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                                       БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
                                                     РІШЕННЯ 
  
                                               23 сесія 8 скликання  
 
 23 листопада 2021 року                                                                       № 1217 
 
Про внесення змін до бюджету  
Баранівської міської територіальної  
громади на 2021 рік  
 
(06511000000)  
код бюджету  
 
         На підставі статті 143 Конституції України, Бюджетного кодексу 
України, статей 26, 61 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», враховуючи  звернення розпорядників коштів та враховуючи 
рекомендації постійної комісії з питань бюджету та комунальної власності, 
економічного розвитку, транспорту і зв’язку,  Баранівська міська рада 
 
 ВИРІШИЛА  
 
1. Внести  зміни до  рішення 3 сесії 8 скликання міської ради від 24.12.2020 
№65 із змінами та доповненнями від 26.01.2021 №114, від 11.02.2021 
№161, від 05.03.2021 №174, від 29.04.2021 №252, від 18.06.2021 №327, від 
09.07.2021 №411, від 11.08.2021 №529, від 14.09.2021 №717, від 08.10.2021 
№900, від 08.11.2021 №1109 та від 10.11.2021 №1111. 
1.1. В пункті 1 підпункті 1) цифри 249347931 та 220674012 замінити 
відповідно цифрами 249778903 та 221104984. 
1.2 В пункті 1 підпункті 2) цифри 250031670,87, 202371848,37 та 
47659822,50 замінити відповідно цифрами 250462642,87, 202042473,37 та 
48420169,50. 
1.3. Пункт 1 підпункт 3) викласти в новій редакції: «3) Профіцит 
загального фонду бюджету міської територіальної громади у сумі 
19062510,63 гривень, згідно з додатком № 2 до цього рішення, з них: 
- профіцит загального фонду бюджету міської територіальної громади в 
сумі 21311110 гривень напрямком використання якого визначити передачу 
коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального 
фонду); 
- дефіцит загального фонду бюджету міської територіальної громади в сумі 
2248599,37 гривень, джерелом покриття якого є використання вільного 
залишку бюджетних коштів бюджету міської територіальної громади, у 
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тому числі за рахунок залишку коштів міського бюджету – 142326 гривень, 
залишку коштів освітньої субвенції з державного бюджету місцевим 
бюджетам – 19773,37 гривень, залишку коштів субвенції з державного 
бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-
економічного розвитку окремих територій – 2086500 гривень».  
1.4. Пункт 1 підпункт 4) викласти в новій редакції: «4) Дефіцит за 
спеціальним фондом бюджету міської територіальної громади в сумі 
19746250,50 гривень, з них:  
- дефіцит спеціального фонду бюджету міської територіальної громади у 
сумі 21311110 гривень, джерелом покриття якого визначити надходження 
із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду); 
- дефіцит спеціального фонду бюджету міської територіальної громади в 
сумі 332290,50 гривень, джерелом покриття якого є використання залишку 
бюджетних коштів бюджету міської територіальної громади, у тому числі 
за рахунок залишку коштів міського бюджету від надходжень екологічного 
податку – 156598 гривень, залишку надходження коштів від 
відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського 
виробництва – 175692,50 гривень;  
 - профіцит спеціального фонду бюджету міської територіальної громади у 
сумі 1897150 гривень, напрямом використання якого визначити погашення 
місцевого боргу по кредиту Північної Екологічної Фінансової корпорації 
НЕФКО, згідно з додатком № 2 до цього рішення».  
2. Додатки № 1, 1.1, 2 – 4 та 6 викласти в новій редакції.  
3. Це рішення набирає чинності з моменту прийняття міською радою. 
4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 
міської ради з питань бюджету та комунальної власності, економічного 
розвитку, транспорту і зв’язку. 
 
 
 
Міський голова                                                                      Олександр МІГЕЙ 
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Матеріали до розгляду на сесії Баранівської міської ради 23.11.2021 
 

              В зв’язку з рішенням сесії обласної ради від 04.11.2021 
пропонується внести наступні зміни до міського бюджету: 
До розпису доходів загального фонду: 

- збільшити доходи в частині ККД КДБ 41050500 «Субвенція з 
місцевого бюджету на виплату грошової компенсації за належні для 
отримання жилі приміщення для сімей учасників бойових дій на 
території інших держав, визначених у абзаці першому пункту 1 
статті 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх 
соціального захисту», для осіб з інвалідністю I-II групи з числа 
учасників бойових дій на території інших держав, інвалідність яких 
настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, 
пов`язаних з перебуванням у цих державах, визначених пунктом 7 
частини другої статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, 
гарантії їх соціального захисту», та які потребують поліпшення 
житлових умов за рахунок відповідної субвенції з державного 
бюджету» – 25432,00грн.; 

- збільшити доходи в частині ККД КДБ 41050900 «Субвенція з 
місцевого бюджету на проектні, будівельно-ремонтні роботи, 
придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших 
форм виховання, наближених до сімейних, підтримку малих 
групових будинків та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, 
позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа за рахунок 
відповідної субвенції з державного бюджету» – 382540,00грн.; 

- збільшити доходи в частині ККД КДБ 41053900 «Інші субвенції з 
місцевого бюджету» – 23000,00грн. 

До розпису видатків загального фонду: 
1. За рахунок іншої субвенції з місцевого бюджету: 

- Відділ культури, сім’ї, молода та спорту міської ради збільшити на 
суму 23000,00грн., з них: 
1) По КПКВК 1011080 «Надання спеціальної освіти мистецькими 

школами» збільшити асигнування на суму 23000,00грн. по КЕКВ 
2210 «Придбання матеріалів» на придбання духових музичних 
інструментів для Баранівської школи мистецтв.   

До розпису видатків спеціального фонду: 
1. За рахунок субвенції з місцевого бюджету на виплату грошової 

компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей 
учасників бойових дій на території інших держав, визначених у 
абзаці першому пункту 1 статті 10 Закону України «Про статус 
ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», для осіб з 
інвалідністю I-II групи з числа учасників бойових дій на території 
інших держав, інвалідність яких настала внаслідок поранення, 
контузії, каліцтва або захворювання, пов`язаних з перебуванням у 
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цих державах, визначених пунктом 7 частини другої статті 7 Закону 
України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального 
захисту», та які потребують поліпшення житлових умов за рахунок 
відповідної субвенції з державного бюджету збільшити асигнування 
в сумі 25432,00грн. по КПКВК 0813223 «Грошова  компенсація за 
належні для отримання жилі приміщення для сімей  учасників 
бойових дій на території інших держав, визначених у абзаці першому 
пункту 1 статті 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, 
гарантії їх соціального захисту», для осіб з інвалідністю I-II групи з 
числа учасників бойових дій на території інших держав, інвалідність 
яких настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або 
захворювання, пов’язаних з перебуванням у цих державах, 
визначених пунктом 7 частини другої статті 7 Закону України «Про 
статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та які 
потребують поліпшення житлових умов» по КЕКВ 3240 «Капітальні 
трансферти населенню». 

2. За рахунок субвенції з місцевого бюджету на проектні, будівельно- 
ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку 
сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, 
підтримку малих групових будинків та забезпечення житлом дітей-
сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа за 
рахунок відповідної субвенції з державного бюджету збільшити 
асигнування по КПКВК 0816083 «Проектні, будівельно-ремонтні 
роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та 
інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення 
житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, 
осіб з їх числа» по КЕКВ 3240 «Капітальні трансферти населенню» 
збільшити асигнування в сумі 382540,00грн. 
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БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ 
23 сесія 8-го скликання 

 
 
23 листопада 2021року                                                                   № 1218 
 
 
Про затвердження розпоряджень  
міського голови прийнятих в  
міжсесійний період 
 
 Заслухавши інформацію головного бухгалтера відділу 
бухгалтерського обліку та економічного розвитку, інвестицій та закупівель 
Баранівської міської ради Цимбалюк Л.А. про необхідність затвердження 
розпоряджень міського голови прийнятих в міжсесійний період, 
керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
міська рада 
 
ВИРІШИЛА:  
 
1.Затвердити розпорядження міського голови прийняті в міжсесійний  
період, згідно з додатком (додається).  
 
 
 
Міський голова                                                             Олександр МІГЕЙ 
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                                                                     Додаток  
                                                                     до рішення 23 сесії 8 скликання  
                                                                     Баранівської міської  
                                                                     ради від 23.11.2021р. №1218 
 
 
1. Розпорядження від 16.11.2021 року №356-од «Про внесення змін до 
річного кошторису асигнувань спеціального фонду Баранівської міської 
ради на 2021 рік». 

 
 
 
Секретар  ради                                                             Володимир ЗАРЕМБА 
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БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ 
23 сесія 8 скликання 

 
23 листопада 2021 року                                                             № 1219 
 
Про розірвання договорів оренди 
 
         Керуючись ст.26, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», Законом України «Про оренду державного та комунального 
майна», Порядком передачі в оренду державного та комунального майна 
затвердженого Постановою КМУ від 03.06.2020 №483 «Деякі питання 
оренди державного та комунального майна, розглянувши листи директора 
Житомирської філії АТ «Укртелеком» Є.Ю. Українця від 01.11.2021р. 
№214-вих-zt-18е000-2021, 03.11.2021р. №219-вих-zt-18е000-2021, 
05.11.2021р. №222-вих-zt-18е000-2021, 05.11.2021р № 223-вих-zt-18е000-
2021, враховуючи рекомендації постійної комісії з питань бюджету та 
комунальної власності, економічного розвитку, транспорту та зв’язку, 
міська рада 
 
ВИРІШИЛА: 
    1.Розірвати за згодою сторін договори оренди, укладені між 
Баранівською міською радою та Акціонерним товариством «Укртелеком» 
Житомирська філія, а саме: 
1.1 Договір від 30.09.2020 року №48/27/678/20 щодо оренди нежитлового  
приміщення площею 26,7 кв.м., що знаходиться за адресою: Житомирська 
обл, Баранівський р-н, с. Кашперівка, вул. Центральна 48, для розміщення 
АТС обладнання; 
1.2 Договір від 05.09.2018 року № 14/27/652/18 щодо оренди нежитлового 
приміщення площею 25,1 кв.м., що знаходиться за адресою: Житомирська 
обл., Баранівський р-н, с. Суємці, вул. Савчука Дмитра 2, для розміщення 
АТС обладнання; 
1.3 Договір від 30.09.2020 року №49/27/679/20 щодо оренди нежитлового 
приміщення площею 13,8 кв.м., що знаходиться за адресою: Житомирська 
обл., Баранівський р-н, с. Ялишів, вул. Першотравенська 29, для 
розміщення АТС обладнання. 
     2.Погодити розірвання за згодою сторін договору оренди  від 30.09.2020 
року № 27/680/20, який укладений між відділом культури, сім’ї, молоді та 
спорту Баранівської міської ради та Акціонерним товариством 
«Укртелеком» Житомирська філія, щодо оренди нежитлового  приміщення 
площею 20,6 кв.м., що знаходиться за адресою: Житомирська обл., 
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Баранівський р-н, с. Табори, вул. Садова, 2, для розміщення АТС 
обладнання. 
    3.Доручити орендодавцям даних об’єктів укласти додаткові угоди про 
розірвання договорів оренди за згодою сторін відповідно до вимог чинного 
законодавства. 
    4. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 
голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради Приймак І.В. 
та на постійної комісії з питань бюджету та комунальної власності, 
економічного розвитку, транспорту та зв’язку (Демчишина І.І.). 
 
 
Міський голова                                                             Олександр МІГЕЙ 
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БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ 
23 сесія 8 скликання 

 
23 листопада 2021 року                                                                  № 1220 
 
Про надання згоди на безоплатне  
прийняття у комунальну власність 
Баранівської міської ради  
об’єкта цивільного захисту з  
обладнанням за адресою: 
смт. Першотравенськ, 
вул. Парфірова, 1 
 
 
         Керуючись ст.26, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», розглянувши протокол засідання регіональної робочої групи 
щодо опрацювання питань розпорядження державним майном в області 
№8 від 27.10.2021р., враховуючи рекомендації постійної комісії з питань 
бюджету та комунальної власності, економічного розвитку, транспорту та 
зв’язку, міська рада 
 
ВИРІШИЛА: 
 
       1. Надати згоду на безоплатне прийняти у комунальну власність 
Баранівської міської ради об’єкта цивільного захисту, протирадіаційне 
укриття №20301 (підвал об’єкту ЦО, будинок штабу ЦО), з обладнанням 5 
од. (радіостанція Р-159, 2 радіостанції Карат-2, електросирена С-40, прилад 
Прип’ять) за адресою: смт. Першотравенськ, вул. Парфірова, 1 із 
державної власності в особі регіонального відділення, Фонду державного 
майна України по Житомирській області.  
       2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 
голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради Приймак І.В. 
та на постійну комісію з питань бюджету та комунальної власності, 
економічного розвитку, транспорту та зв’язку (Демчишина І.І.). 
 
 
Міський голова                                                                     Олександр МІГЕЙ 
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БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  

РІШЕННЯ  
23 сесія 8 скликання 

23 листопада 2021 року                                                                       №1221 
  

Про доповнення підпункту 4.4 до 
рішення 18 сесії 8 скликання 
Баранівської міської ради від 
14.09.2021р. №896 «Про 
розроблення комплексного плану 
просторового розвитку території 
Баранівської міської громади»  

  

       Керуючись Постановою Кабінету Міністрів України від 01.09.2021 
№926 «Про затвердження Порядку розроблення, оновлення, внесення змін 
та затвердження містобудівної документації», Законом України  від 
21.05.1997 № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні», 
враховуючи рекомендації постійних комісій з питань бюджету та 
комунальної власності, економічного розвитку, транспорту і зв’язку та 
земельної погоджувальної, міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1.     Доповнити підпункт 4.4 словами «з прогнозованими наслідками 
розроблення комплексного плану просторового розвитку території 
Баранівської міської територіальної громади згідно додатку 3». 

       2.   Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні комісії 
міської ради з питань бюджету та комунальної власності, економічного 
розвитку, транспорту і зв’язку (Демчишина І.І.) та земельну 
погоджувальну (Самчук О.В.). 

 
 
 

Міський голова                                                             Олександр МІГЕЙ 
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Додаток 3 
до рішення 23 сесії 8 скликання 

Баранівської міської ради 
від 23.11.2021р. №1221 

Прогнозовані наслідки розроблення комплексного плану просторового розвитку  
території Баранівської міської територіальної громади 

правові економічні 

для природного 
навколишнього середовища 
 (у тому числі для здоров’я 

населення) 
спрощення дозвільних 
процедур  

підвищення інвестиційної 
привабливості території 
громади 

збереження, створення та 
відновлення рекреаційних, 
природоохоронних, 
оздоровчих територій та 
об’єктів, ландшафтів, лісів, 
парків, скверів, окремих 
зелених насаджень 

обґрунтування розподілу 
земельних ділянок за 
цільовим призначенням 

визначення найбільш 
ефективного 
використання територій 

визначення територій для 
короткочасного відпочинку 
населення 

формування земельних 
ділянок для розміщення 
об’єктів соціальної сфери, а 
також тих, які 
відображають  державні та 
регіональні інтереси 
внесення  

підвищення соціальних 
стандартів 

забезпечення санітарного 
благополуччя населення та 
навколишнього середовища 
шляхом визначення 
санітарно-захисних зон 
навколо режимоутворюючих 
об’єктів 

взаємоузгодження 
державних, громадських та 
приватних інтересів під час 
планування та забудови 
територій 

збільшення надходжень в 
місцевий бюджет за 
рахунок виявлення: 
- незареєстрованих 
земельних ділянок; 
- земельних ділянок, які 
використовуються не за 
цільовим призначенням; 

встановлення обмежень 
навколо режимоутворюючих 
об’єктів з метою забезпечення 
відповідного цільового 
використання територій 

встановлення правового 
режиму забудови 
територій, на яких 
передбачено провадження 
містобудівної діяльності 
 

збільшення вартості землі 
та іншої нерухомості 
завдяки реалізації 
проєктних рішень щодо 
зміни функціонального 
призначення територій, 
розвитку інженерно-
транспортної 
інфраструктури 

встановлення меж територій 
та об’єктів природно-
заповідного фонду з метою 
додержання вимог щодо 
охорони даних територій та 
об’єктів під час здійснення 
господарської, управлінської 
та іншої діяльності 
 
 

визначення й раціональне 
розташування 
функціональних зон 

збільшення нормативної 
грошової оцінки земель, в 
тому числі за рахунок 
проєктних пропозицій 
щодо поліпшень у землю 
та  зміни функціонального 
призначення територій 

встановлення прибережних 
захисних смуг з метою 
охорони поверхневих водних 
об'єктів від забруднення і 
засмічення та збереження їх 
водності 
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узгодження 
функціонального 
призначення територій та 
цільового призначення 
земельних ділянок 

збільшення надходжень в 
місцевий бюджет від 
земельного податку та 
податку на нерухомість 

100 % забезпечення 
централізованим 
каналізуванням 

обмеження прав на 
земельні ділянки приватної 
власності необхідних для 
розміщення об’єктів, щодо 
яких відповідно до закону 
може здійснюватися 
примусове відчуження 
земельних ділянок з 
мотивів суспільної 
необхідності 

створення додаткових 
робочих місць 

впровадження роздільного 
збору ТПВ 

здійснення контролю у 
сфері містобудування та 
землеустрою 

стимулювання 
економічної активності та 
створення умов для 
розвитку бізнесу 

 

прозорість і відкритість 
системи управління 
земельними та іншими 
природними ресурсами  

визначення переліку 
земель (територій) для 
продажу земельних 
ділянок державної та 
комунальної власності або 
прав на них на земельних 
торгах 

 

внесення до Державного 
земельного кадастру 
відомостей про: 
‒ межі функціональних 

зон; 
‒ обмеження у 

використанні земель, які 
будуть встановлені 
комплексним планом 
(відповідно до 
Постанови Кабінету 
Міністрів України № 
654 від 2 червня 2021 
року); 

‒ земельні ділянки, 
сформовані до 2004 
року, але відомості про 
які не внесені до 
Державного земельного 
кадастру; 

‒ земельні ділянки для 
розміщення об’єктів 
соціальної сфери, а 
також тих, які 
відображають державні 
та регіональні інтереси; 

визначення переліку 
земель (територій) для 
продажу або передачі у 
користування земельних 
ділянок державної, 
комунальної власності без 
проведення земельних 
торгів 
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‒  відомості про межі 
територій, до складу 
яких входять земельні 
ділянки, необхідні для 
розміщення об’єктів, 
щодо яких відповідно до 
закону може 
здійснюватися 
примусове відчуження 
земельних ділянок з 
мотивів суспільної 
необхідності 

 
визначення переліку земель 
(територій) для безоплатної 
передачі у приватну 
власність земельних 
ділянок державної та 
комунальної власності 

  

визначення переліку 
земельних ділянок для 
передачі у комунальну 
власність 

  

 
 

Секретар ради                                                                         Володимир ЗАРЕМБА 
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БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
        23 сесія 8 скликання 

23 листопада 2021 року                                                                  №1222 
 
Про надання дозволу на виготовлення 
технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж 
земельних ділянок в натурі (на місцевості) 
для ведення товарного сільськогосподарського  
виробництва з метою передачі їх в оренду  
ТОВ «МиРославель-Агро» 
 

        Розглянувши клопотання директора ТОВ «МиРославель-Агро» 
Дудкина О. про надання дозволу на виготовлення технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок з 
метою передачі їх в оренду за рахунок невитребуваних земельних часток 
(паїв), відповідно до Закону №2498-VIII «Про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України щодо вирішення питань колективної власності 
на землю», керуючись ст.12,32,125,126,186, п.21 Розділу Х «Перехідних 
положень» Земельного кодексу України, Законом України «Про порядок 
виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних 
часток (паїв), Законом України «Про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України щодо спрощення порядку набуття прав на 
землю», Законом України «Про реєстрацію речових прав на нерухоме 
майно та їх обтяжень», ст.12,25 Закону України «Про землеустрій», ст.26 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи 
рекомендації постійної земельної погоджувальної комісії, міська рада 
ВИРІШИЛА: 
               1. Надати дозвіл товариству з обмеженою відповідальністю 
«МиРославель-Агро» в особі директора Дудкина О. на розробку технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 
земельних ділянок в натурі (на місцевості) з метою передачі їх в оренду за 
рахунок невитребуваних земельних часток (паїв) згідно з додатком до 
рішення для ведення товарного сільськогосподарського виробництва 
загальною площею 49,5648 га (рілля) та закріплення їх на місцевості 
межовими знаками. Земельні ділянки розташовані за межами с.Кашперівка 
на землях реформованого КСП «Прогрес» та відносяться до категорії 
земель сільськогосподарського призначення. 
   2. ТОВ «МиРославель-Агро» протягом шести місяців після 
прийняття даного рішення подати технічну документацію на розгляд сесії 
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для її затвердження. При невиконанні цієї умови, дане рішення вважати 
таким, що втратило чинність. 

   3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 
земельну погоджувальну комісію. 

 
Міський голова                                                            Олександр МІГЕЙ 
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Додаток  1   
до рішення 23 сесії 8 скликання 
Баранівської  міської ради   
від 23.11.2021 р. № 1222 
 

№ з/п № ділянки Площа, га 

1 3 3,0397 

2 5 3,0242 

3 8 3,1326 

4 9 3,1428 

5 10 3,0560 

8 11 2,9981 

6 14 3,0154 

7 15 2,7991 

8 16 2,5243 

9 26 2,0970 

10 27 2,0036 

11 28 2,1413 

12 407 3,3142 

13 409 3,5367 

14 410 3,4208 

15 411 3,2490 

16 1 3,07 

 
 
 
 

 
Секретар ради                                                                  Володимир ЗАРЕМБА 
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БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
        23 сесія 8 скликання 

23 листопада 2021 року                                                                   № 1223 

 

Про надання дозволу на виготовлення 
технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж 
земельних ділянок в натурі (на місцевості) 
для ведення товарного сільськогосподарського  
виробництва з метою передачі їх в оренду  
ТОВ «Баранівка-Агро» 
 

        Розглянувши клопотання директора ТОВ «Баранівка-Агро» 
Семенець М. про надання дозволу на виготовлення технічної документації 
із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок з 
метою передачі їх в оренду за рахунок невитребуваних земельних часток 
(паїв), відповідно до Закону №2498-VIII «Про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України щодо вирішення питань колективної власності 
на землю», керуючись ст.12,32,125,126,186, п.21 Розділу Х «Перехідних 
положень» Земельного кодексу України, Законом України «Про порядок 
виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних 
часток (паїв), Законом України «Про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України щодо спрощення порядку набуття прав на 
землю», Законом України «Про реєстрацію речових прав на нерухоме 
майно та їх обтяжень», ст.12,25 Закону України «Про землеустрій», ст.26 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи 
рекомендації постійної земельної погоджувальної комісії, міська рада 
ВИРІШИЛА: 
               1. Надати дозвіл товариству з обмеженою відповідальністю 
«Баранівка-Агро» в особі директора Семенцю М. на розробку технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 
земельних ділянок в натурі (на місцевості) з метою передачі їх в оренду за 
рахунок невитребуваних земельних часток (паїв) згідно з додатком до 
рішення для ведення товарного сільськогосподарського виробництва 
загальною площею 84,3334 га (рілля) та закріплення їх на місцевості 
межовими знаками. Земельні ділянки розташовані за межами с.Кашперівка 
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на землях реформованого КСП «Прогрес» та відносяться до категорії 
земель сільськогосподарського призначення. 
   2. ТОВ «Баранівка-Агро» протягом шести місяців після 
прийняття даного рішення подати технічну документацію на розгляд сесії 
для її затвердження. При невиконанні цієї умови, дане рішення вважати 
таким, що втратило чинність.  
              3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 
земельну погоджувальну комісію. 
 
Міський голова                                                              Олександр МІГЕЙ 
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Додаток  1   
до рішення 23 сесії 8 скликання 
Баранівської  міської ради   
від 23.11.2021 р. №1223  
 

№ з/п № ділянки Площа, га 

1 6 2,9497 

2 7 3,1086 

3 12 2,9607 

4 13 2,4860 

5 17 2,1673 

6 18 2,1151 

7 19 2,0247 

8 20 2,0728 

9 21 2,1448 

10 22 2,9554 

11 23 2,6944 

12 24 2,0820 

13 25 2,2890 

14 29 3,3344 

15 30 3,1349 

16 33 3,0272 

17 34 2,9365 

18 35 3,0833 

19 36 3,1366 

20 37 2,1022 

21 38 2,6287 

22 39 2,2605 

23 40 2,6260 

24 41 2,6280 

25 42 2,1509 

26 46 1,9800 

27 47 2,0639 
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28 48 2,3487 

29 49 2,4203 

30 404 3,4349 

31 406 3,2622 

32 408 3,7237 

 
 
 
 

 
Секретар ради                                                                Володимир ЗАРЕМБА 
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БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
23 сесії 8 скликання 

23 листопада 2021 року                                                                         №1224  
 
Про припинення права 
користування земельною  
ділянкою  
 

        Розглянувши заяви громадян, керуючись ст.12,141 Земельного 
Кодексу України, ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», враховуючи рекомендації постійної земельної погоджувальної 
комісії, міська рада 

 
ВИРІШИЛА: 

   1. Припинити право користування земельною ділянкою 
гр.Андрійчук Тетяні Володимирівні, яка зареєстрована за адресою: 
ХХХХХХХХХХХ, загальною площею 0,1000 га для ведення особистого 
селянського господарства в ХХХХХХХХХ. Передати земельну ділянку 
площею 0,1000 га до земель запасу сільськогосподарського призначення 
комунальної власності Баранівської територіальної   громади.  
 2. Припинити право користування земельною ділянкою 
гр.Молодковець Галині Костянтинівні, яка зареєстрована за адресою: 
ХХХХХХХХХ, загальною площею 0,5000 га для ведення особистого 
селянського господарства в ХХХХХХХХХ. Передати земельну ділянку 
площею 0,5000 га до земель запасу сільськогосподарського призначення 
комунальної власності Баранівської територіальної   громади. 
             3. Припинити право користування земельними ділянками 
гр.Ковальчук Галини Сергіївни загальною площею 1,4900 га для ведення 
особистого селянського господарства в ХХХХХХХХХ, в зв’язку зі 
смертю. Передати земельні ділянки площею 1,4900 га до земель запасу 
сільськогосподарського призначення комунальної власності Баранівської 
територіальної   громади. 
            4. Припинити право користування земельними ділянками 
гр.Касянчука Дмитра Сидоровича загальною площею 0,6600 га для 
ведення особистого селянського господарства в ХХХХХХХХХ, в зв’язку 
зі смертю. Передати земельні ділянки площею 0,6600 га до земель запасу 
сільськогосподарського призначення комунальної власності Баранівської 
територіальної   громади. 
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           5. Припинити право користування земельною ділянкою гр.Сусу 
Анатолію Павловичу, який зареєстрований за адресою: ХХХХХХХ, 
загальною площею 0,2000 га для ведення особистого селянського 
господарства в ХХХХХХХХХ. Передати земельну ділянку площею 0,2000 
га до земель запасу сільськогосподарського призначення комунальної 
власності Баранівської територіальної   громади.  
          6. Припинити право користування земельною ділянкою гр.Сус Ганні 
Григорівні, яка зареєстрована за адресою: ХХХХХХХХХ, загальною 
площею 0,3500 га для ведення особистого селянського господарства в 
ХХХХХХХХХХ. Передати земельну ділянку площею 0,3500 га до земель 
запасу сільськогосподарського призначення комунальної власності 
Баранівської територіальної   громади. 

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

РІШЕННЯ  
23 сесії  8 скликання 

23 листопада 2021 року                                                                          №1225  
 
Про внесення змін до рішень  
сесій Баранівської міської ради 
 
        Розглянувши заяви про необхідність внесення змін до рішень сесії 
Баранівської міської ради, керуючись ст.12 Земельного кодексу України, 
ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
враховуючи рекомендації постійної земельної погоджувальної комісії, 
міська рада 
ВИРІШИЛА:        

       1. Внести зміни до пп.1.1.1 рішення 10 сесії 8 скликання Баранівської 
міської ради від 29.04.2021 р. №273 «Про надання дозволу на виготовлення 
технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки та 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної 
власності Баранівської територіальної громади з метою передачі її у 
власність» а саме, слова «Вовку Сергію Васильовичу, який проживає в 
ХХХХХХХХХ, орієнтовною площею 1,2000 га» замінити на слова «Вовку 
Сергію Васильовичу, який проживає в ХХХХХХХХ, орієнтовною площею 
1,5000 га». Земельна ділянка розташована за межами ХХХХХХХ 
(ХХХХХХХХХ).  
      2. Внести зміни до рішення 20 сесії 8 скликання Баранівської міської 
ради від 18.10.2021 р. №1053 «Про затвердження технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки 
комунальної власності Баранівської територіальної громади з метою 
передачі її у власність гр.Гільман Р.С.», а саме, слова та цифри «з 
кадастровим номером ХХХХХХХХХХ» замінити на слова та цифри «з 
кадастровим номером ХХХХХХХХХ». 
         3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 
земельну погоджувальну комісію. 
 
Міський голова                                            Олександр МІГЕЙ 
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БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
        23сесія 8 скликання 

23 листопада 2021 року                                                             №1226  
 
Про розгляд заяв громадян щодо надання  
дозволу на виготовлення проекту землеустрою  
щодо відведення земельної ділянки комунальної  
власності Баранівської територіальної громади  
з метою передачі її у власність 
 

        Розглянувши заяви громадян, графічні матеріали з зазначенням 
бажаного місця розташування земельної ділянки, заслухавши інформацію 
начальника відділу містобудування, архітектури, земельних відносин та 
комунальної власності Баранівської міської ради Шевчук О.Г., керуючись 
ст.12 Земельного кодексу України, ст.26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної земельної 
погоджувальної комісії, міська рада 
ВИРІШИЛА: 

          1. Відмовити в наданні дозволу на розробку проекту землеустрою 
щодо відведення у власність земельної ділянки комунальної власності 
Баранівської  територіальної громади: 

1.1. Власюку Андрію Васильовичу, який зареєстрований за 
адресою: ХХХХХХХХХХ, орієнтовною площею 2,0000 га для ведення 
особистого селянського господарства із земель запасу 
сільськогосподарського призначення, розташованих в межами 
м.Баранівка, відповідно до рішення 22 сесії 8 скликання Баранівської 
міської ради від 10.11.2021 р. №1137. 

1.2. Дворецькому Вадиму Вікторовичу, який зареєстрований за 
адресою: ХХХХХХХХ, орієнтовною площею 2,0000 га для ведення 
особистого селянського господарства із земель запасу 
сільськогосподарського призначення, розташованих за межами 
с.Зеремля, відповідно до рішення 39 сесії 8 скликання Баранівської 
міської ради від 24.12.2019 р. №2670. 

1.3. Дворецькій Інні Іванівні, яка зареєстрована за адресою: 
ХХХХХХХХХ, орієнтовною площею 2,0000 га для ведення особистого 
селянського господарства із земель запасу сільськогосподарського 
призначення, розташованих за межами с.Зеремля, відповідно до рішення 
39 сесії 8 скликання Баранівської міської ради від 24.12.2019 р. №2670. 
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1.4. Рудницькому Олександру Вікторовичу, який зареєстрований за 
адресою: ХХХХХХХХ, орієнтовною площею 2,0000 га для ведення 
особистого селянського господарства із земель запасу 
сільськогосподарського призначення, розташованих за межами 
с.Зеремля, відповідно до рішення 39 сесії 8 скликання Баранівської 
міської ради від 24.12.2019 р. №2670. 

1.5. Рудницькій Віті Василівні, яка зареєстрована за адресою: 
ХХХХХХХХ, орієнтовною площею 2,0000 га для ведення особистого 
селянського господарства із земель запасу сільськогосподарського 
призначення, розташованих за межами с.Зеремля, відповідно до рішення 
39 сесії 8 скликання Баранівської міської ради від 24.12.2019 р. №2670. 

1.6. Рудницькому Сергію Вікторовичу, який зареєстрований за 
адресою: ХХХХХХХХХ, орієнтовною площею 2,0000 га для ведення 
особистого селянського господарства із земель запасу 
сільськогосподарського призначення, розташованих за межами 
с.Зеремля, відповідно до рішення 39 сесії 8 скликання Баранівської 
міської ради від 24.12.2019 р. №2670. 

1.7. Оберемській Вікторії Вікторівні, яка зареєстрована за адресою: 
ХХХХХХХХХ, орієнтовною площею 2,0000 га для ведення особистого 
селянського господарства із земель запасу сільськогосподарського 
призначення, розташованих за межами с.Зеремля, відповідно до рішення 
39 сесії 8 скликання Баранівської міської ради від 24.12.2019 р. №2670. 

1.8. Бичківській Марії Петрівні, яка зареєстрована за адресою:  
ХХХХХХХХХ, орієнтовною площею 2,0000 га для ведення особистого 
селянського господарства із земель запасу сільськогосподарського 
призначення, розташованих за межами с.Зеремля, відповідно до рішення 
39 сесії 8 скликання Баранівської міської ради від 24.12.2019 р. №2670. 

1.9. Савчуку Максиму Володимировичу, який зареєстрований за 
адресою: ХХХХХХХХХ, орієнтовною площею 2,0000 га для ведення 
особистого селянського господарства із земель запасу 
сільськогосподарського призначення, розташованих за межами 
с.Зеремля, відповідно до рішення 39 сесії 8 скликання Баранівської 
міської ради від 24.12.2019 р. №2670. 

1.10. Савчук Діні Василівні, який зареєстрований за адресою: 
ХХХХХХХХХ, орієнтовною площею 2,0000 га для ведення особистого 
селянського господарства із земель запасу сільськогосподарського 
призначення, розташованих за межами с.Зеремля, відповідно до рішення 
39 сесії 8 скликання Баранівської міської ради від 24.12.2019 р. №2670. 

1.11. Рибак Ользі Василівні, яка зареєстрована за адресою: 
ХХХХХХХХХХ, орієнтовною площею 2,0000 га для ведення особистого 
селянського господарства із земель запасу сільськогосподарського 
призначення, розташованих за межами с.Зеремля, відповідно до рішення 
39 сесії 8 скликання Баранівської міської ради від 24.12.2019 р. №2670. 
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1.12. Дейнеці Любові Василівні, яка зареєстрована за адресою: 
ХХХХХХХХХ, орієнтовною площею 2,0000 га для ведення особистого 
селянського господарства із земель запасу сільськогосподарського 
призначення, розташованих за межами с.Зеремля, відповідно до рішення 
39 сесії 8 скликання Баранівської міської ради від 24.12.2019 р. №2670. 

1.13. Шевчук Галині Михайлівні, яка зареєстрована за адресою: 
ХХХХХХХХХ, орієнтовною площею 2,0000 га для ведення особистого 
селянського господарства із земель запасу сільськогосподарського 
призначення, розташованої за межами с.Озерянка, так як вільної 
земельної ділянки немає.  

1.14. Завацькому Сергію Вікторовичу, який зареєстрований за 
адресою: ХХХХХХХ, орієнтовною площею 2,0000 га для ведення 
особистого селянського господарства із земель запасу 
сільськогосподарського призначення, розташованої в межах смт.Полянка, 
так як вільної земельної ділянки немає. 

1.15. Мельниченку Ігорю Михайловичу, який зареєстрований за 
адресою: ХХХХХХХХХ, орієнтовною площею 2,0000 га для ведення 
особистого селянського господарства із земель запасу 
сільськогосподарського призначення, розташованої за межами с.Зеремля, 
так як вільної земельної ділянки немає. 

1.16. Душко Тамарі Василівні, яка зареєстрована за адресою: 
ХХХХХХХХ, орієнтовною площею 2,0000 га для ведення особистого 
селянського господарства із земель запасу сільськогосподарського 
призначення, розташованої за межами с.Табори, відповідно до рішення 
22 сесії 8 скликання Баранівської міської ради від 10.11.2021 р. №1125. 

1.17. Душку Віталію Вікторовичу, який зареєстрований за адресою: 
ХХХХХХХХХ, орієнтовною площею 2,0000 га для ведення особистого 
селянського господарства із земель запасу сільськогосподарського 
призначення, розташованої за межами с.Табори, відповідно до рішення 
22 сесії 8 скликання Баранівської міської ради від 10.11.2021 р. №1125 . 

1.18. Душко Катерині Василівні, яка зареєстрована за адресою: 
ХХХХХХХХ, орієнтовною площею 2,0000 га для ведення особистого 
селянського господарства із земель запасу сільськогосподарського 
призначення, розташованої за межами с.Табори, відповідно до рішення 
22 сесії 8 скликання Баранівської міської ради від 10.11.2021 р. № 1125. 

1.19. Душку Володимиру Вікторовичу, який зареєстрований за 
адресою: ХХХХХХХХХ, орієнтовною площею 2,0000 га для ведення 
особистого селянського господарства із земель запасу 
сільськогосподарського призначення, розташованої за межами с.Табори, 
відповідно до рішення 22 сесії 8 скликання Баранівської міської ради від 
10.11.2021 р. №1125 . 

1.20. Душку Віктору Романовичу, який зареєстрований за адресою: 
ХХХХХХХХХХХХ, орієнтовною площею 2,0000 га для ведення 
особистого селянського господарства із земель запасу 
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сільськогосподарського призначення, розташованої за межами с.Табори, 
відповідно до рішення 22 сесії 8 скликання Баранівської міської ради від 
10.11.2021 р. №1125 . 

1.21. Сулимі Тетяні Василівні, яка зареєстрована за адресою: 
ХХХХХХХХ, орієнтовною площею 2,0000 га для ведення особистого 
селянського господарства із земель запасу сільськогосподарського 
призначення, розташованої за межами с.Табори, відповідно до рішення 
22 сесії 8 скликання Баранівської міської ради від 10.11.2021 р. №1210 . 

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

РІШЕННЯ  
       23 сесії 8 скликання 

23 листопада 2021 року                                                                  №1227  
 
Про надання дозволу на виготовлення 
технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
з метою передачі її у власність 
 

      Розглянувши заяви громадян, керуючись ст.12, 125, 126, 186, п.21 
Розділу Х «Перехідних положень» Земельного кодексу України, Законом 
України «Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних 
ділянок власникам земельних часток (паїв), Законом України «Про 
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення 
порядку набуття прав на землю», Законом України «Про реєстрацію 
речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», ст.12,25 Закону України 
«Про землеустрій», ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», враховуючи рекомендації постійної земельної погоджувальної 
комісії, міська рада 
ВИРІШИЛА: 

          1. Надати дозвіл на розробку технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) з метою 
передачі її у власність громадянам: 
          1.1. Савич Майї Леонідівні у власність загальною  площею 1,9801 га,  
в тому числі: рілля – 1,9801 га (№45), для ведення товарного 
сільськогосподарського виробництва. Земельна ділянка розташована за 
межами ХХХХХХХХХХ та належить до земель сільськогосподарського 
призначення.   
            2. Після виготовлення технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення меж земельної ділянки, Баранівській міській раді 
зареєструвати земельні ділянки у відділі Держгеокадастру. Громадянам  
подати технічну документацію на розгляд сесії міської ради щодо 
прийняття рішення про її затвердження та передачі земельної ділянки у 
власність.  
    3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 
земельну погоджувальну комісію. 
 
Міський голова                                                                     Олександр МІГЕЙ 
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БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

 РІШЕННЯ  
        23 сесія  8 скликання 

23 листопада 2021 року                                                                          №1228  
 
Про затвердження технічної документації 
із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
для ведення товарного сільськогосподарського 
виробництва з метою передачі її у власність  
гр.Михалюк О.Ф. 
 

  Розглянувши заяви громадян та технічну документацію із 
землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок з метою передачі 
їх у власність, керуючись ст.12, 116, 118, 121, 122, 125, 126, 186 
Земельного кодексу України, Законом України «Про землеустрій», ст.26 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи 
рекомендації постійної земельної погоджувальної комісії, міська рада 

 
ВИРІШИЛА: 
 
         1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
для ведення товарного сільськогосподарського виробництва та передати у 
власність гр.Михалюк Ользі Фотієвні, яка зареєстрована за адресою: 
ХХХХХХХ  земельну ділянку площею 2,5252 га (рілля) з кадастровим 
номером ХХХХХХХХ для ведення товарного сільськогосподарського 
виробництва за межами ХХХХХХХХ на землях реформованого КСП 
«Прогрес». 

2. Після затвердження технічної документації зареєструвати речове 
право на нерухоме майно відповідно до чинного законодавства та 
Баранівській міській раді припинити дію договору оренди землі. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 
земельну погоджувальну комісію. 

 
Міський голова                                           Олександр МІГЕЙ 
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БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  

РІШЕННЯ  
23 сесія 8 скликання 

 23 листопада 2021 року                                                                        №1229   

Про надання дозволу на виготовлення  
детального плану території  
  
Розглянувши заяву Яненко Галини Іванівни про надання дозволу на 
виготовлення детального плану території земельної ділянки по вул. 
Лермонтова, 6, смт. Першотравенськ, керуючись ст. 12 Земельного кодексу 
України, Законом України «Про регулювання містобудівної діяльності», 
Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-
комунального господарства України від 16.11.2011 р. №290, Постановою 
Кабінету Міністрів України від 01.09.2021 №926 «Про затвердження 
Порядку розроблення, оновлення, внесення змін та затвердження 
містобудівної документації», ст. 26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної земельної 
погоджувальної комісії, міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Баранівській міській раді в особі міського голови Мігея О.Ю. замовити 
виготовлення детального плану території в межах вулиць Лермонтова, 
Миру, Заводська, Базарна в смт. Першотравенськ, Новоград-Волинського 
району, Житомирської області. 

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

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

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну земельну 
погоджувальну комісію. 

  

Міський голова                                                      Олександр   МІГЕЙ 
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БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
        23 сесія 8 скликання 

23 листопада 2021 року                                                                   №1230  
 
Про надання дозволу на виготовлення 
технічної  документації із землеустрою  
щодо встановлення (відновлення) меж  
земельної ділянки комунальної власності  
Баранівської територіальної громади з  
метою передачі її в оренду гр.Сус Л.О. 

        Розглянувши заяву гр.Сус Л.О., свідоцтво про право на спадщину 
за заповітом від 14.12.2017 р., керуючись ст.12, 40, 93, 121, 122, 125, 126 
Земельного кодексу України, Законом України «Про оренду землі», 
Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо спрощення порядку набуття прав на землю», Законом 
України «Про реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх 
обтяжень», ст.12,25 Закону України «Про землеустрій», ст.26 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи 
рекомендації постійної земельної погоджувальної комісії, міська рада 
ВИРІШИЛА: 

           1. Надати дозвіл на виготовлення технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки 
комунальної власності Баранівської територіальної громади з метою 
передачі її в оренду гр.Сус Людмилі Олександрівні, яка зареєстрована за 
адресою:  ХХХХХХХХ, орієнтовною площею 0,1500 га для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд із 
земель запасу житлової та громадської забудови, розташованої в межах 
ХХХХХХХХХХ. 
            2. Гр.Сус Л.О.  протягом року з дати прийняття цього рішення 
подати на розгляд сесії міської ради технічну документацію для її 
затвердження та передачі земельної ділянки в оренду. При невиконанні 
цієї умови дане рішення вважати таким, що втратило чинність. 
             3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 
земельну погоджувальну комісію. 
 
Міський голова                                                        Олександр МІГЕЙ 



32 
 

                                  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
        23 сесія 8 скликання 

23 листопада 2021 року                                                                   №1231  
 
Про надання дозволу на виготовлення 
технічної  документації із землеустрою  
щодо встановлення (відновлення) меж  
земельної ділянки комунальної власності  
Баранівської територіальної громади з  
метою передачі її в оренду гр.Сус Л.О. 
 

        Розглянувши заяву гр.Сус Л.О., копію рішення Баранівського 
районного суду від 14.11.2018 р., керуючись ст.12, 40, 93, 121, 122, 125, 
126 Земельного кодексу України, Законом України «Про оренду землі», 
Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо спрощення порядку набуття прав на землю», Законом 
України «Про реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх 
обтяжень», ст.12,25 Закону України «Про землеустрій», ст.26 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи 
рекомендації постійної земельної погоджувальної комісії, міська рада 
ВИРІШИЛА: 

           1. Надати дозвіл на виготовлення технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки 
комунальної власності Баранівської територіальної громади з метою 
передачі її в оренду гр.Сус Людмилі Олександрівні, яка зареєстрована за 
адресою: ХХХХХХХХХ, орієнтовною площею 0,0800 га для будівництва 
та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд із 
земель запасу житлової та громадської забудови, розташованої в межах 
ХХХХХХХХХ. 
            2. Гр.Сус Л.О.  протягом року з дати прийняття цього рішення 
подати на розгляд сесії міської ради технічну документацію для її 
затвердження та передачі земельної ділянки в оренду. При невиконанні 
цієї умови дане рішення вважати таким, що втратило чинність. 
             3. Визнати таким, що втратило чинність, рішення 16 сесії 8 
скликання Баранівської міської ради від 11.08.2021 р. №626. 
             4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 
земельну погоджувальну комісію. 
 
Міський голова                                                               Олександр МІГЕЙ 
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БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
  23  сесії  8 скликання 

23 листопада 2021 року                                                                          №1232 
 
Про передачу в оренду земельної ділянки  
комунальної власності Баранівської  
територіальної громади для будівництва 
та обслуговування будівель кредитно- 
фінансових установ КС «Добробут» 
 

  Розглянувши заяву директора КС «Добробут» Ейсмонта В.А., 
свідоцтво про право власності на нежитлове приміщення від 19.10.2011 р., 
керуючись ст.12,93,125,126,186 Земельного кодексу України, Законом 
України «Про оренду землі», ст.26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної земельної 
погоджувальної комісії, міська рада 

 
ВИРІШИЛА: 
 
        1. Передати кредитній спілці «Добробут» в особі директора Ейсмонта 
В.А., юридична адреса: м.Баранівка, пр.Кооперативний,2б, Житомирської 
області, в оренду терміном на 5 (п’ять) років земельну ділянку площею 
0,0130 га для будівництва та обслуговування будівель кредитно-
фінансових установ, що розташована по пр.Кооперативному,2б в 
м.Баранівка, Житомирської області. Кадастровий номер ділянки: 
1820600000:01:002:0411. Встановити розмір орендної плати за оренду 
земельної ділянки – 12% від нормативно-грошової оцінки землі. 
         2. Представнику КС «Добробут»: 
         2.1. Замовити виготовлення договору оренди землі та зареєструвати 
його відповідно до чинного законодавства.  
         2.2. Виконувати обов,язки землекористувача відповідно до вимог 
статті 96 Земельного кодексу України.  
          2.3. Забезпечити вільний доступ для прокладання нових, ремонту та 
експлуатації існуючих інженерних мереж і споруд, що знаходяться в 
межах земельної ділянки. 

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

РІШЕННЯ  
  23  сесії  8 скликання 

23 листопада 2021 року                                                                          №1233  
 
Про надання дозволу на  
проведення експертної  
грошової оцінки земельної 
ділянки гр.Пригон О.С. 
 
          Розглянувши заяву гр.Пригон О.С., договір оренди землі від                  
01.09.2021 р., керуючись ст.12,127,128 Земельного кодексу України, ст.26 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи 
рекомендації постійної земельної погоджувальної комісії, міська рада 
ВИРІШИЛА: 

          1. Надати дозвіл на проведення експертної грошової оцінки 
земельної ділянки комунальної власності Баранівської об’єднаної 
територіальної громади, яка передана в оренду гр.Пригон Олені 
Станіславівні в ХХХХХХХХ загальною площею 0,0500 га для будівництва 
та обслуговування будівель закладів охорони здоров’я та соціальної 
допомоги. Кадастровий номер земельної ділянки: ХХХХХХХХХ. 
          2. Зобов’язати гр.Пригон О.С. укласти з Баранівською міською 
радою договір про оплату авансового внеску в рахунок оплати ціни 
земельної ділянки в місячний термін з дати прийняття цього рішення. 
          3. Міському голові Мігею О.Ю. від імені Баранівської міської ради 
укласти: 

- договір про оплату авансового внеску в рахунок оплати ціни 
земельної ділянки.  
          4. Відділу містобудування, архітектури, земельних відносин і 
комунальної власності Баранівської міської ради укласти договір на 
проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки з суб’єктом 
оціночної діяльності, який має ліцензію на виконання землеоціночних 
робіт та провести розрахунок за виготовлення технічного звіту з 
експертної грошової оцінки земельних ділянок. Фінансування робіт з 
проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки провести за 
рахунок коштів авансового внеску, сплаченого Пригон О.С. 

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

РІШЕННЯ  
        23 сесія 8 скликання 

23 листопада 2021 року                                                                №1234  
 
Про дострокове розірвання договорів 
про встановлення земельного сервітуту 
(для реальних часток) 

        Заслухавши інформацію начальника відділу містобудування, 
архітектури, земельних відносин та комунальної власності Шевчук О.Г. 
про необхідність дострокового розірвання договорів про встановлення 
земельного сервітуту, керуючись ст.12, п.ґ ст.102 Земельного кодексу 
України, ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
враховуючи рекомендації постійної земельної погоджувальної комісії, 
міська рада 
ВИРІШИЛА: 

             1. Припинити дію договору про встановлення земельного 
сервітуту (для реальних часток), який укладений 01.10.2018 р. 
Баранівською міською радою з Душком Олександром Анатолійовичем та 
зареєстрований ХХХХ р. у Державному реєстрі речових прав на 
нерухоме майно, на земельну ділянку площею 0,0028 га для будівництва 
та обслуговування будівель торгівлі з кадастровим номером 
ХХХХХХХХ, яка розташована в ХХХХХХХХХХ, в зв’язку з 
невикористанням земельного сервітуту протягом трьох років. 
            2. Припинити дію договору про встановлення земельного 
сервітуту (для реальних часток), який укладений 01.10.2018 р. 
Баранівською міською радою з Душком Олександром Анатолійовичем та 
зареєстрований ХХХХ р. у Державному реєстрі речових прав на 
нерухоме майно, на земельну ділянку площею 0,0028 га для будівництва 
та обслуговування будівель торгівлі з кадастровим номером ХХХХХХХ, 
яка розташована в ХХХХХХХ, в зв’язку з невикористанням земельного 
сервітуту протягом трьох років. 
            3. Баранівській міській раді укласти угоди про розірвання 
договорів про встановлення земельного сервітуту та зареєструвати їх 
відповідно до чинного законодавства. 

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

        23 сесія 8 скликання 
23 листопада  2021 року                                                               №1235  
  
Про надання дозволу на виготовлення 
технічної документації із землеустрою 
щодо поділу земельної ділянки  
  

 Заслухавши інформацію начальника відділу містобудування, 
архітектури, земельних відносин та комунальної власності Шевчук О.Г. 
про необхідність поділу земельних ділянок під польовими дорогами, 
керуючись ст.12 Земельного кодексу України, Законом України «Про 
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення 
порядку набуття прав на землю», Законом України «Про реєстрацію 
речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», ст.12,25 Закону України 
«Про землеустрій», ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», враховуючи рекомендації постійної земельної погоджувальної 
комісії, міська рада 

 
ВИРІШИЛА: 

1. Надати дозвіл на розробку технічної документації із землеустрою 
щодо поділу земельної ділянки комунальної власності Баранівської 
територіальної громади загальною площею 3,4111 га для ведення 
товарного сільськогосподарського виробництва на дві земельних ділянки  
(кадастровий номер: 1820685300:03:000:0440). 

2. Надати дозвіл на розробку технічної документації із землеустрою 
щодо поділу земельної ділянки комунальної власності Баранівської 
територіальної громади загальною площею 0,0467 га для ведення 
товарного сільськогосподарського виробництва на дві земельних ділянки  
(кадастровий номер: 1820685300:03:000:0405). 

 
 
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

земельну погоджувальну комісію. 
    

  
Міський голова                                                            Олександр МІГЕЙ 
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БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

 РІШЕННЯ  
        23 сесія  8 скликання 

23 листопада 2021 року                                                                          №1236  
 
Про затвердження технічної документації 
із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж  земельної ділянки комунальної власності 
Баранівської  територіальної громади з метою  
передачі її у власність гр.Онищук Л.М. 
 

  Розглянувши заяву гр.Онищук Л.М. та технічну документацію із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки 
комунальної власності Баранівської територіальної громади з метою 
передачі її у власність, керуючись ст.12, 40, 116, 118, 121, 122, 125, 126, 
186 Земельного кодексу України, Законом України «Про землеустрій», 
ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
враховуючи рекомендації постійної земельної погоджувальної комісії, 
міська рада 

 
ВИРІШИЛА: 
 
         1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки комунальної власності 
Баранівської територіальної громади та передати безоплатно у власність 
гр. Онищук Лізі Михайлівні, яка зареєстрована: ХХХХХХХХХ, земельну 
ділянку площею 0,1000 га з кадастровим номером ХХХХХХХХХ для 
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель 
і споруд по ХХХХХХХХХ. 

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

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 
земельну погоджувальну комісію. 

 
 

Міський голова                                              Олександр МІГЕЙ 
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БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

 РІШЕННЯ  
        23 сесія  8 скликання 

23 листопада 2021 року                                                                          №1237  
 
Про затвердження технічної документації 
із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж  земельної ділянки комунальної власності 
Баранівської  територіальної громади з метою  
передачі її у власність гр.Касянчуку П.Ю. 
 

  Розглянувши заяву гр.Касянчука П.Ю. та технічну документацію із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки 
комунальної власності Баранівської територіальної громади з метою 
передачі її у власність, керуючись ст.12, 40, 116, 118, 121, 122, 125, 126, 
186 Земельного кодексу України, Законом України «Про землеустрій», 
ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
враховуючи рекомендації постійної земельної погоджувальної комісії, 
міська рада 

 
ВИРІШИЛА: 
 
         1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки комунальної власності 
Баранівської територіальної громади та передати безоплатно у власність 
гр. Касянчуку Петру Юрійовичу, який зареєстрований: ХХХХХХХХХ, 
земельну ділянку площею 0,2500 га з кадастровим номером ХХХХХХХХХ 
для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд по ХХХХХХХХХ. 

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

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 
земельну погоджувальну комісію. 

 
 

Міський голова                                              Олександр МІГЕЙ 
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БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

 РІШЕННЯ  
        23 сесія  8 скликання 

23 листопада 2021 року                                                                         № 1238 
 
Про затвердження технічної документації 
із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж  земельних ділянок комунальної власності 
Баранівської  територіальної громади з метою  
передачі їх у власність гр.Мартинюку Ю.А. 

  Розглянувши заяву гр.Мартинюка Ю.А. та технічну документацію із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок 
комунальної власності Баранівської територіальної громади з метою 
передачі їх у власність, керуючись ст.12, 40, 116, 118, 121, 122, 125, 126, 
186 Земельного кодексу України, Законом України «Про землеустрій», 
ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
враховуючи рекомендації постійної земельної погоджувальної комісії, 
міська рада 
ВИРІШИЛА: 
         1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельних ділянок комунальної власності 
Баранівської територіальної громади та передати безоплатно у власність 
гр. Мартинюку Юрію Антоновичу, який зареєстрований: ХХХХХХХХХ, 
земельні ділянки загальною площею 1,1616 га,   в т.ч.: ділянка №1 площею 
0,2500 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд з кадастровим номером ХХХХХХХХ по 
ХХХХХХХХХ; ділянка №2 площею 0,0531 га для ведення особистого 
селянського господарства з кадастровим номером ХХХХХХХХ в 
ХХХХХХХХ;  ділянка №3 площею 0,1352 га для ведення особистого 
селянського господарства з кадастровим номером ХХХХХХ в 
ХХХХХХХХХ; ділянка №4 площею 0,4242 га для ведення особистого 
селянського господарства з кадастровим номером ХХХХХХХХ в 
ХХХХХХХХХХ; ділянка №5 площею 0,2991 га для ведення особистого 
селянського господарства з кадастровим номером ХХХХХХХХХ. 

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

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 
земельну погоджувальну комісію. 

 
 

Міський голова                                              Олександр МІГЕЙ 
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БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

 РІШЕННЯ  
        23 сесія 8 скликання 

23 листопада 2021 року                                                                         № 1239 
 
Про затвердження технічної документації 
із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж  земельних ділянок комунальної власності 
Баранівської  територіальної громади з метою  
передачі її у власність гр.Миронюк А.Г. 
 

  Розглянувши заяву гр.Миронюк А.Г. та технічну документацію із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок 
комунальної власності Баранівської територіальної громади з метою 
передачі їх у власність, керуючись ст.12, 40, 116, 118, 121, 122, 125, 126, 
186 Земельного кодексу України, Законом України «Про землеустрій», 
ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
враховуючи рекомендації постійної земельної погоджувальної комісії, 
міська рада 
ВИРІШИЛА: 
 
         1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельних ділянок комунальної власності 
Баранівської територіальної громади та передати безоплатно у власність 
гр. Миронюк Аллі Георгіївні, яка зареєстрована: ХХХХХХХХХХХ, 
земельні ділянки загальною площею 0,1700 га,    в т.ч.:   ділянка №1 
площею 0,1500 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд з кадастровим номером ХХХХХХХ по 
ХХХХХХХХ; ділянка №2 площею 0,0200 га для ведення особистого 
селянського господарства з кадастровим номером ХХХХХХХ в 
ХХХХХХХХ. 

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

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 
земельну погоджувальну комісію. 

 
Міський голова                                              Олександр МІГЕЙ 
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БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

 РІШЕННЯ  
        23 сесія 8 скликання 

23листопада 2021 року                                                                         №1240  
 
Про затвердження технічної документації 
із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж  земельної ділянки комунальної власності 
Баранівської  територіальної громади з метою  
передачі її у власність гр.Чувикіній В.В. 
 

  Розглянувши заяву гр.Чувикіної В.В. та технічну документацію із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки 
комунальної власності Баранівської територіальної громади з метою 
передачі її у власність, керуючись ст.12, 33, 40, 116, 118, 121, 122, 125, 126, 
186 Земельного кодексу України, Законом України «Про землеустрій», 
ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
враховуючи рекомендації постійної земельної погоджувальної комісії, 
міська рада 

 
ВИРІШИЛА: 
 
         1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки комунальної власності 
Баранівської територіальної громади та передати безоплатно у власність 
гр. Чувикіній Вікторії Василівні, яка зареєстрована: ХХХХХХ, земельну 
ділянку площею 0,1410 га з кадастровим номером ХХХХХХХХХ для 
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель 
і споруд по ХХХХХХХХХХ  

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

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 
земельну погоджувальну комісію. 

 
 

Міський голова                                              Олександр МІГЕЙ 
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БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

 РІШЕННЯ  
        23 сесія  8 скликання 

23 листопада 2021 року                                                                        №1241  
 
Про затвердження технічної документації 
із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж  земельної ділянки комунальної власності 
Баранівської  територіальної громади з метою  
передачі її у власність гр.Касянчуку М.Ю. 
 

  Розглянувши заяву гр.Касянчука М.Ю. та технічну документацію із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки 
комунальної власності Баранівської територіальної громади з метою 
передачі її у власність, керуючись ст.12, 33, 40, 116, 118, 121, 122, 125, 126, 
186 Земельного кодексу України, Законом України «Про землеустрій», 
ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
враховуючи рекомендації постійної земельної погоджувальної комісії, 
міська рада 

 
ВИРІШИЛА: 
 
         1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки комунальної власності 
Баранівської територіальної громади та передати безоплатно у власність 
гр. Касянчуку Миколі Юрійовичу, який зареєстрований: 
ХХХХХХХХХХХ, земельну ділянку площею 0,2500 га з кадастровим 
номером ХХХХХХХХХ для будівництва і обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд по ХХХХХХХХХХХХ  

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

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 
земельну погоджувальну комісію. 

 
 

Міський голова                                              Олександр МІГЕЙ 
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БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

 РІШЕННЯ  
        23 сесія  8 скликання 

23 листопада 2021 року                                                                             №1242  
 
Про затвердження технічної документації 
із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж  земельної ділянки комунальної власності 
Баранівської  територіальної громади з метою  
передачі її у власність гр.Піскун І.В. 
 

  Розглянувши заяву гр.Піскун І.В. та технічну документацію із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки 
комунальної власності Баранівської територіальної громади з метою 
передачі її у власність, керуючись ст.12, 33, 40, 116, 118, 121, 122, 125, 126, 
186 Земельного кодексу України, Законом України «Про землеустрій», 
ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
враховуючи рекомендації постійної земельної погоджувальної комісії, 
міська рада 

 
ВИРІШИЛА: 
 
         1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки комунальної власності 
Баранівської територіальної громади та передати безоплатно у власність 
гр.Піскун Інні Віцентіївні, яка зареєстрована: ХХХХХХХХ, земельну 
ділянку площею 0,1000 га з кадастровим номером ХХХХХХХХХ для 
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель 
і споруд по ХХХХХХХ  

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

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 
земельну погоджувальну комісію. 

 
 

Міський голова                                              Олександр МІГЕЙ 
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БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

 РІШЕННЯ  
        23 сесія  8 скликання 

23 листопада 2021 року                                                                             №1243  
 
Про затвердження технічної документації 
із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж  земельної ділянки комунальної власності 
Баранівської  територіальної громади з метою  
передачі її  у спільну часткову власність  
гр.Больчак В.І., гр.Білобровчуку О.В.,  
гр.Білобровчук Л.А., Больчаку Ю.А. 
 
  Розглянувши заяву гр.Больчак В.І. гр.Білобровчуку О.В, гр.Білобровчук 
Л.А, Больчаку Ю.А. та технічну документацію із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки комунальної власності 
Баранівської територіальної громади з метою передачі її у спільну 
часткову власність, керуючись ст.12, 33, 40, 116, 118, 121, 122, 125, 126, 
186 Земельного кодексу України, Законом України «Про землеустрій», 
ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
враховуючи рекомендації постійної земельної погоджувальної комісії, 
міська рада 
ВИРІШИЛА: 
         1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки комунальної власності 
Баранівської територіальної громади та передати безоплатно у спільну 
часткову власність гр.Больчак Валентині Іванівні (2/5 частки), 
гр.Білобровчуку Олегу Володимировичу (1/5 частки), гр.Білобровчук Лесі 
Анатоліївні (1/5 частки), гр.Больчаку Юрію Анатолійовичу (1/5 частки) 
земельну ділянку площею 0,2500 га з кадастровим номером 
1820680400:02:000:1943 для будівництва і обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд по ХХХХХХХ  

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

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 
земельну погоджувальну комісію. 

 
 

Міський голова                                              Олександр МІГЕЙ 
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БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

 РІШЕННЯ  
        23 сесія  8 скликання 

23 листопада 2021 року                                                                            №1244  
 
Про затвердження технічної документації 
із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж  земельної ділянки комунальної власності 
Баранівської  територіальної громади з метою  
передачі її у спільну часткову власність  
гр.Редчиць Ю.В., Редчиць В.В. 
 

  Розглянувши заяви гр.Редчиць Ю.В., гр.Редчиць В.В. та технічну 
документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки комунальної власності Баранівської територіальної 
громади з метою передачі її у спільну часткову власність, керуючись ст.12, 
33, 40, 116, 118, 121, 122, 125, 126, 186 Земельного кодексу України, 
Законом України «Про землеустрій», ст.26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної земельної 
погоджувальної комісії, міська рада 

 
ВИРІШИЛА: 
 
         1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки комунальної власності 
Баранівської територіальної громади та передати безоплатно у спільну 
часткову власність гр.Редчиць Юлії Валентинівні (1/2 частки), гр.Редчиць 
Володимиру Валентиновичу (1/2 частки) земельну ділянку площею 0,2500 
га з кадастровим номером ХХХХХХХ для будівництва і обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд по ХХХХХХХХХХХ  

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

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 
земельну погоджувальну комісію. 

 
 

Міський голова                                              Олександр МІГЕЙ 
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БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
        23 сесія 8 скликання 

23листопада 2021 року                                                                  №1245  
 
Про надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення  
земельної ділянки комунальної власності  
Баранівської територіальної громади з метою 
передачі її у власність гр. Пороховій В.К. 

        Розглянувши заяву гр.Порохової В.К., керуючись ст.12, 33, 116, 
118, 121, 122, 125,126 Земельного кодексу України, Законом України «Про 
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення 
порядку набуття прав на землю», Законом України «Про реєстрацію 
речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», ст.12,25 Закону України 
«Про землеустрій», ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», враховуючи рекомендації постійної земельної погоджувальної 
комісії, міська рада 
ВИРІШИЛА: 

             1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки комунальної власності Баранівської 
територіальної громади  з метою передачі її у власність гр.Пороховій 
Валентині Калістратівні, яка зареєстрована: ХХХХХХХХХХ, 
орієнтовною площею 0,3000 га для ведення особистого селянського 
господарства, в т.ч.: ділянка №1- 0,1000 га, ділянка №2 - 0,1000 га, 
ділянка №3 - 0,1000 га, із земель запасу сільськогосподарського 
призначення, розташованої в межах ХХХХХХХХХ. 

   2. Після виготовлення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки комунальної власності Баранівської  територіальної 
громади, Баранівській міській раді зареєструвати земельну ділянку у 
відділі Держгеокадастру. Гр.Пороховій В.К. протягом року з дати 
прийняття цього рішення подати проект землеустрою на розгляд сесії 
міської ради щодо прийняття рішення про його затвердження та передачі 
земельної ділянки у власність. При невиконанні цієї умови, дане рішення 
вважати таким, що втратило чинність. 

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

РІШЕННЯ  
        23 сесія 8 скликання 

23 листопада 2021 року                                                               №1246  
 
Про надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення  
земельних ділянок комунальної власності  
Баранівської територіальної громади з метою 
передачі їх у власність гр. Рублюку В.М. 

        Розглянувши заяву гр.Рублюка В.М., керуючись ст.12, 33, 116, 118, 
121, 122, 125,126 Земельного кодексу України, Законом України «Про 
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення 
порядку набуття прав на землю», Законом України «Про реєстрацію 
речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», ст.12,25 Закону України 
«Про землеустрій», ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», враховуючи рекомендації постійної земельної погоджувальної 
комісії, міська рада 
ВИРІШИЛА: 

             1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо 
відведення земельних ділянок комунальної власності Баранівської 
територіальної громади  з метою передачі їх у власність гр.Рублюку 
Володимиру Миколайовичу, який зареєстрований: ХХХХХХ, 
орієнтовною площею 0,5000 га (2 ділянки) для ведення особистого 
селянського господарства із земель запасу сільськогосподарського 
призначення, розташованої в межах ХХХХХХХХ. 

   2. Після виготовлення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки комунальної власності Баранівської  територіальної 
громади, Баранівській міській раді зареєструвати земельну ділянку у 
відділі Держгеокадастру. Гр.Рублюку В.М. протягом року з дати 
прийняття цього рішення подати проект землеустрою на розгляд сесії 
міської ради щодо прийняття рішення про його затвердження та передачі 
земельної ділянки у власність. При невиконанні цієї умови, дане рішення 
вважати таким, що втратило чинність. 

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

РІШЕННЯ  
        23 сесія 8 скликання 

23 листопада 2021 року                                                                   №1247  
 
Про надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення  
земельної ділянки комунальної власності  
Баранівської територіальної громади з метою 
передачі її у власність гр. Чернецькому М.О. 
 

        Розглянувши заяву гр.Чернецького М.О., керуючись ст.12, 33, 116, 
118, 121, 122, 125,126 Земельного кодексу України, Законом України «Про 
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення 
порядку набуття прав на землю», Законом України «Про реєстрацію 
речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», ст.12,25 Закону України 
«Про землеустрій», ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», враховуючи рекомендації постійної земельної погоджувальної 
комісії, міська рада 
ВИРІШИЛА: 

             1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки комунальної власності Баранівської 
територіальної громади  з метою передачі її у власність гр.Чернецькому 
Максиму Олексійовичу, який зареєстрований: ХХХХХХХХХ, 
орієнтовною площею 2,0000 га для ведення особистого селянського 
господарства із земель запасу сільськогосподарського призначення, 
розташованої в межах ХХХХХХХХ. 

   2. Після виготовлення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки комунальної власності Баранівської  територіальної 
громади, Баранівській міській раді зареєструвати земельну ділянку у 
відділі Держгеокадастру. Гр.Чернецькому М.О. протягом року з дати 
прийняття цього рішення подати проект землеустрою на розгляд сесії 
міської ради щодо прийняття рішення про його затвердження та передачі 
земельної ділянки у власність. При невиконанні цієї умови, дане рішення 
вважати таким, що втратило чинність. 

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

РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯТО 
        23 сесія 8 скликання 

23 листопада 2021 року                                                                    №  
 
Про надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення  
земельної ділянки комунальної власності  
Баранівської територіальної громади з метою 
передачі її у власність гр. Панчук Д.В. 
 

        Розглянувши заяву гр.Панчук Д.В., керуючись ст.12, 33, 116, 118, 
121, 122, 125,126 Земельного кодексу України, Законом України «Про 
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення 
порядку набуття прав на землю», Законом України «Про реєстрацію 
речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», ст.12,25 Закону України 
«Про землеустрій», ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», враховуючи рекомендації постійної земельної погоджувальної 
комісії, міська рада 
ВИРІШИЛА: 

             1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки комунальної власності Баранівської 
територіальної громади  з метою передачі її у власність гр.Панчук Дарині 
Володимирівні, яка зареєстрована: ХХХХХХХХХ, орієнтовною площею 
2,0000 га для ведення особистого селянського господарства із земель 
запасу сільськогосподарського призначення, розташованої в межах 
ХХХХХХХХХ. 

   2. Після виготовлення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки комунальної власності Баранівської  територіальної 
громади, Баранівській міській раді зареєструвати земельну ділянку у 
відділі Держгеокадастру. Гр.Панчук Д.В. протягом року з дати прийняття 
цього рішення подати проект землеустрою на розгляд сесії міської ради 
щодо прийняття рішення про його затвердження та передачі земельної 
ділянки у власність. При невиконанні цієї умови, дане рішення вважати 
таким, що втратило чинність. 

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

РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯТО  
        23 сесія 8 скликання 

23 листопада 2021 року                                                                  
  
 
Про надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення  
земельної ділянки комунальної власності  
Баранівської територіальної громади з метою 
передачі її у власність гр. Майструку М.В. 
 

        Розглянувши заяву гр.Майструка М.В., керуючись ст.12, 33, 116, 
118, 121, 122, 125,126 Земельного кодексу України, Законом України «Про 
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення 
порядку набуття прав на землю», Законом України «Про реєстрацію 
речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», ст.12,25 Закону України 
«Про землеустрій», ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», враховуючи рекомендації постійної земельної погоджувальної 
комісії, міська рада 
ВИРІШИЛА: 

             1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки комунальної власності Баранівської 
територіальної громади  з метою передачі її у власність гр.Майструку 
Максиму Васильовичу, який зареєстрований: ХХХХХХХХХ, 
орієнтовною площею 2,0000 га для ведення особистого селянського 
господарства із земель запасу сільськогосподарського призначення, 
розташованої в межах ХХХХХХХХ. 

   2. Після виготовлення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки комунальної власності Баранівської  територіальної 
громади, Баранівській міській раді зареєструвати земельну ділянку у 
відділі Держгеокадастру. Гр.Майструку М.В. протягом року з дати 
прийняття цього рішення подати проект землеустрою на розгляд сесії 
міської ради щодо прийняття рішення про його затвердження та передачі 
земельної ділянки у власність. При невиконанні цієї умови, дане рішення 
вважати таким, що втратило чинність. 

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

РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯТО 
23 сесія 8 скликання 

23 листопада 2021 року                                                            
 
Про надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення  
земельної ділянки комунальної власності  
Баранівської територіальної громади з метою 
передачі її у власність гр. Бондарчук Т.В. 
 

        Розглянувши заяву гр.Бондарчук Т.В., керуючись ст.12, 33, 116, 
118, 121, 122, 125,126 Земельного кодексу України, Законом України «Про 
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення 
порядку набуття прав на землю», Законом України «Про реєстрацію 
речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», ст.12,25 Закону України 
«Про землеустрій», ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», враховуючи рекомендації постійної земельної погоджувальної 
комісії, міська рада 
ВИРІШИЛА: 

             1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки комунальної власності Баранівської 
територіальної громади  з метою передачі її у власність гр.Бондарчук 
Тетяні Володимирівні, яка  зареєстрована: ХХХХХХХХХХ, орієнтовною 
площею 2,0000 га для ведення особистого селянського господарства із 
земель запасу сільськогосподарського призначення, розташованої в 
межах ХХХХХХХХ. 

   2. Після виготовлення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки комунальної власності Баранівської  територіальної 
громади, Баранівській міській раді зареєструвати земельну ділянку у 
відділі Держгеокадастру. Гр.Бондарчук Т.В. протягом року з дати 
прийняття цього рішення подати проект землеустрою на розгляд сесії 
міської ради щодо прийняття рішення про його затвердження та передачі 
земельної ділянки у власність. При невиконанні цієї умови, дане рішення 
вважати таким, що втратило чинність. 

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

РІШЕННЯ  
        23 сесія 8 скликання 

23 листопада 2021 року                                                            №1248  
 
Про надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення  
земельної ділянки комунальної власності  
Баранівської територіальної громади з метою 
передачі її у власність гр. Врублевському С.В. 
 

        Розглянувши заяву гр.Врублевського С.В., керуючись ст.12, 33, 
116, 118, 121, 122, 125,126 Земельного кодексу України, Законом України 
«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 
спрощення порядку набуття прав на землю», Законом України «Про 
реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», ст.12,25 
Закону України «Про землеустрій», ст.26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної земельної 
погоджувальної комісії, міська рада 
ВИРІШИЛА: 

             1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки комунальної власності Баранівської 
територіальної громади з метою передачі її у власність гр.Врублевському 
Сергію Васильовичу, який зареєстрований: ХХХХХХХХ, орієнтовною 
площею 0,1000 га для ведення особистого селянського господарства із 
земель запасу сільськогосподарського призначення, розташованої в 
межах ХХХХХХХХХ. 

   2. Після виготовлення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки комунальної власності Баранівської  територіальної 
громади, Баранівській міській раді зареєструвати земельну ділянку у 
відділі Держгеокадастру. Гр.Врублевському С.В. протягом року з дати 
прийняття цього рішення подати проект землеустрою на розгляд сесії 
міської ради щодо прийняття рішення про його затвердження та передачі 
земельної ділянки у власність. При невиконанні цієї умови, дане рішення 
вважати таким, що втратило чинність. 

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

РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯТО  
        23 сесія 8 скликання 

23 листопада 2021 року                                                                   
 
Про надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення  
земельної ділянки комунальної власності  
Баранівської територіальної громади з метою 
передачі її у власність гр. Харахордіну В.В. 

       Розглянувши заяву гр.Харахордіна В.В., керуючись ст.12, 33, 116, 
118, 121, 122, 125,126 Земельного кодексу України, Законом України «Про 
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення 
порядку набуття прав на землю», Законом України «Про реєстрацію 
речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», ст.12,25 Закону України 
«Про землеустрій», ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», враховуючи рекомендації постійної земельної погоджувальної 
комісії, міська рада 
ВИРІШИЛА: 

             1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки комунальної власності Баранівської 
територіальної громади  з метою передачі її у власність гр.Харахордіну 
Вадиму Вадимовичу, який зареєстрований: ХХХХХХХХХХХХ, 
орієнтовною площею 2,0000 га для ведення особистого селянського 
господарства із земель запасу сільськогосподарського призначення, 
розташованої в межах ХХХХХХХХХ. 

   2. Після виготовлення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки комунальної власності Баранівської  територіальної 
громади, Баранівській міській раді зареєструвати земельну ділянку у 
відділі Держгеокадастру. Гр.Харахордіну В.В. протягом року з дати 
прийняття цього рішення подати проект землеустрою на розгляд сесії 
міської ради щодо прийняття рішення про його затвердження та передачі 
земельної ділянки у власність. При невиконанні цієї умови, дане рішення 
вважати таким, що втратило чинність. 

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

РІШЕННЯ  
        23 сесія 8 скликання 

23 листопада 2021 року                                                          №1249  
 
Про надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення  
земельної ділянки комунальної власності  
Баранівської територіальної громади з метою 
передачі її у власність гр. Франчук Л.В. 
 

        Розглянувши заяву гр.Франчук Л.В., керуючись ст.12, 33, 116, 118, 
121, 122, 125,126 Земельного кодексу України, Законом України «Про 
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення 
порядку набуття прав на землю», Законом України «Про реєстрацію 
речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», ст.12,25 Закону України 
«Про землеустрій», ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», враховуючи рекомендації постійної земельної погоджувальної 
комісії, міська рада 
ВИРІШИЛА: 

             1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки комунальної власності Баранівської 
територіальної громади  з метою передачі її у власність гр.Франчук Лесі 
Василівні, яка зареєстрована: ХХХХХХХХХХХ, орієнтовною площею 
1,0500 га в т.ч.: ділянка №1 – 0,2500 га. ділянка №2- 0,5000 га, ділянка 
№3- 0,3000 га, для ведення особистого селянського господарства із 
земель запасу сільськогосподарського призначення, розташованої в 
межах ХХХХХХХХХХХХХХ. 

   2. Після виготовлення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки комунальної власності Баранівської  територіальної 
громади, Баранівській міській раді зареєструвати земельну ділянку у 
відділі Держгеокадастру. Гр.Франчук Л.В. протягом року з дати 
прийняття цього рішення подати проект землеустрою на розгляд сесії 
міської ради щодо прийняття рішення про його затвердження та передачі 
земельної ділянки у власність. При невиконанні цієї умови, дане рішення 
вважати таким, що втратило чинність. 

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

РІШЕННЯ  
        23 сесія 8 скликання 

23 листопада 2021 року                                                                   №1250 
 
Про надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення  
земельної ділянки комунальної власності  
Баранівської територіальної громади з метою 
передачі її у власність гр. Гендель О.П. 

        Розглянувши заяву гр.Гендель О.П., керуючись ст.12, 33, 116, 118, 
121, 122, 125,126 Земельного кодексу України, Законом України «Про 
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення 
порядку набуття прав на землю», Законом України «Про реєстрацію 
речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», ст.12,25 Закону України 
«Про землеустрій», ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», враховуючи рекомендації постійної земельної погоджувальної 
комісії, міська рада 
ВИРІШИЛА: 

             1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки комунальної власності Баранівської 
територіальної громади  з метою передачі її у власність гр.Гендель Ользі 
Петрівні, яка зареєстрована: ХХХХХХХХХ, орієнтовною площею 0,7200 
га в т.ч.: ділянка №1 – 0,3300 га. ділянка №2- 0,2200 га, ділянка №3- 
0,1700 га для ведення особистого селянського господарства із земель 
запасу сільськогосподарського призначення, розташованої в межах 
ХХХХХХХХХ. 

   2. Після виготовлення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки комунальної власності Баранівської  територіальної 
громади, Баранівській міській раді зареєструвати земельну ділянку у 
відділі Держгеокадастру. Гр.Гендель О.П. протягом року з дати 
прийняття цього рішення подати проект землеустрою на розгляд сесії 
міської ради щодо прийняття рішення про його затвердження та передачі 
земельної ділянки у власність. При невиконанні цієї умови, дане рішення 
вважати таким, що втратило чинність. 

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

РІШЕННЯ  
        23 сесія 8 скликання 

23 листопада 2021 року                                                        №1251  
 
Про надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення  
земельної ділянки комунальної власності  
Баранівської територіальної громади з метою 
передачі її у власність гр. Цимбалюку М.І. 

        Розглянувши заяву гр.Цимбалюка М.І., керуючись ст.12, 33, 116, 
118, 121, 122, 125,126 Земельного кодексу України, Законом України «Про 
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення 
порядку набуття прав на землю», Законом України «Про реєстрацію 
речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», ст.12,25 Закону України 
«Про землеустрій», ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», враховуючи рекомендації постійної земельної погоджувальної 
комісії, міська рада 
ВИРІШИЛА: 

             1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки комунальної власності Баранівської 
територіальної громади  з метою передачі її у власність гр.Цимбалюку 
Миколі Івановичу, який зареєстрований:  ХХХХХХХХХХ, орієнтовною 
площею 0,2800 га для ведення особистого селянського господарства із 
земель запасу сільськогосподарського призначення, розташованої в 
межах ХХХХХХХХХ. 

   2. Після виготовлення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки комунальної власності Баранівської  територіальної 
громади, Баранівській міській раді зареєструвати земельну ділянку у 
відділі Держгеокадастру. Гр.Цимбалюку М.І. протягом року з дати 
прийняття цього рішення подати проект землеустрою на розгляд сесії 
міської ради щодо прийняття рішення про його затвердження та передачі 
земельної ділянки у власність. При невиконанні цієї умови, дане рішення 
вважати таким, що втратило чинність. 

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

РІШЕННЯ  
        23 сесія 8 скликання 

листопада 2021 року                                                                 №1252  
 
Про надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення  
земельної ділянки комунальної власності  
Баранівської територіальної громади з метою 
передачі її у власність гр. Краснощокому А.Д. 

        Розглянувши заяву гр.Краснощокого А.Д., керуючись ст.12, 33, 
116, 118, 121, 122, 125,126 Земельного кодексу України, Законом України 
«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 
спрощення порядку набуття прав на землю», Законом України «Про 
реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», ст.12,25 
Закону України «Про землеустрій», ст.26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної земельної 
погоджувальної комісії, міська рада 
ВИРІШИЛА: 

             1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки комунальної власності Баранівської 
територіальної громади  з метою передачі її у власність гр.Краснощокому 
Андрію Дем’яновичу, який зареєстрований:  ХХХХХХХХХХХ, 
орієнтовною площею 0,0030 га для індивідуального гаражного 
будівництва із земель запасу житлової та громадської забудови, 
розташованої в межах ХХХХХХХХ. 

   2. Після виготовлення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки комунальної власності Баранівської  територіальної 
громади, Баранівській міській раді зареєструвати земельну ділянку у 
відділі Держгеокадастру. Гр.Краснощокому А.Д. протягом року з дати 
прийняття цього рішення подати проект землеустрою на розгляд сесії 
міської ради щодо прийняття рішення про його затвердження та передачі 
земельної ділянки у власність. При невиконанні цієї умови, дане рішення 
вважати таким, що втратило чинність. 

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

РІШЕННЯ  
        23 сесія 8 скликання 

23 листопада 2021 року                                                              №1253  
 
Про надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення  
земельної ділянки комунальної власності  
Баранівської територіальної громади з метою 
передачі її у власність гр. Заєць Л.П. 
 

        Розглянувши заяву гр.Заєць Л.П., керуючись ст.12, 33, 116, 118, 
121, 122, 125,126 Земельного кодексу України, Законом України «Про 
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення 
порядку набуття прав на землю», Законом України «Про реєстрацію 
речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», ст.12,25 Закону України 
«Про землеустрій», ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», враховуючи рекомендації постійної земельної погоджувальної 
комісії, міська рада 
ВИРІШИЛА: 

             1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки комунальної власності Баранівської 
територіальної громади  з метою передачі її у власність гр.Заєць Любові 
Прокопівні, яка зареєстрована: ХХХХХХХХ, орієнтовною площею 
0,7500 га для ведення особистого селянського господарства із земель 
запасу сільськогосподарського призначення, розташованої в межах 
ХХХХХХХХХХ. 

   2. Після виготовлення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки комунальної власності Баранівської  територіальної 
громади, Баранівській міській раді зареєструвати земельну ділянку у 
відділі Держгеокадастру. Гр.Заєць Л.П. протягом року з дати прийняття 
цього рішення подати проект землеустрою на розгляд сесії міської ради 
щодо прийняття рішення про його затвердження та передачі земельної 
ділянки у власність. При невиконанні цієї умови, дане рішення вважати 
таким, що втратило чинність. 

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

РІШЕННЯ  
23 сесія  8 скликання 

23 листопада 2021 року                                                                             №1254  
 
Про затвердження проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки  
комунальної власності Баранівської  
територіальної громади з метою передачі  
її у власність гр.Королюку С.А. 
 

Розглянувши заяву гр.Королюка С.А. та проект землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки комунальної власності Баранівської  
територіальної громади з метою передачі її у власність, керуючись ст.12, 
33, 116, 118, 121, 122, 125, 126, 186 Земельного кодексу України, Законом 
України «Про землеустрій», ст.26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної земельної 
погоджувальної комісії, міська рада 

 
ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
комунальної власності Баранівської  територіальної громади та передати 
безоплатно у власність земельну ділянку гр. Королюку Сергію 
Анатолійовичу, який зареєстрований: ХХХХХХХХХХ, площею 1,5000 га 
для ведення особистого селянського господарства, що розташована за 
межами ХХХХХХХХ. Кадастровий номер ділянки: ХХХХХХХХ. 

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

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 
земельну погоджувальну комісію. 

 
 

Міський голова                                                              Олександр МІГЕЙ   
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БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
23 сесія  8 скликання 

23 листопада 2021 року                                                                 №1255  
 
Про затвердження проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки  
комунальної власності Баранівської  
територіальної громади з метою передачі  
її у власність гр.Піскун І.В. 
 

Розглянувши заяву гр.Піскун І.В. та проект землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки комунальної власності Баранівської  
територіальної громади з метою передачі її у власність, керуючись ст.12, 
33, 116, 118, 121, 122, 125, 126, 186 Земельного кодексу України, Законом 
України «Про землеустрій», ст.26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної земельної 
погоджувальної комісії, міська рада 

 
ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
комунальної власності Баранівської  територіальної громади та передати 
безоплатно у власність земельну ділянку гр. Піскун Інні Віцентіївні, яка 
зареєстрована: ХХХХХХХХХ, площею 0,1060 га для ведення особистого 
селянського господарства, що розташована в межах ХХХХХХХХХ. 
Кадастровий номер ділянки: ХХХХХХХХХХ. 

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

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 
земельну погоджувальну комісію. 

 
 
 

Міський голова                                                       Олександр МІГЕЙ 
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БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
23 сесія  8 скликання 

23листопада 2021 року                                                                              №1256  
 
Про затвердження проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки  
комунальної власності Баранівської  
територіальної громади з метою передачі  
її у власність гр.Воробей С.І. 
 

Розглянувши заяву гр.Воробей С.І. та проект землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки комунальної власності Баранівської  
територіальної громади з метою передачі її у власність, керуючись ст.12, 
33, 116, 118, 121, 122, 125, 126, 186 Земельного кодексу України, Законом 
України «Про землеустрій», ст.26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної земельної 
погоджувальної комісії, міська рада 

 
ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
комунальної власності Баранівської  територіальної громади та передати 
безоплатно у власність земельну ділянку гр. Воробей Світлані Іванівні, яка 
зареєстрована: ХХХХХХ, площею 2,0000 га для ведення особистого 
селянського господарства, що розташована за межами ХХХХХХ. 
Кадастровий номер ділянки: ХХХХХХХХХХ. 

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

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 
земельну погоджувальну комісію. 

 
 
 

Міський голова                                                         Олександр МІГЕЙ 
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БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
23 сесія  8 скликання 

23 листопада 2021 року                                                                          №1257  
 
Про затвердження проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки  
комунальної власності Баранівської  
територіальної громади з метою передачі  
її у власність гр.Хомич О.Г. 
 

Розглянувши заяву гр.Хомич О.Г. та проект землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки комунальної власності Баранівської  
територіальної громади з метою передачі її у власність, керуючись ст.12, 
33, 116, 118, 121, 122, 125, 126, 186 Земельного кодексу України, Законом 
України «Про землеустрій», ст.26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної земельної 
погоджувальної комісії, міська рада 

 
ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
комунальної власності Баранівської  територіальної громади та передати 
безоплатно у власність земельну ділянку гр. Хомич Оксані Григорівні, яка 
зареєстрована: ХХХХХХХХХ, площею 2,0000 га для ведення особистого 
селянського господарства, що розташована за межами ХХХХХХХХ. 
Кадастровий номер ділянки: ХХХХХХХХХХ. 

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

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 
земельну погоджувальну комісію. 

 
 
 

Міський голова                                                          Олександр МІГЕЙ 
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БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
23 сесія  8 скликання 

23 листопада 2021 року                                                                            №1258  
 
Про затвердження проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки  
комунальної власності Баранівської  
територіальної громади з метою передачі  
її у власність гр.Іванюк Н.Б. 
 

Розглянувши заяву гр.Іванюк Н.Б. та проект землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки комунальної власності Баранівської  
територіальної громади з метою передачі її у власність, керуючись ст.12, 
33, 116, 118, 121, 122, 125, 126, 186 Земельного кодексу України, Законом 
України «Про землеустрій», ст.26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної земельної 
погоджувальної комісії, міська рада 

 
ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
комунальної власності Баранівської  територіальної громади та передати 
безоплатно у власність земельну ділянку гр. Іванюк Надії Борисівні, яка 
зареєстрована  ХХХХХХХХ, площею 1,0629 га для ведення особистого 
селянського господарства, що розташована за межами ХХХХХХХХХ. 
Кадастровий номер ділянки: ХХХХХХХХХ. 

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

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 
земельну погоджувальну комісію. 

 
 
 

Міський голова                                                           Олександр МІГЕЙ 
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БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
23 сесія  8 скликання 

23 листопада 2021 року                                                                          №1259  
 
Про затвердження проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки  
комунальної власності Баранівської  
територіальної громади з метою передачі  
її у власність гр.Мищику О.В. 
 

Розглянувши заяву гр.Мищика О.В. та проект землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки комунальної власності Баранівської  
територіальної громади з метою передачі її у власність, керуючись ст.12, 
33, 116, 118, 121, 122, 125, 126, 186 Земельного кодексу України, Законом 
України «Про землеустрій», ст.26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної земельної 
погоджувальної комісії, міська рада 

 
ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
комунальної власності Баранівської  територіальної громади та передати 
безоплатно у власність земельну ділянку гр. Мищику Олександру 
Васильовичу, який зареєстрований: ХХХХХХХХХ, площею 2,0000 га для 
ведення особистого селянського господарства, що розташована за межами 
ХХХХХХХХ. Кадастровий номер ділянки: ХХХХХХХХХ. 

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

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 
земельну погоджувальну комісію. 

 
 
 

Міський голова                                                         Олександр МІГЕЙ 
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БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
23 сесія  8 скликання 

23 листопада 2021 року                                                                             №1260  
 
Про затвердження проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки  
комунальної власності Баранівської  
територіальної громади з метою передачі  
її у власність гр.Лісневській Л.С. 
 

Розглянувши заяву гр.Лісневської Л.С. та проект землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки комунальної власності Баранівської  
територіальної громади з метою передачі її у власність, керуючись ст.12, 
33, 116, 118, 121, 122, 125, 126, 186 Земельного кодексу України, Законом 
України «Про землеустрій», ст.26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної земельної 
погоджувальної комісії, міська рада 

 
ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
комунальної власності Баранівської  територіальної громади та передати 
безоплатно у власність земельну ділянку гр. Лісневській Лідії Семенівні, 
яка зареєстрована: ХХХХХХХХ, площею 0,1200 га для індивідуального 
садівництва, що розташована за межами ХХХХХХХ. Кадастровий номер 
ділянки: ХХХХХХХХХХХ. 

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

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 
земельну погоджувальну комісію. 

 
 
 

Міський голова                                                        Олександр МІГЕЙ 
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БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
23 сесія  8 скликання 

23 листопада 2021 року                                                                          №1261  
 
Про затвердження проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки  
комунальної власності Баранівської  
територіальної громади з метою передачі  
її у власність гр.Лісневському М.Л. 
 

Розглянувши заяву гр.Лісневському М.Л. та проект землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки комунальної власності Баранівської  
територіальної громади з метою передачі її у власність, керуючись ст.12, 
33, 116, 118, 121, 122, 125, 126, 186 Земельного кодексу України, Законом 
України «Про землеустрій», ст.26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної земельної 
погоджувальної комісії, міська рада 

 
ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
комунальної власності Баранівської  територіальної громади та передати 
безоплатно у власність земельну ділянку гр. Лісневському Миколі 
Леонтійовичу, який зареєстрований: ХХХХХХХХХ, площею 0,1200 га для 
індивідуального садівництва, що розташована за межами 
ХХХХХХХХХХХ. Кадастровий номер ділянки: ХХХХХХХХХ. 

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

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 
земельну погоджувальну комісію. 

 
 
 

Міський голова                                                       Олександр МІГЕЙ 
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БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
23 сесія  8 скликання 

листопада 2021 року                                                                              №1262  
 
Про затвердження проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки  
комунальної власності Баранівської  
територіальної громади з метою передачі  
її у власність гр.Лісневському Л.М. 
 

Розглянувши заяву гр.Лісневському Л.М. та проект землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки комунальної власності Баранівської  
територіальної громади з метою передачі її у власність, керуючись ст.12, 
33, 116, 118, 121, 122, 125, 126, 186 Земельного кодексу України, Законом 
України «Про землеустрій», ст.26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної земельної 
погоджувальної комісії, міська рада 

 
ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
комунальної власності Баранівської  територіальної громади та передати 
безоплатно у власність земельну ділянку гр. Лісневському Леону 
Миколайовичу, який зареєстрований: ХХХХХХХХХ, площею 0,1200 га 
для індивідуального садівництва, що розташована за межами 
ХХХХХХХХХХ. Кадастровий номер ділянки: ХХХХХХХХ. 

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

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 
земельну погоджувальну комісію. 

 
 
 

Міський голова                                                          Олександр МІГЕЙ 
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БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
23 сесія  8 скликання 

листопада 2021 року                                                                              № 1263 
 
Про затвердження проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки  
комунальної власності Баранівської  
територіальної громади з метою передачі  
її у власність гр.Гітуляр Л.А. 
 

Розглянувши заяву гр.Гітуляр Л.А. та проект землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки комунальної власності Баранівської  
територіальної громади з метою передачі її у власність, керуючись ст.12, 
33, 116, 118, 121, 122, 125, 126, 186 Земельного кодексу України, Законом 
України «Про землеустрій», ст.26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної земельної 
погоджувальної комісії, міська рада 

 
ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
комунальної власності Баранівської  територіальної громади та передати 
безоплатно у власність земельну ділянку гр. Гітуляр Лесі Анатоліївні, яка 
зареєстрована: ХХХХХХХХ, площею 0,1200 га для індивідуального 
садівництва, що розташована в межах ХХХХХХХХХХХ. Кадастровий 
номер ділянки: ХХХХХХХХХХХХ. 

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

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 
земельну погоджувальну комісію. 

 
 
 

Міський голова                                                          Олександр МІГЕЙ 
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БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
23 сесія  8 скликання 

23 листопада 2021 року                                                                           №1264  
 
Про затвердження проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки  
комунальної власності Баранівської  
територіальної громади з метою передачі  
її у власність гр.Касянчуку П.Ю. 
 

Розглянувши заяву гр.Касянчука П.Ю. та проект землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки комунальної власності Баранівської  
територіальної громади з метою передачі її у власність, керуючись ст.12, 
33, 116, 118, 121, 122, 125, 126, 186 Земельного кодексу України, Законом 
України «Про землеустрій», ст.26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної земельної 
погоджувальної комісії, міська рада 

 
ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
комунальної власності Баранівської  територіальної громади та передати 
безоплатно у власність земельну ділянку гр. Касянчуку Петру Юрійовичу, 
який зареєстрований: ХХХХХХХХХХ площею 0,5734 га для ведення 
особистого селянського господарства, що розташована в межах 
ХХХХХХХ. Кадастровий номер ділянки: ХХХХХХХХХ. 

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

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 
земельну погоджувальну комісію. 

 
 
 

Міський голова                                                        Олександр МІГЕЙ 
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БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
23 сесія  8 скликання 

23 листопада 2021 року                                                                        №1265  
 
Про затвердження проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки  
комунальної власності Баранівської  
територіальної громади з метою передачі  
її у власність гр.Радзевіл О.Ю. 
 

Розглянувши заяву гр.Радзевіл О.Ю. та проект землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки комунальної власності Баранівської  
територіальної громади з метою передачі її у власність, керуючись ст.12, 
33, 116, 118, 121, 122, 125, 126, 186 Земельного кодексу України, Законом 
України «Про землеустрій», ст.26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної земельної 
погоджувальної комісії, міська рада 

 
ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
комунальної власності Баранівської територіальної громади та передати 
безоплатно у власність земельну ділянку гр. Радзевіл Олені Юріївні, яка 
зареєстрована: ХХХХХХХ, площею 0,3700 га для ведення особистого 
селянського господарства, що розташована за межами ХХХХХХХХ. 
Кадастровий номер ділянки: ХХХХХХХ. 

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

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 
земельну погоджувальну комісію. 

 
 
 

Міський голова                                                        Олександр МІГЕЙ 
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БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
РІШЕННЯ  

        23 сесія 8 скликання 
23 листопада  2021 року                                                                №1266  
  
Про надання дозволу на виготовлення 
технічної документації із землеустрою 
щодо поділу земельної ділянки та проекту  
землеустрою щодо відведення земельної  
ділянки комунальної власності Баранівської  
територіальної громади з метою передачі її  
у власність  
  

   Розглянувши заяви громадян, керуючись 
ст.12,33,116,118,121,122,125,126  Земельного кодексу України, Законом 
України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 
спрощення порядку набуття прав на землю», Законом України «Про 
реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», ст.12,25 
Закону України «Про землеустрій», ст.26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної земельної 
погоджувальної комісії, міська рада 

 
ВИРІШИЛА: 

        1. Надати дозвіл на розробку технічної документації із землеустрою 
щодо поділу земельної ділянки загальною площею 8.9869 га (кадастровий 
номер: ХХХХХХХХ). 
         2. Надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки сільськогосподарського призначення 
комунальної власності Баранівської територіальної громади зі зміною 
цільового призначення з земель запасу (01.17) на землі для ведення 
особистого селянського господарства (01.03) за межами ХХХХХХХХ, з 
подальшою передачею у власність: 
     2.1. Кравчуку Олександру Васильовичу, який зареєстрований по 
ХХХХХХХХХХ, орієнтовною площею 2,0000 га. 
     2.2. Конончуку Олегу Дмитровичу, який зареєстрований по 
ХХХХХХХХХХХ, орієнтовною площею 2,0000 га. 
     2.3. Лавренчуку Дмитру Олександровичу, який зареєстрований 
ХХХХХХХХі, орієнтовною площею 2,0000 га. 
     2.4. Матвійчук Ірині Анатоліївні, який зареєстрований: 
ХХХХХХХХХХХ, орієнтовною площею 2,0000 га. 
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         3. Після виготовлення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки комунальної власності Баранівської територіальної 
громади, Баранівській міській раді зареєструвати земельну ділянку у 
відділі Держгеокадастру. Громадянам протягом року з дати прийняття 
цього рішення подати проект землеустрою на розгляд сесії міської ради 
щодо прийняття рішення про його затвердження та передачі земельної 
ділянки у власність. При невиконанні цієї умови, дане рішення вважати 
таким, що втратило чинність. 

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

РІШЕННЯ  
        23 сесія 8 скликання 

23 листопада  2021 року                                                                   №1267  
  
Про надання дозволу на виготовлення 
технічної документації із землеустрою 
щодо поділу земельної ділянки та проекту  
землеустрою щодо відведення земельної  
ділянки комунальної власності Баранівської  
територіальної громади з метою передачі її  
у власність  
  

   Розглянувши заяви громадян, керуючись 
ст.12,33,116,118,121,122,125,126  Земельного кодексу України, Законом 
України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 
спрощення порядку набуття прав на землю», Законом України «Про 
реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», ст.12,25 
Закону України «Про землеустрій», ст.26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної земельної 
погоджувальної комісії, міська рада 

 
ВИРІШИЛА: 

        1. Надати дозвіл на розробку технічної документації із землеустрою 
щодо поділу земельної ділянки загальною площею 25,9103 га 
(кадастровий номер: ХХХХХХХХХ). 
         2. Надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки сільськогосподарського призначення 
комунальної власності Баранівської територіальної громади зі зміною 
цільового призначення з земель запасу (01.17) на землі для ведення 
особистого селянського господарства (01.03) за межами ХХХХХХХХ, з 
подальшою передачею у власність: 
        2.1. Смаляній Марії Миколаївні, який зареєстрований по 
ХХХХХХХ, орієнтовною площею 0,6000 га. 

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

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

РІШЕННЯ  
        23 сесія 8 скликання 

23 листопада  2021 року                                                             №1268  
  
Про надання дозволу на виготовлення 
технічної документації із землеустрою 
щодо поділу земельної ділянки та проекту  
землеустрою щодо відведення земельної  
ділянки комунальної власності Баранівської  
територіальної громади з метою передачі її  
у власність  
  

   Розглянувши заяви громадян, керуючись 
ст.12,33,116,118,121,122,125,126  Земельного кодексу України, Законом 
України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 
спрощення порядку набуття прав на землю», Законом України «Про 
реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», ст.12,25 
Закону України «Про землеустрій», ст.26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної земельної 
погоджувальної комісії, міська рада 

 
ВИРІШИЛА: 

        1. Надати дозвіл на розробку технічної документації із землеустрою 
щодо поділу земельної ділянки загальною площею 3,8190 га (кадастровий 
номер: ХХХХХХХХХ). 
         2. Надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки сільськогосподарського призначення 
комунальної власності Баранівської територіальної громади зі зміною 
цільового призначення з земель запасу (01.17) на землі для ведення 
особистого селянського господарства (01.03) за межами ХХХХХХХХХ, з 
подальшою передачею у власність: 
        2.1. Поліщук Тетяні Анатоліївні, яка зареєстрована по 
ХХХХХХХХХХХХ, орієнтовною площею 1,8000 га. 

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

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

РІШЕННЯ  
        23 сесія 8 скликання 

23 листопада  2021 року                                                             №1269  
  
Про надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою 
щодо відведення земельної  
ділянки комунальної власності Баранівської  
територіальної громади з метою передачі її  
у власність гр.Куцану М.А. 
  

   Розглянувши заяву гр.Куцана М.А, керуючись 
ст.12,33,116,118,121,122,125,126  Земельного кодексу України, Законом 
України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 
спрощення порядку набуття прав на землю», Законом України «Про 
реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», ст.12,25 
Закону України «Про землеустрій», ст.26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної земельної 
погоджувальної комісії, міська рада 

 
ВИРІШИЛА: 

 
         1. Надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки сільськогосподарського призначення 
комунальної власності Баранівської територіальної громади зі зміною 
цільового призначення з земель запасу (01.17) на землі для ведення 
особистого селянського господарства (01.03) за межами ХХХХХХХХХ, з 
подальшою передачею у власність         гр. Куцану Михайлу 
Ананійовичу, який зареєстрований:  ХХХХХХХХХХХХ, орієнтовною 
площею 2,0000 га, кадастровий номер ХХХХХХХХХ. 

       
         2. Після виготовлення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки комунальної власності Баранівської територіальної 
громади, Баранівській міській раді зареєструвати земельну ділянку у 
відділі Держгеокадастру. Гр.Куцану М.А протягом року з дати прийняття 
цього рішення подати проект землеустрою на розгляд сесії міської ради 
щодо прийняття рішення про його затвердження та передачі земельної 
ділянки у власність. При невиконанні цієї умови, дане рішення вважати 
таким, що втратило чинність. 
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             3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 
земельну погоджувальну комісію. 
 
 
 
 
  
Міський голова                                                         Олександр МІГЕЙ 
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БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
РІШЕННЯ  

        23 сесія 8 скликання 
23 листопада  2021 року                                                            №1270  
  
Про надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою 
щодо відведення земельної  
ділянки комунальної власності Баранівської  
територіальної громади з метою передачі її  
у власність гр.Муравському Н.М. 
  

   Розглянувши заяву гр.Муравського Н.М, керуючись 
ст.12,33,116,118,121,122,125,126  Земельного кодексу України, Законом 
України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 
спрощення порядку набуття прав на землю», Законом України «Про 
реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», ст.12,25 
Закону України «Про землеустрій», ст.26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної земельної 
погоджувальної комісії, міська рада 

 
ВИРІШИЛА: 

 
         1. Надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки сільськогосподарського призначення 
комунальної власності Баранівської територіальної громади зі зміною 
цільового призначення з земель запасу (01.17) на землі для ведення 
особистого селянського господарства (01.03) за межами ХХХХХХХХ, з 
подальшою передачею у власність  гр. Муравському Назарію 
Миколайовичу, який зареєстрований: ХХХХХХХХХХХХХ, орієнтовною 
площею 1,5205 га, кадастровий номер ХХХХХХХ. 

       
         2. Після виготовлення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки комунальної власності Баранівської територіальної 
громади, Баранівській міській раді зареєструвати земельну ділянку у 
відділі Держгеокадастру. Гр.Муравському Н.М. протягом року з дати 
прийняття цього рішення подати проект землеустрою на розгляд сесії 
міської ради щодо прийняття рішення про його затвердження та передачі 
земельної ділянки у власність. При невиконанні цієї умови, дане рішення 
вважати таким, що втратило чинність. 
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             3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 
земельну погоджувальну комісію. 
 
 
 
 
  
Міський голова                                                        Олександр МІГЕЙ 
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БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
        23 сесія 8 скликання 

23 листопада 2021 року                                                              №1271  
 
Про надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення  
земельної ділянки комунальної власності  
Баранівської територіальної громади з  
метою передачі її у власність гр.Грабовській Н.В. 
  

        Розглянувши заяву гр.Грабовської Н.В., керуючись ст.12, 33, 116, 
118, 121, 122, 125,126 Земельного кодексу України, Законом України «Про 
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення 
порядку набуття прав на землю», Законом України «Про реєстрацію 
речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», ст.12,25 Закону України 
«Про землеустрій», ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», враховуючи рекомендації постійної земельної погоджувальної 
комісії, міська рада 
ВИРІШИЛА: 

             1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо 
відведення у власність земельної ділянки комунальної власності 
Баранівської територіальної громади  гр.Грабовській Наталії 
Володимирівні, яка зареєстрована: ХХХХХХХХ, орієнтовною площею 
0,0400 га для ведення особистого селянського господарства із земель 
запасу сільськогосподарського призначення, розташованої в межах 
ХХХХХХХХХ. 

2. Після виготовлення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки комунальної власності Баранівської  територіальної 
громади, Баранівській міській раді зареєструвати земельну ділянку у 
відділі Держгеокадастру. Гр.Грабовській Н.В. протягом року з дати 
прийняття цього рішення подати проект землеустрою на розгляд сесії 
міської ради щодо прийняття рішення про його затвердження та передачі 
земельної ділянки у власність. При невиконанні цієї умови, дане рішення 
вважати таким, що втратило чинність. 

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

РІШЕННЯ  
        23 сесія 8 скликання 

23 листопада 2021 року                                                              №1272  
 
Про надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення  
земельної ділянки комунальної власності  
Баранівської територіальної громади з  
метою передачі її у власність гр.Грабовській Н.В. 
         Розглянувши заяву гр.Грабовської Н.В., керуючись ст.12, 33, 116, 118, 
121, 122, 125,126 Земельного кодексу України, Законом України «Про 
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення 
порядку набуття прав на землю», Законом України «Про реєстрацію 
речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», ст.12,25 Закону України 
«Про землеустрій», ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», враховуючи рекомендації постійної земельної погоджувальної 
комісії, міська рада 
ВИРІШИЛА: 

             1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо 
відведення у власність земельної ділянки комунальної власності 
Баранівської територіальної громади  гр.Грабовській Наталії 
Володимирівні, яка зареєстрована: ХХХХХХХ, орієнтовною площею 
0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель та споруд із земель запасу житлової та 
громадської забудови, розташованої в межах ХХХХХХХ. 

2. Після виготовлення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки комунальної власності Баранівської  територіальної 
громади, Баранівській міській раді зареєструвати земельну ділянку у 
відділі Держгеокадастру. Гр.Грабовській Н.В. протягом року з дати 
прийняття цього рішення подати проект землеустрою на розгляд сесії 
міської ради щодо прийняття рішення про його затвердження та передачі 
земельної ділянки у власність. При невиконанні цієї умови, дане рішення 
вважати таким, що втратило чинність. 

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

        23 сесія 8 скликання 
23 листопада  2021 року                                                             
  
Про надання дозволу на виготовлення 
технічної документації із землеустрою 
щодо поділу земельної ділянки та проекту  
землеустрою щодо відведення земельної  
ділянки комунальної власності Баранівської  
територіальної громади з метою передачі її  
у власність громадянам 
  

 Розглянувши заяви громадян, керуючись 
ст.12,33,116,118,121,122,125,126  Земельного кодексу України, Законом 
України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 
спрощення порядку набуття прав на землю», Законом України «Про 
реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», ст.12,25 
Закону України «Про землеустрій», ст.26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної земельної 
погоджувальної комісії, міська рада 

 
ВИРІШИЛА: 

1. Надати дозвіл на розробку технічної документації із землеустрою 
щодо поділу земельної ділянки загальною площею 7.6317 га (кадастровий 
номер: ХХХХХХХХХХХ). 
          2. Надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки сільськогосподарського призначення 
комунальної власності Баранівської територіальної громади зі зміною 
цільового призначення з земель для ведення товарного 
сільськогосподарського виробництва (01.01) на землі для ведення 
особистого селянського господарства (01.03) за межами ХХХХХХ, з 
подальшою передачею у власність:  
        2.1. Наумович Андріані Анатоліївні, яка зареєстрована: ХХХХХХХ 

2.2. Наумовичу Анатолію Володимировичу, який зареєстрований: 
ХХХХХХХ, орієнтовною площею 2,0000 га. 

2.3. Наумовичу Володимиру Цезаровичу, який зареєстрований: 
ХХХХХХХХ, орієнтовною площею 2,0000 га. 

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

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

 РІШЕННЯ  
        23 сесія  8 скликання 

23 листопада 2021 року                                                                             №1273  
 
Про затвердження проекту 
землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки комунальної власності 
Баранівської  територіальної громади з метою  
передачі її у власність для будівництва і  
обслуговування житлового будинку,  
господарських будівель і споруд  
гр.Врублевському С.В. 
 
     Розглянувши заяву гр.Врублевського С.В. та проект землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки комунальної власності Баранівської  
територіальної громади з метою передачі її у власність для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, 
керуючись ст.12, 40, 116, 118, 121, 122, 125, 126, 186 Земельного кодексу 
України, Законом України «Про землеустрій», ст.26 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної 
земельної погоджувальної комісії, міська рада 

 
ВИРІШИЛА: 
 
         1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки комунальної власності Баранівської  територіальної громади та 
передати безоплатно у власність гр. Врублевському Сергію Васильовичу, 
який зареєстрований: ХХХХХХХ, земельну ділянку площею 0,1000 га з 
кадастровим номером ХХХХХХХХХХХ для будівництва і обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд по ХХХХХХХХ. 

2. Після затвердження проекту землеустрою зареєструвати речове 
право на нерухоме майно відповідно до чинного законодавства. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 
земельну погоджувальну комісію. 

 
 

Міський голова                                              Олександр МІГЕЙ 
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БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
23 сесія  8 скликання 

23 листопада 2021 року                                                                        №1274  
 
Про затвердження проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки  
комунальної власності Баранівської  
територіальної громади з метою передачі  
її у власність гр.Хільченку В.О. 
 

Розглянувши заяву гр.Хільченка В.О. та проект землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки комунальної власності Баранівської 
територіальної громади з метою передачі її у власність, керуючись ст.12, 
33, 116, 118, 121, 122, 125, 126, 186 Земельного кодексу України, Законом 
України «Про землеустрій», ст.26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної земельної 
погоджувальної комісії, міська рада 

 
ВИРІШИЛА: 

  1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
комунальної власності Баранівської  територіальної громади та передати 
безоплатно у власність земельну ділянку гр. Хільченку Віталію 
Олександровичу, який зареєстрований: ХХХХХХХХХ, площею 2,0000 га 
для ведення особистого селянського господарства, що розташована за 
межами ХХХХХХХХХХ. Кадастровий номер ділянки: ХХХХХХХХ.  

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

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 
земельну погоджувальну комісію. 

 
 

Міський голова                                                              Олександр МІГЕЙ          
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БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
23 сесія  8 скликання 

23 листопада 2021 року                                                                         №1275  
 
Про затвердження проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки  
комунальної власності Баранівської  
територіальної громади з метою передачі  
її у власність гр.Лисюк Л.В. 
 

Розглянувши заяву гр.Лисюк Л.В. та проект землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки комунальної власності Баранівської 
територіальної громади з метою передачі її у власність, керуючись ст.12, 
33, 116, 118, 121, 122, 125, 126, 186 Земельного кодексу України, Законом 
України «Про землеустрій», ст.26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної земельної 
погоджувальної комісії, міська рада 

 
ВИРІШИЛА: 

  1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
комунальної власності Баранівської  територіальної громади та передати 
безоплатно у власність земельну ділянку гр. Лисюк Людмилі Вікторівні, 
яка зареєстрована: ХХХХХХХХХХ, площею 0,6832 га для ведення 
особистого селянського господарства, що розташована в межах 
ХХХХХХХХХ. Кадастровий номер ділянки: ХХХХХХХХХХ.  

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

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 
земельну погоджувальну комісію. 

 
 

Міський голова                                                              Олександр МІГЕЙ          
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БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
        23 сесія 8 скликання 

23 листопада 2021 року                                                           №1276  
 
Про надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення  
земельних ділянок комунальної власності  
Баранівської територіальної громади з метою 
передачі їх у власність гр. Панчій Н.Ф. 

        Розглянувши заяву гр.Панчій Н.Ф., керуючись ст.12, 33, 116, 118, 
121, 122, 125,126 Земельного кодексу України, Законом України «Про 
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення 
порядку набуття прав на землю», Законом України «Про реєстрацію 
речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», ст.12,25 Закону України 
«Про землеустрій», ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», враховуючи рекомендації постійної земельної погоджувальної 
комісії, міська рада 
ВИРІШИЛА: 

             1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо 
відведення земельних ділянок комунальної власності Баранівської 
територіальної громади  з метою передачі їх у власність гр.Панчій Ніні 
Федорівні, яка зареєстрована: ХХХХХХХ, орієнтовною площею 0,7000 
га, в тому числі: ділянка №1 –0,1200 га, ділянка №2 – 0,3800 га, ділянка 
№3 – 0,2000 га, для ведення особистого селянського господарства із 
земель запасу сільськогосподарського призначення, розташованих в 
межах ХХХХХХХХХ. 

   2. Після виготовлення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки комунальної власності Баранівської  територіальної 
громади, Баранівській міській раді зареєструвати земельну ділянку у 
відділі Держгеокадастру. Гр.Панчій Н.Ф. протягом року з дати прийняття 
цього рішення подати проект землеустрою на розгляд сесії міської ради 
щодо прийняття рішення про його затвердження та передачі земельної 
ділянки у власність. При невиконанні цієї умови, дане рішення вважати 
таким, що втратило чинність. 

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

РІШЕННЯ  
        23 сесія 8 скликання 

23 листопада 2021 року                                                            №1277  
 
Про надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення  
земельних ділянок комунальної власності  
Баранівської територіальної громади з метою 
передачі їх у власність гр. Древняк Н.П. 

        Розглянувши заяву гр.Древняк Н.П., керуючись ст.12, 33, 116, 118, 
121, 122, 125,126 Земельного кодексу України, Законом України «Про 
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення 
порядку набуття прав на землю», Законом України «Про реєстрацію 
речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», ст.12,25 Закону України 
«Про землеустрій», ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», враховуючи рекомендації постійної земельної погоджувальної 
комісії, міська рада 
ВИРІШИЛА: 

             1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо 
відведення земельних ділянок комунальної власності Баранівської 
територіальної громади  з метою передачі їх у власність гр.Древняк 
Наталії Петрівні, яка зареєстрована: ХХХХХХХХХ, орієнтовною 
площею 0,6040 га, в тому числі: ділянка №1 –0,1040 га, ділянка №2 – 
0,5000 га, для ведення особистого селянського господарства із земель 
запасу сільськогосподарського призначення, розташованих в межах 
ХХХХХХХХХХ. 

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

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

РІШЕННЯ  
        23 сесія 8 скликання 

23 листопада 2021 року                                                              №1278  
 
Про надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення  
земельних ділянок комунальної власності  
Баранівської територіальної громади з метою 
передачі їх у власність гр. Власюку Я.І. 
 

        Розглянувши заяву гр.Власюка Я.І., керуючись ст.12, 33, 116, 118, 
121, 122, 125,126 Земельного кодексу України, Законом України «Про 
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення 
порядку набуття прав на землю», Законом України «Про реєстрацію 
речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», ст.12,25 Закону України 
«Про землеустрій», ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», враховуючи рекомендації постійної земельної погоджувальної 
комісії, міська рада 
ВИРІШИЛА: 

             1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо 
відведення земельних ділянок комунальної власності Баранівської 
територіальної громади  з метою передачі їх у власність гр.Власюку 
Ярославу Івановичу, який зареєстрований: ХХХХХХХХ, орієнтовною 
площею 1,2600 га, в тому числі: ділянка №1 –0,8425 га, ділянка №2 – 
0,3984 га, для ведення особистого селянського господарства із земель 
запасу сільськогосподарського призначення, розташованих в межах 
ХХХХХХХХХХХ. 

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

3.Визнати такими, що втратив чинність п.1.72 рішення 10сесії 8 
скликання Баранівської міської ради від 29.04.2021 року №270 «Про 
надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення 
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земельної ділянки комунальної власності Баранівської територіальної 
громади з метою передачі її у власність» 

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

РІШЕННЯ  
23 сесія  8 скликання 

23 листопада 2021 року                                                                             №1279  
 
Про затвердження проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки  
комунальної власності Баранівської  
територіальної громади з метою передачі  
її у власність гр.Корейбі Т.В. 
 

Розглянувши заяву гр.Корейби Т.В. та проект землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки комунальної власності Баранівської 
територіальної громади з метою передачі її у власність, керуючись ст.12, 
33, 116, 118, 121, 122, 125, 126, 186 Земельного кодексу України, Законом 
України «Про землеустрій», ст.26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної земельної 
погоджувальної комісії, міська рада 

 
ВИРІШИЛА: 

  1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
комунальної власності Баранівської  територіальної громади та передати 
безоплатно у власність земельну ділянку гр. Корейбі Тетяні 
Володимирівні, яка зареєстрована: ХХХХХХХХ, площею 0,0540 га для 
ведення індивідуального садівництва, що розташована в межах 
ХХХХХХХХХ. Кадастровий номер ділянки: ХХХХХХХХ.  

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

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 
земельну погоджувальну комісію. 

 
 

Міський голова                                                              Олександр МІГЕЙ  
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БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
23 сесія  8 скликання 

23 листопада 2021 року                                                                        №1280  
 
Про затвердження проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки  
комунальної власності Баранівської  
територіальної громади з метою передачі  
її у власність гр.Больчаку Ю.А. 
 

Розглянувши заяву гр.Больчака Ю.А. та проект землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки комунальної власності Баранівської 
територіальної громади з метою передачі її у власність, керуючись ст.12, 
33, 116, 118, 121, 122, 125, 126, 186 Земельного кодексу України, Законом 
України «Про землеустрій», ст.26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної земельної 
погоджувальної комісії, міська рада 

 
ВИРІШИЛА: 

  1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
комунальної власності Баранівської  територіальної громади та передати 
безоплатно у власність земельну ділянку гр. Больчаку Юрію 
Анатолійовичу, який зареєстрований:  ХХХХХХХХХХ, площею 0,2100 га 
для ведення особистого селянського господарства, що розташована за 
межами ХХХХХХХХ. Кадастровий номер ділянки: ХХХХХХХХ.  

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

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 
земельну погоджувальну комісію. 

 
 

Міський голова                                                              Олександр МІГЕЙ  
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БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
23 сесія  8 скликання 

23 листопада 2021 року                                                                            №1281  
 
Про затвердження проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки  
комунальної власності Баранівської  
територіальної громади з метою передачі  
її у власність гр.Кондратюку Ю.С. 
 

Розглянувши заяву гр.Кондратюка Ю.С. та проект землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки комунальної власності Баранівської 
територіальної громади з метою передачі її у власність, керуючись ст.12, 
33, 116, 118, 121, 122, 125, 126, 186 Земельного кодексу України, Законом 
України «Про землеустрій», ст.26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної земельної 
погоджувальної комісії, міська рада 

 
ВИРІШИЛА: 

  1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
комунальної власності Баранівської  територіальної громади та передати 
безоплатно у власність земельну ділянку гр. Кондратюку Юрію 
Сергійовичу, який зареєстрований: ХХХХХХХХХХХХ, площею 0,5086 га 
для ведення особистого селянського господарства, що розташована в 
межах ХХХХХХХХХХ. Кадастровий номер ділянки: ХХХХХХХХ.  

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

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 
земельну погоджувальну комісію. 

 
 

Міський голова                                                              Олександр МІГЕЙ  
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БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
23 сесія  8 скликання 

23 листопада 2021 року                                                                             №1282  
 
Про затвердження проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки  
комунальної власності Баранівської  
територіальної громади з метою передачі  
її у власність гр.Федорчуку Р.І. 
 

Розглянувши заяву гр.Федорчука Р.І. та проект землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки комунальної власності Баранівської 
територіальної громади з метою передачі її у власність, керуючись ст.12, 
33, 116, 118, 121, 122, 125, 126, 186 Земельного кодексу України, Законом 
України «Про землеустрій», ст.26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної земельної 
погоджувальної комісії, міська рада 

 
ВИРІШИЛА: 

  1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
комунальної власності Баранівської  територіальної громади та передати 
безоплатно у власність земельну ділянку гр. Федорчуку Руслану Івановичу, 
який зареєстрований: ХХХХХХХХ, площею 0,8151 га для ведення 
особистого селянського господарства, що розташована за межами 
ХХХХХХХ. Кадастровий номер ділянки: ХХХХХХХХ.  

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

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 
земельну погоджувальну комісію. 

 
 

Міський голова                                                              Олександр МІГЕЙ  
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БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
23 сесія  8 скликання 

23 листопада  2021 року                                                                         №1283   
  
Про передачу у власність земельної  
ділянки для будівництва та  
обслуговування житлового будинку  
та господарських будівель і споруд 
гр.Бондар Л.М. 
  
      Розглянувши заяву гр.Бондар Л.М з метою передачі у власність 
земельну ділянку керуючись ст.12,39,93,125,126 Земельного кодексу 
України, Законом України «Про оренду землі», ст.26 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної 
земельної погоджувальної комісії, міська рада 
ВИРІШИЛА: 
             

      1. Передати гр.Бондар Любові Миколаївні у власність земельну 
ділянку площею 0,1456 га для будівництва та обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд, що розташована в межах 
ХХХХХХХХХ. Кадастровий номер ділянки: ХХХХХХХХХХ.  

        
       3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

земельну погоджувальну комісію. 
  

Міський голова                                                Олександр МІГЕЙ 
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БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
        23 сесія 8 скликання 

23 листопада 2021 року                                                           №1284  
 
Про надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення  
земельної ділянки комунальної власності  
Баранівської територіальної громади з метою 
передачі її у власність гр. Данилюк О.А. 
 

        Розглянувши заяву гр.Данилюк О.А., керуючись ст.12, 33, 116, 
118, 121, 122, 125,126 Земельного кодексу України, Законом України «Про 
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення 
порядку набуття прав на землю», Законом України «Про реєстрацію 
речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», ст.12,25 Закону України 
«Про землеустрій», ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», враховуючи рекомендації постійної земельної погоджувальної 
комісії, міська рада 
ВИРІШИЛА: 

             1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки комунальної власності Баранівської 
територіальної громади  з метою передачі її у власність гр.Данилюк 
Олені Анатоліївні, яка зареєстрована: ХХХХХХХХХ, орієнтовною 
площею 0,7000 га для ведення особистого селянського господарства із 
земель запасу сільськогосподарського призначення, розташованої в 
межах ХХХХХХХХХ. 

   2. Після виготовлення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки комунальної власності Баранівської  територіальної 
громади, Баранівській міській раді зареєструвати земельну ділянку у 
відділі Держгеокадастру. Гр.Данилюк О.А. протягом року з дати 
прийняття цього рішення подати проект землеустрою на розгляд сесії 
міської ради щодо прийняття рішення про його затвердження та передачі 
земельної ділянки у власність. При невиконанні цієї умови, дане рішення 
вважати таким, що втратило чинність. 

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

РІШЕННЯ  
        23 сесія 8 скликання 

23 листопада 2021 року                                                              №1285  
 
Про надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення  
земельної ділянки комунальної власності  
Баранівської територіальної громади з метою 
передачі її у власність гр. Панчуку Р.Ю. 
 

        Розглянувши заяву гр.Панчука Р.Ю., керуючись ст.12, 33, 116, 118, 
121, 122, 125,126 Земельного кодексу України, Законом України «Про 
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення 
порядку набуття прав на землю», Законом України «Про реєстрацію 
речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», ст.12,25 Закону України 
«Про землеустрій», ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», враховуючи рекомендації постійної земельної погоджувальної 
комісії, міська рада 
ВИРІШИЛА: 

             1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки комунальної власності Баранівської 
територіальної громади  з метою передачі її у власність гр.Панчуку 
Роману Юрійовичу, який зареєстрований: ХХХХХХХХХХХ, 
орієнтовною площею 0,1000 га для ведення особистого селянського 
господарства із земель запасу сільськогосподарського призначення, 
розташованої в межах ХХХХХХХХХХ. 

   2. Після виготовлення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки комунальної власності Баранівської  територіальної 
громади, Баранівській міській раді зареєструвати земельну ділянку у 
відділі Держгеокадастру. Гр.Панчуку Р.Ю. протягом року з дати 
прийняття цього рішення подати проект землеустрою на розгляд сесії 
міської ради щодо прийняття рішення про його затвердження та передачі 
земельної ділянки у власність. При невиконанні цієї умови, дане рішення 
вважати таким, що втратило чинність. 

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

        23 сесія 8 скликання 
23 листопада  2021 року                                                         №1286  
  
Про надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою 
щодо відведення земельної  
ділянки комунальної власності Баранівської  
територіальної громади з метою передачі її  
у власність гр.Муравському А.М. 
  

   Розглянувши заяву гр.Муравського А.М, керуючись 
ст.12,33,116,118,121,122,125,126  Земельного кодексу України, Законом 
України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 
спрощення порядку набуття прав на землю», Законом України «Про 
реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», ст.12,25 
Закону України «Про землеустрій», ст.26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної земельної 
погоджувальної комісії, міська рада 

 
ВИРІШИЛА: 

 
         1. Надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки сільськогосподарського призначення 
комунальної власності Баранівської територіальної громади зі зміною 
цільового призначення з земель запасу (01.17) на землі для ведення 
особистого селянського господарства (01.03) за межами с.Вишнівка, 
Баранівського району Житомирської області, з подальшою передачею у 
власність         гр. Муравському Андрію Миколайовичу, який 
зареєстрований: ХХХХХХХХХХ, орієнтовною площею 2,0000, 
кадастровий номер ХХХХХХХХХХ. 

       
         2. Після виготовлення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки комунальної власності Баранівської територіальної 
громади, Баранівській міській раді зареєструвати земельну ділянку у 
відділі Держгеокадастру. Гр.Муравському А.М протягом року з дати 
прийняття цього рішення подати проект землеустрою на розгляд сесії 
міської ради щодо прийняття рішення про його затвердження та передачі 
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земельної ділянки у власність. При невиконанні цієї умови, дане рішення 
вважати таким, що втратило чинність. 

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

РІШЕННЯ  
        23 сесія 8 скликання 

23 листопада 2021 року                                                               №1287  
 
Про надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення  
земельних ділянок комунальної власності  
Баранівської територіальної громади з метою 
передачі їх у власність гр. Бондар Л.М. 
 

        Розглянувши заяву гр.Бондар Л.М., керуючись ст.12, 33, 116, 118, 
121, 122, 125,126 Земельного кодексу України, Законом України «Про 
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення 
порядку набуття прав на землю», Законом України «Про реєстрацію 
речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», ст.12,25 Закону України 
«Про землеустрій», ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», враховуючи рекомендації постійної земельної погоджувальної 
комісії, міська рада 
ВИРІШИЛА: 

             1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо 
відведення земельних ділянок комунальної власності Баранівської 
територіальної громади  з метою передачі їх у власність гр.Бондар 
Любові Миколаївні, яка зареєстрована: ХХХХХХХХХ, орієнтовною 
площею 1,4900 га для ведення особистого селянського господарства із 
земель запасу сільськогосподарського призначення, розташованих в 
межах ХХХХХХХ. 

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

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



102 
 

                                  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
        23 сесія 8 скликання 

23 листопада 2021 року                                                           №1288  
 
Про надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення  
земельних ділянок комунальної власності  
Баранівської територіальної громади з  
метою передачі їх у власність гр. Касянчуку С.Д. 

        Розглянувши заяву гр.Касянчука С.Д., керуючись ст.12, 33, 116, 
118, 121, 122, 125,126 Земельного кодексу України, Законом України «Про 
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення 
порядку набуття прав на землю», Законом України «Про реєстрацію 
речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», ст.12,25 Закону України 
«Про землеустрій», ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», враховуючи рекомендації постійної земельної погоджувальної 
комісії, міська рада 
ВИРІШИЛА: 

             1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо 
відведення земельних ділянок комунальної власності Баранівської 
територіальної громади  з метою передачі їх у власність гр.Касянчуку 
Сергію Дмитровичу, який зареєстрований: ХХХХХХХХХ, орієнтовною 
площею 0,6600 га, в тому числі: ділянка №1 – 0,50 га; ділянка №2 – 0,16 
га, для ведення особистого селянського господарства із земель запасу 
сільськогосподарського призначення, розташованих в межах 
ХХХХХХХХХХХ. 

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

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

РІШЕННЯ  
        23 сесія 8 скликання 

23 листопада 2021 року                                                             №1289  
 
Про надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення  
земельних ділянок комунальної власності  
Баранівської територіальної громади з  
метою передачі їх у власність гр. Сусу В.А. 
 

        Розглянувши заяву гр.Суса В.А., керуючись ст.12, 33, 40, 116, 118, 
121, 122, 125,126 Земельного кодексу України, Законом України «Про 
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення 
порядку набуття прав на землю», Законом України «Про реєстрацію 
речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», ст.12,25 Закону України 
«Про землеустрій», ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», враховуючи рекомендації постійної земельної погоджувальної 
комісії, міська рада 
ВИРІШИЛА: 

             1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо 
відведення земельних ділянок комунальної власності Баранівської 
територіальної громади  з метою передачі їх у власність гр.Сусу Віталію 
Анатолійовичу, який зареєстрований: ХХХХХХХ, орієнтовною площею 
0,5000 га, в тому числі: ділянка №1 – 0,10 га для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, 
ділянка №2 – 0,25 га для ведення особистого селянського господарства; 
ділянка №2 – 0,15 га для ведення особистого селянського господарства, із 
земель запасу сільськогосподарського призначення, розташованих в 
межах ХХХХХХХХХХХ. 

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

 3. Визнати таким, що втратило чинність, рішення 19 сесії 8 
скликання Баранівської міської ради від 08.10.2021 р. №917. 
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              3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 
земельну погоджувальну комісію. 
 
 
Міський голова                                                               Олександр МІГЕЙ 
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БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
        23 сесія 8 скликання 

23 листопада 2021 року                                                                 № 1290 
 
Про надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення  
земельних ділянок комунальної власності  
Баранівської територіальної громади з  
метою передачі їх у власність гр. Василюк Є.А. 
 

        Розглянувши заяву гр.Василюк Є.А., керуючись ст.12, 33, 40, 116, 
118, 121, 122, 125,126 Земельного кодексу України, Законом України «Про 
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення 
порядку набуття прав на землю», Законом України «Про реєстрацію 
речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», ст.12,25 Закону України 
«Про землеустрій», ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», враховуючи рекомендації постійної земельної погоджувальної 
комісії, міська рада 
ВИРІШИЛА: 

             1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо 
відведення земельних ділянок комунальної власності Баранівської 
територіальної громади  з метою передачі їх у власність гр.Василюк 
Євгенії Анатоліївні, яка зареєстрована: ХХХХХХХХХХХ, орієнтовною 
площею 0,5000 га, в тому числі: ділянка №1 – 0,10 га для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, 
ділянка №2 – 0,40 га для ведення особистого селянського господарства, із 
земель запасу сільськогосподарського призначення, розташованих в 
межах ХХХХХХХХХХ. 

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

 3. Визнати таким, що втратило чинність, рішення 19 сесії 8 
скликання Баранівської міської ради від 08.10.2021 р. №918. 
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              3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 
земельну погоджувальну комісію. 
 
 
Міський голова                                                           Олександр МІГЕЙ 
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БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
РІШЕННЯ  

        23 сесія 8 скликання 
23 листопада  2021 року                                                            №1291  
  
Про надання дозволу на виготовлення 
технічної документації із землеустрою 
щодо поділу земельної ділянки та проекту  
землеустрою щодо відведення земельної  
ділянки комунальної власності Баранівської  
територіальної громади з метою передачі її  
у власність громадянам 
  

 Розглянувши заяви громадян, керуючись 
ст.12,33,116,118,121,122,125,126  Земельного кодексу України, Законом 
України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 
спрощення порядку набуття прав на землю», Законом України «Про 
реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», ст.12,25 
Закону України «Про землеустрій», ст.26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної земельної 
погоджувальної комісії, міська рада 

 
ВИРІШИЛА: 

1. Надати дозвіл на розробку технічної документації із землеустрою 
щодо поділу земельної ділянки загальною площею 3,1724 га (кадастровий 
номер: ХХХХХХХХХХ). 
          2. Надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки сільськогосподарського призначення 
комунальної власності Баранівської територіальної громади зі зміною 
цільового призначення з земель запасу (01.15) на землі для ведення 
особистого селянського господарства (01.03) за межами с.Зеремля 
Баранівського району, Житомирської області, з подальшою передачею у 
власність:  
        2.1. Осіпчуку Андрію Анатолійовичу, який зареєстрований: 
ХХХХХХХХ, орієнтовною площею 2,0000 га. 

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

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

РІШЕННЯ  
23 сесія 8 скликання 

 
23 листопада 2021 року                                                                        №1292  
 
Про звіт міського голови   
про роботу виконавчих органів  
Баранівської міської ради 
 

Заслухавши та обговоривши звіт міського  голови Олександра Мігея 
«Про роботу виконавчих органів Баранівської ради», відповідно до ст. 26, 
ст. 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» , міська  
рада  

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Звіт міського голови «Про роботу виконавчих органів Баранівської 

міської ради», прийняти до відома. (звіт додається) 

2. Загальному відділу Баранівської міської ради забезпечити 
оприлюднення Звіту міського голови «Про роботу виконавчих органів 
Баранівської ради» в засобах масової інформації у триденний термін з дня 
одержання рішення. 

 

Міський голова                                                    Олександр МІГЕЙ 
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                             Додаток  
                                                                     до рішення 23 сесії 8 скликання  

                                                  Баранівської міської  
                                                                 ради від 23.11.2021р. №1292 

 
 
 

Звіт міського  голови Олександра Мігея «Про роботу  
виконавчих органів Баранівської ради» 

 
 
 

Шановні виборці! Шановні депутати, запрошені! 
2020-2021 роки змусили усіх нас змінити намічені плани та 

пріоритети і понад усе поставити на перше місце життя та здоров’я 
жителів Баранівської громади. Наші основні завдання спрямовані на 
боротьбу з пандемією коронавірусу COVID-19, забезпечення умов для 
лікування громадян, підтримку медичних працівників та галузі охорони 
здоров’я. Це був рік, коли ми жили, працювали, спілкувалися зовсім по-
іншому: в режимі онлайн, з дотриманням усіх карантинних обмежень та 
соціальної дистанції. Кілька потужних хвиль епідемії, мов цунамі, 
накривали нашу  громаду, і ми витримували черговий удар: 
госпіталізовували, придбавали обладнання, розгортали ліжкомісця, 
забезпечували кисневі потоки. Важкою ціною давався  досвід боротьби з 
жорстокою та підступною хворобою. На даний час Баранівська громада і 
надалі продовжує боротьбу та перебуває у  червоній епідемічній зоні, лікарі 
громади борються за кожного пацієнта. Тим часом, процеси забезпечення 
життєдіяльності громади не припинялися. Заклади бюджетної галузі 
активно впроваджували енергоефективні технології, поліпшували 
матеріальну базу, продовжувалася реалізація освітньої, медичної реформ, 
не переривався процес завершення раніше розпочатих проєктів. 

2020 був роком виборів до місцевих рад. Громада зробила свій вибір: 
депутатський корпус та керівництво громади оновилося. Особисто я дякую 
усім, хто довірив мені відповідальну місію – головувати в громаді, 
щоденно нести відповідальність перед мешканцями. Це - нелегка місія, але 
я вірю, що тільки разом ми досягнемо намічених цілей і досягнемо успіху. 

Основні напрямки роботи, які обрала нова команда та депутатський 
корпус є: 
• Ефективне використання ресурсів громади 
• Забезпечення та удосконалення роботи житлово-комунального 

господарства, виконання бюджету 
• Забезпечення належного функціонування закладів освіти, культури, 

медицини 
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• Забезпечення якісного надання адміністративних послуг та 
цифровізації всіх старостатів 

Я Я дякую всім депутатам, виконавчому комітету, старостам, 
працівникам відділів, структурних підрозділів та їх керівникам за спільну, 
злагоджену працю. Нам вдалося багато зробити, але ще більше в планах.  

За звітний період проведено 22 пленарних засідань ради, на яких 
прийнято 1216 рішень, основна маса яких – це земельні та бюджетні 
питання. Також відбулося 23 засідання виконавчого комітету, де прийнято 
237 рішень для забезпечення життєдіяльності громади. 

Завдяки пошуку міжнародних партнерів підписано дві угоди про 
партнерство: з містом Каліш (Респубіка Польща) та протокол про наміри 
співпраці із віце-консулом Республіки Словенія. В 

За період січня – жовтня 2021 року до загального фонду міського 
бюджету, згідно планових показників з врахуванням змін (без врахування 
міжбюджетних трансфертів) надійшло власних надходжень в сумі 72 042 
000 грн., тобто сума отриманих доходів є на 12 118 000 грн. або 20,2 % 
більшою  від доходів аналогічного періоду минулого року. Найбільшими 
платниками податків лишаються бюджеті заклади та державні 
підприємства (освіта, медицина, ДП «Баранівське ЛМГ»), а також 
приватний сектор економіки – ТОВ «Органік Мілк», ТОВ «Ріф», ТОВ 
«Мирославль Агро» , ТОВ «Агровест Груп». 

В порівнянні з січнем-вереснем 2020 роком єдиного податку 
надійшло більше на 3 329 600 грн. або 31,4 %. Найбільше надходжень 
надійшло від фізичних осіб – підприємців і ми дякуємо їм за свідоме 
підприємництво. 

Протягом дев’яти місяців бюджет міста поповнився платою за землю 
на суму 6 673 200 грн., понад план одержано 347 800 грн. і відсоток 
виконання складає 105,5. Орендна плата з юридичних та фізичних осіб 
становить 5 396 200 грн., земельний податок з юридичних та фізичних осіб 
– 1 277 000 грн. В порівнянні з минулим роком надходження плати за 
землю збільшилися на 1 187 200 грн. в т. ч. орендна плата з юридичних 
осіб - на 1 168 200 грн. Платником орендної плати ТОВ «САНВІН 11» 
сплачено 1 431 100 грн., ТОВ «Агровест Груп» - 1 062 500 грн., ДП «Шпат» 
- 278 600 грн., СТОВ «Мирославель Агро» - 220 900 грн., ДП «Баранівське 
лісомисливське господарство» - 328 600 грн., АТ «Житомиргаз» - 1 651 000 
грн.ДП «Баранівське ЛМГ» сплатило до бюджету громади 2 169 700 грн 
рентної плати, а ДП «Романівький лісгосп АПК» - 241 000 грн. Інші 
надходження становлять 2,4 млн гривень (з них лише адмінпослуг 1 млн 
грн). 
Доходи спеціального фонду цьогоріч зросли на 2,5 млн запланованих 
показників. 
Міжбюджетних трансфертів загальний фонд отримав 92 781 300 грн, з них: 

• освітня субвенція – 60 820 300 грн 
• додаткова дотація – 2 069 000 грн 
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• базова дотація – 21 170 000 грн 
• інші субвенції – 8 722 00 грн 

До спеціального фонду бюджету надійшло майже 2,5 млн. трансфертів. З 
них: субвенція на соціально-економічний розвиток – 1 650 000 грн, кошти 
гранту ЄС – 646 900 грн. 
По функції спецфонду «Благоустрій міст, сіл та селищ»  
громада отримала 1 606 706,92 грн, в т. ч:  

• Вивезення сміття від населення – 516 776,51 грн 
• Вивезення сміття від юридичних осіб – 448 168,57 грн 
• Послуги ринку – 59 813 грн 
• Оренда приміщень – 79 377,34 грн 
• Послуги на поховання – 59 400 грн 
• Оренда торгового місця  (реклама) – 43 702, 10 грн 
• Послуги по наданню довідок  - 5 979,20 грн 
• Доходи від вивез. сміття від населення по старостатах - 369 093,70 

грн 
• Прибирання могил  - 1 260 грн 
• Продаж металобрухту  - 17 986,50 грн 
• інше – 5 150 грн 

ДоЗа 10 місяців 2021 року видатки міського бюджету становлять        166 715 
300 грн., в тому числі: по загальному фонду 153 029 400 грн., по 
спеціальному фонду – 13 685 900 грн.м 

За 11 місяців 2021 року в системі «Прозорро» Баранівською 
громадою проведено 23 відкриті торги,  на суму 4 707 075 грн. Спрощені 
закупівлі проведено 31 шт,  на суму 2 358 971 грн. 2 переговорні процедури 
на суму 265 000 грн. Закупівля без використання електронної системи - 411 
шт., на суму 2 631 201 грн.  Всього з початку 2021 року укладено 265 
договорів.орона  

У 2021 році для КНП «Баранівська ЦРЛ» придбано: 
За кошти соц-економ.субвенції та підтримки народного депутата Костюка 
Д.С.: 
 Санітарний автомобіль кат.В - 1 764 000 грн  

За кошти НЗСУ: 
 Два монітори пацієнта, газоаналізатор крові, кисневі концентратори, 

система рентгенівська, кольпоскоп, коагулометр, електрокардіограф, 
стабілізатори напруги – 1 998 500 грнжбюджетні трансферти: 

Благодійна допомога: 
 Дефібрилятор-монітор, монітор пацієнта, кисневі концентратори – 1 

099 000 грн (ТОВ «Нова Пошта», БО «Лікарняна каса», ТОВ «БТТ 
АГРО», фізичні особи).  

 Шовні, витратні матеріали, хірургічні інструменти та УЗІ апарат (Наш 
земляк Григорій Лапшин.) 

Згідно наказу  Департраменту охорони здоров’я  ОДА: 
 Кисневі концентратори, апарат ШВЛ – 175 600 грн 
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Кошти місцевого бюджету: 
 Медикаменти та кисень – 130 000 грн 

Також було придбано та встановлено компресор для забезпечення 
роботи дихальної апаратури - модель Zelko18 ( у комплекті) та кисневий 
концентратор OxyGOG 120( у комплекті),  що забезпечує киснезалежних 
пацієнтів в об’ємах відповідно до протоколів лікування. Вартість - 968 
тис.грн ( кошти  НСЗУ за програмою медичних гарантій та за підтримки 
народного депутата Костюка Д.С.) Монтаж,  встановлення, будівництво 
павільйону для кисневої станції – 234 467 грн (власні кошти КНП). 

В галузі первинної медико-санітраної допомоги 
проведено,оновлення системи опалення Першотравенської АЗПСМ.рСума 
виділених коштів становить 172 955 грн. 

За активної участі трудового колективу КНП «Баранівська ЦРЛ» та за 
підтримки народного депутата Арсенія Пушкаренка ми відкрили 
меморіальну дошку лікарю-анастезіологу Оксані Ігнатюк, пам’ять про яку 
завжди нагадуватиме про сподвижницьку місію наших медиків. 

На виконання повноважень в сфері соціального захисту населення в 
громаді діють наступні програми: 

1. Програма соціальної підтримки громадської організації 
«Відокремлений підрозділ української спілки ветеранів Афганістану 
(воїнів-інтернаціоналістів) у місті Баранівка» на 2021-2025роки.  

2. Програма соціальної підтримки учасників АТО/ООС, родин  
загиблих, померлих, зниклих безвісти учасників АТО/ООС та Героїв 
Небесної  Сотні на 2021рік . 

3. Комплексна програма соціальної підтримки учасників  
антитерористичної операції (операції об’єднаних сил) та членів їх сімей на 
2021-2023 роки.  

4. Програма «Компенсація пільгового проїзду  окремих категорій  
громадян залізничним транспортом на 2021-2023роки»; за 10 місяців 
2021р. затверджено кошторисних призначень 2500,00 грн., виконано - 
1523,26 грн. 

5. Програма соціальної підтримки громадської організації 
«Відокремлений  підрозділ організації ветеранів України у місті Баранівка» 
на 2021-2025роки. За 10 місяців 2021р її виконано на 15 000 грн. 

6. Програма відшкодування безоплатного забезпечення  лікарськими 
засобами за рецептами лікарів, у разі амбулаторного лікування  осіб, 
постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи на 2021рік. 
Затверджено кошторисних призначень 14 600,00 грн. ( в т.ч. з обласного 
бюджету 5000 грн). Виконано на 10 147,50 грн  

7. Програма соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок 
Чорнобильської катастрофи на 2018-2022роки. 
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8. К-сть громадян, які потребують поліпшення житлових умов – 4 
особи; потреба в фінансуванні – 1 450 000 грн., за 10 місяців 2021р. 
фінансова підтримка ГО виконано 15 000 грн  

9. Програма виплати компенсації фізичним  особам, які  надають 
соціальні послуги з догляду на непрофесійній  основі на 2021-2023 роки. За 
10 місяців 2021р. затверджено кошторисних призначень 540 000 грн., 
виконано 449 096,99 грн.  

10. Міська (комплексна) цільова Програма забезпечення  житлом дітей-
сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа на 
2018-2022роки. За листопад-грудень 2020р затверджено кошторисних 
призначень на 4 од. житла 1 526 394,00 грн., виконано 1 526 394,00 грн.;  за 
10 місяців 2021р. затверджено кошторисних призначень 1 951 753,00 грн. 

11. Затверджено Положення про надання одноразової матеріальної 
допомоги жителям Баранівської міської об’єднаної територіальної 
громади.  За 10 місяців 2021р. її виконано  на 205 500 грн. 
 

Попри загальний скептицизм до кінця поточного року ми плануємо 
завершити будівництво Прозорого офісу з будівлею Торгово-тренінгового 
центру. У 2021 році на ці цілі виділено з Державного фонду регіонального 
розвитку 13 697 401 грн. 
Касові видатки по будівництву становлять 9 373 731 грн, в т.ч.: 

• Кошти ДФРР – 8 197 401 грн 
• Кошти Гранту – 563 968 грн 
• Кошти місцевого бюджету  - 612 362 грн 

З початку року касові видатки – 33 271 776 грн 
З Державного фонду регіонального розвитку ще додатково отримано 

15 млн.грн . Наразі будівництво завершено на 90% 
 

В ході дорожнього будівництва проведено ремонт, грейдерування 
вулиць на загальну суму 944 806,35 грн. в т.ч. за кошти місцевого бюджету 
в сумі 369 627, 08 грн проведено ремонт вулиці Лермонотова 
сел.Першотравенськ. 
 
Також за кошти місцевого бюджету: 

• Придбано асфальтобетонну та щебеневу суміш, перевезення, посипка 
доріг - 313 958,40 грн 

• Грейдерування – 42 164,87 грн 
 

Капітальний ремонт доріг в громаді проведено: 
 за кошти Державного бюджету орієнтовно 77,5  млн.грн (дорога 

Кашперівка-Жари) 
 Також за кошти державного бюджету в розмірі 152 млн. грн 
розпочато ремонт дороги Суємці-Рогачів.  
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Спільними зусиллями разом з меценатами проведено реконструкцію 
входу в міське кладовище. Відділом благоустрою змонтовано та введено в 
експлуатацію біля 1500 метрів нових мереж вуличного освітлення в 
сел.Полянка, Першотравенськ, Смолдирів, Кашперівка. 

На опрацювання відділу містобудування, архітектури, земельних 
відносин та комунальної власності через Центр надання адміністративних 
послуг надійшло 2260 заяв громадян про надання земельних ділянок, 
припинення права користування землею тощо, на підставі яких було 
підготовлено проекти рішень сесії міської ради. 
З вересня 2021 року 

 розпочато процедуру розроблення завдання на виготовлення комплексного 
плану просторового розвитку Баранівської міської територіальної громади; 

 укладено 23 угоди соціального партнерства з сільгоспвиробниками на суму 
473,8 тис.грн 

 укладено 21 договір оренди землі площею 162,1 га на суму 455 тис. грн.; 
 укладено 70 договорів оренди невитребуваних земельних часток (паїв) на 

суму 170 тис. грн., 4 договори оренди під польовими дорогами для ведення 
товарного с/г виробництва площею 13,4596 га; 

 Баранівською міською радою продано на земельному аукціоні земельну 
ділянку площею 18,9579 га, розмір орендної плати – 38,77% від 
нормативно-грошової оцінки землі; 

 Баранівською міською радою продано у власність 2 земельні ділянки 
несільськогосподарського призначення під об’єктами нерухомості 
загальною площею 0,3228 га на суму 121 тис. грн. 

 проведено 12 аукціонів з оренди комунального майна; 
 укладено 26 договорів оренди комунального майна; 
 проведено аукціони з продажу об’єктів приватизації комунальної власності 

Баранівської міської ради: продаж нежитлового приміщення, приміщення 
редакції газети «Слово Полісся», ціна продажу лоту – 388 тис. грн.; 

  продаж нежитлової будівлі, заводоуправління, що є частиною комплексу 
нежитлової будівлі заводу, розмір частки – 1/100, ціна продажу лоту – 239 
тис. грн.; 
ВИДАНО: 

• містобудівних умов та обмежень  -  5 ; 
• паспортів прив’язки тимчасових споруд – 18;  
• детальних планів земельних ділянок  - 8 шт 

З метою забезпечення надання адміністративних послуг  
у Баранівській міській раді працює управління надання адміністративних 
послуг, яке надає 183 види адмінпослуг. У 2021 році завдяки підтримці 
програми «U-LEAD з Європою» отримано 28 комплектів меблів та 
комп’ютерної техніки на загальну суму біля 1.5 млн. грн. для 
облаштування робочих місць працівників ЦНАПу після завершення 
будівництва «Прозорого офісу». З метою задоволення потреб та інтересів 
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мешканців територіальної громади до переліку послуг ЦНАП було 
включено послуги регіонального сервісного центру МВС в Житомирській 
області та підписано угоду про співпрацю. В ЦНАПі  працює 
безкоштовний WI-FI.  Завдяки ефективній роботі адміністраторів та 
реєстраторів,  зручному графіку роботи бюджет громади за 11 місяців 
отримав від наданих адмінпослуг близько 1 млн.грн. 

Протягом 11 місяців 2021 року надійшло  600 звернень громадян.  
Найбільш актуальні питання, які порушуються у зверненнях громадян: 

- питання соціального захисту;  
- питання земельних відносин та аграрної політики; 
- питання комунального  господарства  

В міській раді діє цілодобова гаряча лінія 067-466-16-66 
Спільно з старостами та працівниками культури проведено 

організаційний супровід культурно-масових заходів з нагоди відзначення 
державних та професійних свят, святкування різноманітних заходів.  

В травні місяці 2021 року підтверджено звання «ЗРАЗКОВИЙ»  - 
духовому оркестру та вокальному ансамблю «ЕЙС» Баранівської школи 
мистецтв, присвоєно звання «НАРОДНИЙ» - квартету «Козаки-
Козаченьки» та народному хору «Прислуч» Баранівського МБК ім. 
А.Пашкевича і народному фольклорному колективу «Льонок» БК 
с.Смолдирів. А також присвоєно звання «НАРОДНИЙ» - вокальному 
ансамблю викладачів «РЕЗОНАНС» Баранівської ШМ, вокальному 
ансамблю пісні «Марківчаночка» Марківського БК, аматорському 
колективу «Поляночка» Полянківського БК. 

Відділом культури, сім’ї, молоді та спорту протягом 10 місяців 2021 
року проведено 7 місцевих змагань, взяли участь у 28 обласних спортивних 
змаганнях. Також хочеться відмітити нашу футбольну команду «Керамік», 
яка приймала участь у змаганнях на першість області. Фінансування 
команди відбувається як за кошти місцевого бюджету, так і за кошти 
спонсорів.  

Також збірні команди громади взяли участь у таких турнірах: 
- відкритий кубок Новоград-Волинської ОТГ з футзалу (січень-лютий); 
- кубок Новоград-Волинського району з футболу (травень-червень); 
- дитячо-юнацька футбольна ліга Житомирської області (2 вікових групи), 
(квітень-жовтень); 
- чемпіонат Житомирської області з футболу серед юнаків (2 вікових 
групи), (квітень-жовтень); 
- першість Житомирської області з футболу (травень-вересень); 
- чемпіонат Житомирської області з футболу серед ветеранів 40+ (травень-
серпень); 
- проведення Спартакіади серед команд старостинських округів 
Баранівської територіальної громади, присвяченої 30 річчю незалежності 
України (23 серпня); 
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- проведення відкритого чемпіонату з футзалу серед команд Баранівської 
територіальної громади (31.10.2021 р. – березень 2022 р.) 

На початку 2021 року наша громада уклала угоду про взаємодію та 
партнерство з громадською організацією «Відділення Національного 
Олімпійського комітету України в Житомирській області» в особі голови 
Олександра Оніщука. Приємно, що Національний Олімпійський комітет 
України в Житомирській області систематично відзначає найбільш 
обдарованих юних спортсменів .  

Нещодавно відбулася ще одна приємна подія – це відкриття 
«активного»  парку в рамках програми Президента України "Активні парки 
— локації здорової України". 

 Важливою галуззю в органах місцевого самоврядування є  освіта. 
Станом на листопад 2021 року в системі освіти громади діють: 11 закладів 
загальної середньої освіти і 2 їх філії, 14 закладів дошкільної освіти, 2 
позашкільних заклади та 1 дитяча-юнацька спортивна школа. Загальний 
бюджет галузі освіти ОТГ на 2021 рік становить 135 млн. грн. з них: 
освітня субвенція – 74 млн. грн. видатки місцевого бюджету – 103 млн. грн. 
з них: освітня субвенція – 60 млн. грн. Протягом липня-листопада 2021 
року до закладів загальної середньої освіти для 4 класів у рамках реалізації 
Концепції «Нова українська школа» завезено нові одномісні парти й 
стільці, дидактичні матеріали, комп’ютерну техніку. Загальна сума 
закупівель – 574 тис. грн. Це кошти спеціальної субвенції з держбюджету 
та 63 тис. грн. коштів громади. 

В рамках оптимізації мережі закладів освіти проведено реконструкції 
санвузлів в Смолдирівськоій та Суємецькій  гімназіях (за активної 
підтримки старости та батьківського комітету). Отримано кошти субвенції 
з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію програми 
"СПРОМОЖНА ШКОЛА"  в сумі 1 652 200 грн. для придбання обладнання 
для шкільних харчоблоків Першотравенського та  Баранівського ліцею №2 
ім. О. Сябрук на засадах співфінансування з бюджету міста в розмірі 15 % 
від суми виділеної субвенції. У рамках програми «Шкільний автобус» на 
умовах співфінансування 40% було куплено новий шкільний автобус для 
підвозу здобувачів освіти. 

Отримано кошти субвенції з державного бюджету місцевим 
бюджетам на реалізацію програми "СПРОМОЖНА ШКОЛА" 1.6 млн. грн. 
для придбання обладнання для шкільних харчоблоків Першотравенського 
та  Баранівського ліцею №2 ім. О. Сябрук на засадах співфінансування з 
бюджету міста в розмірі 15 % від суми виділеної субвенції.  

Важливою подією є відкриття ДНЗ «Лесина казка» на 20 діток.  
Станом на 15.11.2021 року на первинному обліку служби у справах 

дітей перебуває 95 дітей, з них 88 дітей-сиріт та дітей, позбавлених 
батьківського піклування (дітей-сиріт – 25, дітей, позбавлених 
батьківського піклування – 64), 7 – діти, які залишилися без піклування 
батьків. Частка охоплених сімейними формами виховання статусних дітей 
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складає 100 % від загальної кількості дітей-сиріт та дітей, позбавлених 
батьківського піклування, які перебувають на первинному обліку. В 2021 
році в громаді створена та функціонує сім’я патронатного вихователя, в 
яку на даний час влаштовано четверо дітей. 

У зв’язку із нагальною потребою громади у влаштуванні дітей, які 
залишились без піклування батьків до сімейних форм виховання та з 
метою реалізації державної політики з розвитку сімейних форм виховання 
дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування у 2021 році 
підготовлено пакет необхідних документів та направлено на розгляд 
регіональної комісії потребу в коштах державної субвенції на придбання 
житлового будинку для створення дитячого будинку сімейного типу, який 
і був придбаний міською радою в листопаді 2021 року. Також з метою 
отримання коштів державної субвенції у 2021 році підготовлено та подано 
на розгляд регіональної комісії необхідні документи на виплату грошової 
компенсації за належні для отримання житлові приміщення для дітей-
сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, що 
перебувають на квартирному обліку при виконавчому комітеті 
Баранівської міської ради. 

В галузі енергозбереження проведено роботи по переходу на 
альтернативні види палива, а саме: 

• Встановлено твердопаливний котел потужністю 40 кВТ у амбулаторії 
сел.Першотравенськ 

• Встановлено твердопаливний котел потужністю 20 кВТ у Марківському 
старостаті 

• Встановлено твердопаливний котел потужністю 16 кВТ у 
Полянківському старостаті 

• Встановлено 2 твердопаливних котла потужністю 16 кВТ  та 30 кВТ у 
Смолдирівському  старостаті ( в т.ч.приміщення ФП) 

• Проводиться модернізація діючих газових котлів під твердотопливні у 
Зеремлянському та Суємецькому старостатах  

Продовжують свою роботу і підприємства комунальної сфери. 
Станом на 01.10.2021р. валовий дохід по КП «Баранівка-міськводоканал» 
становить 5 412 457 грн.  (з ПДВ), що  на 28% більше ніж 9 місяців 2020 
року. Витрати за 9 місяців 2021року – 4 708 600 грн., що збільшення в 
порівнянні з 9 місяців 2020 року становить 18%.   

Баранівська громада спільно  з  волонтерами активно підтримує 
солдатів в зоні ООС. В ході візитів проводяться концерти на 
імпровізованих майданчиках та передаються гостинці від жителів громади. 
Відрадно, що безпосередню участь в цьому беруть депутати та  старости 
громади. 

 Важливим питанням лишається робота ТОВ «Еко-Нова» на 
території громади. Наша позиція одностайна з думкою жителів громади – 
небезпечного виробництва на території громади бути не може. З метою  
вирішення цього питання Баранівською міською радою підписано договір 
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на безоплатній основі із  правовою організацією, яка спеціалізується в 
екологічному праві. Також надіслано рішення ради у відповідні  
правоохоронні органи. 

Підсумовуючи вищевикладене зазначаю, що нам багато чого вдалося 
зробити ( за кошти платників податків): 

• Очистка берегів річок Хомора та Случ 
• Придбання комбайна для розчистки берегів річок (за сприяння 

народного депутата Костюка Д.С. за рахунок коштів субвенції на соц-
економ розвиток  - 1 502 761,00 грн) 

• Капітальний ремонт дороги Кашперівка-Жарі (за кошти Державного 
бюджету орієнтовно 77,5  млн.грн) 

• Придбання реанімобіля (за сприяння народного депутата Костюка Д.С.) 
• Будівництво нового санвузла в приміщенні КНП «Баранівська ЦРЛ» 

згідно вимог безбар’єрності та доступності до закладів охорони здоров’я  
(за рахунок власних коштів закладу в розмірі 62 000 грн). 

• Придбання обладнання для харчоблоків у Першотравенському ліцеї та 
Баранівському ліцеї №2 ім. О.Сябрук  ( в т.ч. виділено з місцевого 
бюджету співфінансування -  291 580 грн та 250 000 грн на відповідні 
ремонтні роботи) 

• Придбання будинку для розміщення в ньому дитячого будинку 
сімейного типу на 10 дітей  

• Придбання кисневої станції в КНП «Баранівська ЦРЛ» 
• Відкриття дитячого садочку в мікрорайоні Заріччя ( на ці цілі виділено з 

місцевого бюджету 400 тис.грн) 
• Придбання твердотопливних котлів для старостатів 
• Залучення коштів Державного бюджету в сумі 35 млн на добудову 

Прозорого офісу 
• Проведення святкових заходів в новому форматі  в тісній співпраці з 

старостами (День молоді, Свято рушника, Свято врожаю). 
• Очікується встановлення дитячого майданчика на спортивно-парковому 

комплексі ім.В.Хоменка ( 150 тис.грн) та придбання спортивного 
обладнання  в Першотравенський БК ім. В.Крищенка  (70 тис.грн) – за 
сприяння народного депутата України Д.Костюка за рахунок коштів 
субвенції на соц-економ.розвиток 

• 5 сіл Баранівської громади підключено до оптичного Інтернету. 
 

Шановні виборці! Шановна громадо! 

Перед нами стоять вагомі завдання з прийняття нової Стратегії 
розвитку громади: підвищення економічного потенціалу, поліпшення 
інвестиційного середовища, активної промоції. На результат повинні 
працювати всі, хто має  знання та ідеї, досвід та ресурс: галузеві фахівці, 
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бізнесмени, підприємці, молодь. Я щиро дякую всім, то нас підтримує і 
впроваджує наші передвиборчі обіцянки. Особлива подяка старостам, які 
згуртовують навколо себе небайдужих мешканців і разом вирішують 
питання життєзабезпечення своїх старостатів.  

Друзі, вірю у нашу єдність та згуртованість заради сьогоднішнього 
дня та майбутнього.                             

 
 


