибочок, 
Баранівського району, Житомирської області.  

                  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  
43 сесія 8 скликання  

06 травня 2020 року                                                                                 № 2879 

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  
ФГ «Домашня курочка» 
 

        Розглянувши клопотання голови господарства ФГ «Домашня курочка»   
Стретович О.О. про надання дозволу на виготовлення технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок з метою 
передачі їх в оренду за рахунок невитребуваних земельних часток (паїв), 
відповідно до Закону №2498-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих 
актів України щодо вирішення питань колективної власності на землю», 
керуючись ст.12,32,125,126,1861, 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 фермерському господарству «Домашня курочка» в 
особі голови господарства Стретович О.О. на розробку технічної документації 
із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в 
натурі (на місцевості) з метою передачі їх в оренду за рахунок невитребуваних 
земельних часток (паїв) згідно з додатком до рішення для ведення товарного 
сільськогосподарського виробництва загальною площею  7,9478 га та 
закріплення їх на місцевості межовими знаками. Земельні ділянки розташовані 



за межами с.Острожок на землях реформованого СГК «Надія» та відносяться до 
категорії земель сільськогосподарського призначення. 
 

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

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

Міський голова                                                 А.О.Душко                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток до рішення 

                                                                                   43 сесії 8 скликання Баранівської          

                                                                                   міської ради  від 06.05.2020 р. № 2879 

 

Перелік невитребуваних земельних часток (паїв), 

які передаються  в оренду ФГ «Домашня курочка» 

 

 

№ 
з/п 

№ 
земельної 

частки 
(паю) 

 

Площа, 
га 

 

Угіддя 

1 245 2,6563 пасовища 

2 244 2,6456 пасовища 

3 243 2,6459 пасовища 

 

 

Секретар ради                                                                                     О.В.Самчук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                     



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
43 сесія 8 скликання  

06 травня 2020 року                                                                                                    № 2880 

Про передачу в постійне користування 
земельної ділянки для будівництва та  
обслуговування будівель громадських  
та релігійних організацій 
 
                 Розглянувши заяву настоятеля релігійної громади (парафії) Матері Божої Цариці 
Розарія Київсько-Житомирської дієцезії Римсько-Католицької церкви Подобінського Я.М. та 
керуючись ст.12,92,125,126,186 Земельного кодексу України, Законом України «Про 
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощеного порядку набуття прав 
на землю», ст.12,25 Закону України «Про землеустрій», ЗУ «Про реєстрацію речових прав на 
нерухоме майно та їх обтяжень» , ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні»,  сесія міської ради 

ВИРІШИЛА: 

             1. Передати в постійне користування земельну ділянку площею 0,0100 га для 
будівництва та обслуговування будівель громадських та релігійних організацій релігійній 
громаді (парафії) Матері Божої Цариці Розарія Київсько-Житомирської   дієцезії Римсько-
Католицької церкви смт.Першотравенськ Баранівського району Житомирської області, яка 
розташована в межах с.Глибочок Баранівського району Житомирської області. Кадастровий 
номер земельної ділянки – 1820683600:06:000:0170. 

           2. Представнику релігійної громади провести реєстрацію речового права на земельну 
ділянку 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  
43  сесія  8 скликання 

06 травня 2020 року                                                                                         № 2881 

Про поновлення дії договору 
оренди землі Баранівської 
райспоживспілки та Баранівського 
споживчого товариства 
 

        Розглянувши клопотання голови правління Баранівської РСС Починка М.П. та 
голови СТ Курбатова А.Б. про поновлення дії договору оренди землі, який укладений 
01.04.2019 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 1 рік дію договору оренди земельної ділянки комунальної 
власності Баранівської обєднаної територіальної громади загальною площею 0,0871 га для 
будівництва та обслуговування будівель торгівлі в м.Баранівка, вул.Соборна,5, який 
укладений Баранівською міською радою з Баранівською райспоживспілкою та Баранівським 
споживчим товариством 01.04.2019 р. та зареєстрований в Державному реєстрі речових прав 
на нерухоме майно. Кадастровий номер земельної ділянки: 1820600000:01:001:1026. 

        2. Встановити розмір орендної плати за оренду земельної ділянки площею 0,0871 га 
– 9 % від нормативної грошової оцінки землі. 

        3. Представникам Баранівської райспоживспілки та Баранівського споживчого 
товариства 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  
43 сесія 8 скликання  

06 травня 2020 року                                                                       № 2882 

Про погодження щодо надання дозволу на  
виготовлення проекту землеустрою щодо  
відведення земельної ділянки для сінокосіння    
та випасання худоби з подальшою передачею  
в оренду гр.Вишинській Н.Л. 
  

      Розглянувши листи Головного управління Держгеокадастру у 
Житомирській області №187-6-0.334-2180/2-20 від 10.03.2020 р., №18-6-0.334-
3198/2-20 від 16.04.2020 р. про погодження або відмову у погодженні щодо 
надання Головним управлінням дозволу на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки, керуючись ст.12,33,118,125,126, розділу Х 
«Перехідних положень» Земельного кодексу України, ст.26 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної 
комісії з питань земельних відносин, містобудування, будівництва та охорони 
навколишнього природного середовища, міська рада 

 
ВИРІШИЛА: 

             1. Не погодити гр.Вишинській Наталії Леонідівні який проживає в 
ХХХХХХХХ, дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення в 
оренду земельної ділянки з земель запасу сільськогосподарського призначення 
державної власності загальною площею 2,50 га для сінокосіння ипасання 
худоби за межами с.Стара Гута на території Баранівської об,єднаної 
територіальної громади. 
             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  
43  сесія  8 скликання 

06 травня 2020 року                                                                             № 2883 

Про затвердження проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки  
комунальної власності Баранівської  
об’єднаної територіальної громади з 
подальшою передачею в оренду 
 

        Розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної громади з метою 
передачі її в оренду для ведення розміщення та експлуатації основних, 
підсобних і допоміжних будівель і споруд підприємств переробної, 
машинобудівної та іншої промисловості, 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. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної громади з метою 
передачі її в оренду гр.Ільчуку Олексію Петровичу, який проживає в 
ХХХХХХХ,  загальною площею 0,3000 га для розміщення та експлуатації 
основних, підсобних і допоміжних будівель і споруд підприємств переробної, 
машинобудівної та іншої промисловості по ХХХХХХХХХХ.  

       2. Передати гр.Ільчуку Олексію Петровичу в короткострокову оренду 
терміном на 1 рік земельну ділянку з земель промисловості, транспорту, зв’язку, 
енергетики, оборони та іншого призначення комунальної власності Баранівської 
об’єднаної територіальної громади, яка розташована по ХХХХХХХХХ, площею 
0,3000 га для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних 
будівель і споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої 
промисловості. Кадастровий номер земельної ділянки: ХХХХХХХХХХХ.  



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

        4. Гр.Ільчуку О.П.: 

        4.1. Після затвердження проекту землеустрою 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  
43  сесія  8 скликання 

06 травня 2020 року                                                                     № 2884 

Про надання дозволу на виготовлення 
технічної документації із землеустрою 
щодо об’єднання земельних ділянок 
комунальної власності Баранівської 
об’єднаної територіальної громади 
 

        Розглянувши клопотання координатора 1 компоненту проекту від ЄС «Молодіжний 
кластер органічного бізнесу Баранівської міської ОТГ» Вітюк Л.Ю., керуючись ст.12,1861 
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.12,2,56 Закону України «Про 
землеустрій», ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи 
рекомендації постійної комісії з питань земельних відносин, містобудування, будівництва та 
охорони навколишнього природного середовища, міська рада 

ВИРІШИЛА:  

    1. Баранівській міській раді в особі міського голови Душка А.О. замовити  розробку 
технічної документації із землеустрою щодо об’єднання земельних ділянок комунальної 
власності Баранівської об’єднаної територіальної громади для розміщення та експлуатації 
основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, 
машинобудівної та іншої промисловості, а саме: земельна ділянка загальною площею 0,16 га 
(кадастровий номер: 1820684800:06:001:0117) та земельна ділянка загальною площею 0,09 га 
(кадастровий номер: 1820684800:06:001:0118), які розташовані в с.Рогачів, вул.Молодіжна,12. 
Земельні ділянки належать до земель промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, 
оборони та іншого призначення. 

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

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

 

Міський голова                                                                                А.О.Душко 


