
  

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
РІШЕННЯ 

27 сесія 8 скликання 
 

21 грудня  2018 року                                                                                                     № 1484 
 
Про затвердження технічної документації 
із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж земельної ділянки комунальної власності 
Баранівської об’єднаної територіальної громади 
з метою передачі її у власність для будівництва 
і обслуговування житлового будинку,  
господарських будівель і споруд гр.Нечипоруку П.В. 
 

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

 
ВИРІШИЛА: 
 

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

    2. Передати гр. Нечипоруку Петру Володимировичу у власність земельну ділянку 
комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної громади, яка розташована по 
ХХХХХХХ, площею 0,2500 га, в тому числі: під житловою забудовою та господарськими 
спорудами – 0,1167 га; рілля - 0,0975 га; багаторічні насадження – 0,0358 га, для будівництва 
і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, кадастровий номер 
земельної ділянки - XXXXXXX. 

    3. Гр. Нечипоруку П.В.: 
    3.1. Після затвердження технічної документації зареєструвати речове право на 

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

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

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

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

 

 



 
 
 
 
 

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
РІШЕННЯ 

27 сесія 8 скликання 
 

21 грудня  2018 року                                                                                                     № 1485 
 
Про затвердження технічної документації 
із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж  земельної ділянки комунальної власності 
Баранівської об’єднаної територіальної громади 
з метою передачі її у власність для будівництва 
і обслуговування житлового будинку,  
господарських будівель і споруд гр.Гонтар Т.А. 
 

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

 
ВИРІШИЛА: 
 

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

    2. Передати гр. Гонтар Тетяні Анатоліївні у власність земельну ділянку комунальної 
власності Баранівської об’єднаної територіальної громади, яка розташована по                        
XXXXXXX, площею 0,1000 га, в тому числі: під житловою забудовою та господарськими 
спорудами – 0,0364 га; рілля - 0,0305 га; багаторічні насадження – 0,0331 га, для будівництва 
і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, кадастровий номер 
земельної ділянки - XXXXXX. 

    3. Гр. Гонтар Т.А.: 
    3.1. Після затвердження технічної документації зареєструвати речове право на 

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

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

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

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

 

 



 
 
 
 
 
 

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
РІШЕННЯ 

27 сесія 8 скликання 
 

21 грудня  2018 року                                                                                                     № 1486 
 
Про затвердження технічної документації 
із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж  земельної ділянки комунальної власності 
Баранівської об’єднаної територіальної громади 
з метою передачі її у власність для будівництва 
і обслуговування житлового будинку,  
господарських будівель і споруд гр.Терновому І.О . 
 

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

 
ВИРІШИЛА: 
 

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

    2. Передати гр. Терновому Івану Олександровичу у власність земельну ділянку 
комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної громади, яка розташована по 
XXXXXXXX, площею 0,2500 га, в тому числі: під житловою забудовою та господарськими 
спорудами – 0,0732 га; рілля - 0,1768 га, для будівництва і обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд, кадастровий номер земельної ділянки - XXXXXX. 

    3. Гр. Терновому І.О.: 
    3.1. Після затвердження технічної документації зареєструвати речове право на 

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

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

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

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

 

 



 
 

 

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
РІШЕННЯ 

27 сесія 8 скликання 
 

21 грудня  2018 року                                                                                                     № 1487 
 
Про затвердження технічної документації 
із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж  земельної ділянки комунальної власності 
Баранівської об’єднаної територіальної громади 
з метою передачі її у власність для будівництва 
і обслуговування житлового будинку,  
господарських будівель і споруд гр.Туровському І.Й. 
 

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

 
ВИРІШИЛА: 
 

    1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки комунальної власності Баранівської об’єднаної 
територіальної громади з метою передачі її у власність гр. Туровському Івану Йосиповичу, 
який проживає XXXXXXXX,  загальною площею 0,0670 га для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по XXXXXX. Дана 
земельна ділянка відноситься до категорії земель житлової та громадської забудови. 

    2. Передати гр. Туровському Івану Йосиповичу у власність земельну ділянку 
комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної громади, яка розташована по 
XXXXXXX, площею 0,0670 га, в тому числі: під житловою забудовою та господарськими 
спорудами – 0,0445 га; рілля - 0,0225 га, для будівництва і обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд, кадастровий номер земельної ділянки - 
XXXXXXX. 

    3. Гр. Туровському І.Й.: 
    3.1. Після затвердження технічної документації зареєструвати речове право на 

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

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

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

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

 

 



 
 

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
РІШЕННЯ 

27сесія 8 скликання 
 

21 грудня  2018 року                                                                                                № 1488 
 
Про затвердження технічної документації 
із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж  земельної ділянки комунальної власності 
Баранівської об’єднаної територіальної громади 
з метою передачі її у власність для будівництва 
і обслуговування житлового будинку,  
господарських будівель і споруд гр.Присяжнюк Є.О. 
 

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

 
ВИРІШИЛА: 
 

    1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки комунальної власності Баранівської об’єднаної 
територіальної громади з метою передачі її у власність гр. Присяжнюк Євгенії 
Олександрівні, яка проживає в XXXXXXXXX,  загальною площею 0,0750 га для будівництва 
і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по XXXXXXXX. 
Дана земельна ділянка відноситься до категорії земель житлової та громадської забудови. 

    2. Передати гр. Присяжнюк Євгенії Олександрівні у власність земельну ділянку 
комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної громади, яка розташована по 
XXXXXXXXX, площею 0,0750 га, в тому числі: під житловою забудовою та господарськими 
спорудами – 0,0186 га; рілля - 0,0412 га; багаторічні насадження – 0,0152 га, для будівництва 
і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, кадастровий номер 
земельної ділянки - XXXXXXXX. 

    3. Гр. Присяжнюк Є.О.: 
    3.1. Після затвердження технічної документації зареєструвати речове право на 

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

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

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

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

 
 

Міський голова                                                            А.О.Душко 
 
 

 

 



 

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
РІШЕННЯ 

27сесія 8 скликання 
 

21 грудня 2018 року                                                                                         № 1489 
 
Про затвердження технічної документації 
із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж  земельної ділянки комунальної власності 
Баранівської об’єднаної територіальної громади 
з метою передачі її у власність для будівництва 
і обслуговування житлового будинку,  
господарських будівель і споруд гр.Іщуку Ю.М. 
 

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

 
ВИРІШИЛА: 
 

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

    2. Передати гр. Іщуку Юрію Миколайовичу у власність земельну ділянку комунальної 
власності Баранівської об’єднаної територіальної громади, яка розташована по XXXXXX, 
площею 0,1000 га, в тому числі: під житловою забудовою та господарськими спорудами – 
0,0431 га; рілля - 0,0215 га; багаторічні насадження – 0,0354 га, для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, кадастровий номер 
земельної ділянки - XXXXXXX. 

    3. Гр. Іщуку Ю.М.: 
    3.1. Після затвердження технічної документації зареєструвати речове право на 

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

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

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

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

 
 

Міський голова                                                                       А.О.Душко 
 

 

 



 

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
РІШЕННЯ 

27сесія 8 скликання 
 

21 грудня 2018 року                                                                                         № 1490 
 
Про затвердження технічної документації 
із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж  земельної ділянки комунальної власності 
Баранівської об’єднаної територіальної громади 
з метою передачі її у власність для будівництва 
і обслуговування житлового будинку,  
господарських будівель і споруд гр.Татаркіну В.Г. 
 

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

 
ВИРІШИЛА: 
 

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

    2. Передати гр. Татаркіну Володимиру Геннадійовичу у власність земельну ділянку 
комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної громади, яка розташована по 
вул.Гагаріна,8 в межах XXXXXXXX, площею 0,2500 га, в тому числі: під житловою 
забудовою та господарськими спорудами – 0,0865 га; рілля - 0,1335 га; багаторічні 
насадження – 0,0300 га, для будівництва і обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд, кадастровий номер земельної ділянки - XXXXXX. 

    3. Гр. Татаркіну В.Г.: 
    3.1. Після затвердження технічної документації зареєструвати речове право на 

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

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

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

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

 

 



 
 

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
РІШЕННЯ 

27сесія 8 скликання 
 

21 грудня 2018 року                                                                                         № 1491 
 
Про затвердження технічної документації 
із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж  земельної ділянки комунальної власності 
Баранівської об’єднаної територіальної громади 
з метою передачі її у власність для будівництва 
і обслуговування житлового будинку,  
господарських будівель і споруд гр.Булигіній В.В. 
 

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

 
ВИРІШИЛА: 
 

    1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки комунальної власності Баранівської об’єднаної 
територіальної громади з метою передачі її у власність гр. Булигіній Вірі Василівні, яка 
проживає в XXXXXXXX,  загальною площею 0,0290 га для будівництва і обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд по пров.Дружному,2А в с.Суємці, 
Баранівського району, Житомирської області. Дана земельна ділянка відноситься до категорії 
земель житлової та громадської забудови. 

    2. Передати гр. Булигіній Вірі Василівні у власність земельну ділянку комунальної 
власності Баранівської об’єднаної територіальної громади, яка розташована по 
XXXXXXXXX, площею 0,0290 га, в тому числі: під житловою забудовою та господарськими 
спорудами – 0,0214 га; багаторічні насадження – 0,0076 га, для будівництва і обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд, кадастровий номер земельної ділянки - 
XXXXXXXX. 

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

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

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

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

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

 
 

Міський голова                                                   А.О.Душко 

 

 



 

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
РІШЕННЯ 

27сесія 8 скликання 
 

21 грудня  2018 року                                                                                         № 1492 
 
Про затвердження технічної документації 
із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж  земельної ділянки комунальної власності 
Баранівської об’єднаної територіальної громади 
з метою передачі її у спільну сумісну власність для  
будівництва і обслуговування житлового будинку,  
господарських будівель і споруд гр.Чубар О.В., 
гр.Підпорі С.В. 
 

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

 
ВИРІШИЛА: 
 

    1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки комунальної власності Баранівської об’єднаної 
територіальної громади з метою передачі її у спільну сумісну власність гр. Чубар Ользі 
Володимирівні та гр.Підпорі Світлані Василівні, які проживають в XXXXXX,  загальною 
площею 0,1000 га для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд по XXXXXX. Дана земельна ділянка відноситься до категорії земель 
житлової та громадської забудови. 

    2. Передати гр. Чубар Ользі Володимирівні , гр.Підпорі Світлані Василівні у спільну 
сумісну власність земельну ділянку комунальної власності Баранівської об’єднаної 
територіальної громади, яка розташована по XXXXXXXX, площею 0,1000 га, в тому числі: 
під житловою забудовою та господарськими спорудами – 0,0410 га, рілля - 0,0409 га, 
багаторічні насадження – 0,0181 га, для будівництва і обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд, кадастровий номер земельної ділянки - XXXXXXX. 

    3. Гр. Чубар О.В., гр.Підпорі С.В.: 
    3.1. Після затвердження технічної документації зареєструвати речове право на 

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

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

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

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

 
Міський голова                                                                А.О.Душко 
      

 

 



 

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
 РІШЕННЯ 

27 сесія 8 скликання 
 

21 грудня  2018 року                                                                                             № 1493 
 
Про затвердження проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки  
комунальної власності Баранівської об’єднаної  
територіальної громади для ведення особистого 
селянського господарства  

 
   Розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної 

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

 
ВИРІШИЛА: 

   1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної 
власності Баранівської об’єднаної територіальної громади загальною площею 0,7690 га для 
ведення особистого селянського господарства  в с.Мирославль, Баранівського району, 
Житомирської області. Дана земельна ділянка відноситься до категорії земель 
сільськогосподарського призначення. Кадастровий номер земельної ділянки - 
1820680400:01:001:0103. 

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

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

 
 

Міський голова                                                                                            А.О.Душко 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ 
27 сесія 8 скликання 

 
21 грудня  2018 року                                                                                         № 1494 
 
Про затвердження проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки  
комунальної власності Баранівської об’єднаної  
територіальної громади з метою передачі її у 
власність для ведення особистого селянського 
господарства гр.Омельчуку М.Є. 

 
   Розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної 

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

 
ВИРІШИЛА: 

   1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної 
власності Баранівської об’єднаної територіальної громади з метою передачі її у власність 
гр.Омельчуку Миколі Євгеновичу, який проживає по XXXXXXXX, загальною площею 
0,4000 га для ведення особистого селянського господарства по XXXXXXXXX. Дана 
земельна ділянка відноситься до категорії земель сільськогосподарського призначення. 

   2. Передати гр.Омельчуку Миколі Євгеновичу у власність земельну ділянку 
комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної громади, яка розташована по 
XXXXXXXXXXX, площею 0,4000 га, в тому числі: рілля – 0,4000 га, для ведення особистого 
селянського господарства, кадастровий номер земельної ділянки - XXXXXXXXX. 

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

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

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

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

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

 
 

Міський голова                                                                                          А.О.Душко 
 
 
 
 
 



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ 
27 сесія 8 скликання 

 
21 грудня  2018 року                                                                                         № 1495 
 
Про затвердження проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки  
комунальної власності Баранівської об’єднаної  
територіальної громади з метою передачі її у 
власність для ведення особистого селянського 
господарства гр.Наследовій Г.В. 

 
   Розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної 

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

 
ВИРІШИЛА: 

   1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної 
власності Баранівської об’єднаної територіальної громади з метою передачі її у власність 
гр.Наследовій Галині Василівні, яка проживає XXXXXXXXXXX, загальною площею 0,1826 
га для ведення особистого селянського господарства в XXXXXXXXXX. Дана земельна 
ділянка відноситься до категорії земель сільськогосподарського призначення. 

   2. Передати гр.Наследовій Галині Василівні у власність земельну ділянку комунальної 
власності Баранівської об’єднаної територіальної громади, яка розташована в урочищі «Лан» 
с.Стара Гута, Баранівського району,  Житомирської області, площею 0,1826 га, в тому числі: 
рілля – 0,1826 га, для ведення особистого селянського господарства, кадастровий номер 
земельної ділянки - XXXXXXXXXXXX. 

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

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

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

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

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

 
 

Міський голова                                                                                          А.О.Душко 
 
 
 
 



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ 
27 сесія 8 скликання 

 
21 грудня  2018 року                                                                                         № 1496 
 
Про затвердження проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки  
комунальної власності Баранівської об’єднаної  
територіальної громади з метою передачі її у 
власність для ведення особистого селянського 
господарства гр.Кузьмінській С.Д. 

 
   Розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної 

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

 
ВИРІШИЛА: 

   1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної 
власності Баранівської об’єднаної територіальної громади з метою передачі її у власність 
гр.Кузьмінській Станіславі Домініківні, яка проживає по XXXXXXXX, загальною площею 
0,4700 га для ведення особистого селянського господарства в XXXXXXXX. Дана земельна 
ділянка відноситься до категорії земель сільськогосподарського призначення. 

   2. Передати гр.Кузьмінській Станіславі Домініківні у власність земельну ділянку 
комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної громади, яка розташована в 
с.Явне, Баранівського району,  Житомирської області, площею 0,4700 га, в тому числі: рілля 
– 0,4700 га, для ведення особистого селянського господарства, кадастровий номер земельної 
ділянки - XXXXXXXX. 

   3. Гр.Кузьмінській С.Д.: 
   3.1. Після затвердження проектної документації зареєструвати речове право на 

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

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

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

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

 
 

Міський голова                                                                                          А.О.Душко 
 
 
 
 
 



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ 
27 сесія 8 скликання 

 
21 грудня  2018 року                                                                                         № 1497 
 
Про затвердження проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки  
комунальної власності Баранівської об’єднаної  
територіальної громади з метою передачі її у 
власність для ведення особистого селянського 
господарства гр.Терновому І.О. 

 
   Розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної 

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

 
ВИРІШИЛА: 

   1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної 
власності Баранівської об’єднаної територіальної громади з метою передачі її у власність 
гр.Терновому Івану Олександровичу, який проживає в XXXXXXXXXX, загальною площею 
0,4615 га для ведення особистого селянського господарства по XXXXXXXX. Дана земельна 
ділянка відноситься до категорії земель сільськогосподарського призначення. 

   2. Передати гр.Терновому Івану Олександровичу у власність земельну ділянку 
комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної громади, яка розташована по 
XXXXXXXXXXXX, площею 0,4615 га, в тому числі: рілля – 0,4615 га, для ведення 
особистого селянського господарства, кадастровий номер земельної ділянки - 
XXXXXXXXXX. 

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

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

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

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

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

 
 

Міський голова                                                                                              А.О.Душко 
 
 
 
 



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ 
27 сесія 8 скликання 

 
21 грудня  2018 року                                                                                         № 1498 
 
Про затвердження проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки  
комунальної власності Баранівської об’єднаної  
територіальної громади з метою передачі її у 
власність для ведення особистого селянського 
господарства гр.Ободєєвій Т.А. 

 
   Розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної 

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

 
ВИРІШИЛА: 

   1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної 
власності Баранівської об’єднаної територіальної громади з метою передачі її у власність 
гр.Ободєєвій Тетяні Анатоліївні, яка проживає по XXXXXXXXXX, загальною площею 
0,4000 га для ведення особистого селянського господарства по XXXXXXXXXX. Дана 
земельна ділянка відноситься до категорії земель сільськогосподарського призначення. 

   2. Передати гр.Ободєєвій Тетяні Анатоліївні у власність земельну ділянку комунальної 
власності Баранівської об’єднаної територіальної громади, яка розташована по 
XXXXXXXXX, площею 0,4000 га, в тому числі: рілля – 0,4000 га, для ведення особистого 
селянського господарства, кадастровий номер земельної ділянки - XXXXXXXXXXXX. 

   3. Гр.Ободєєвій Т.А.: 
   3.1. Після затвердження проектної документації зареєструвати речове право на 

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

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

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

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

 
 

Міський голова                                                                                          А.О.Душко 
 
 
 
 
 
 



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ 
27 сесія 8 скликання 

 
21 грудня  2018 року                                                                                         № 1499 
 
Про затвердження проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки  
комунальної власності Баранівської об’єднаної  
територіальної громади з метою передачі її у 
власність для ведення особистого селянського 
господарства гр.Савенку С.В. 

 
   Розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної 

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

 
ВИРІШИЛА: 

   1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної 
власності Баранівської об’єднаної територіальної громади з метою передачі її у власність 
гр.Савенку Сергію Володимировичу, який проживає по XXXXXXXX, загальною площею 
0,1000 га для ведення особистого селянського господарства в районі XXXXXXXX. Дана 
земельна ділянка відноситься до категорії земель сільськогосподарського призначення. 

   2. Передати гр.Савенку Сергію Володимировичу у власність земельну ділянку 
комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної громади, яка розташована в 
районі XXXXXXXXX, площею 0,1000 га, в тому числі: рілля – 0,1000 га, для ведення 
особистого селянського господарства, кадастровий номер земельної ділянки - 
XXXXXXXXX. 

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

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

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

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

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

 
 

Міський голова                                                                                          А.О.Душко 
 
 
 
 



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ 
27 сесія 8 скликання 

 
21 грудня 2018 року                                                                                                № 1500 
 
Про затвердження проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки  
комунальної власності Баранівської об’єднаної  
територіальної громади з метою передачі її у 
власність для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і 
споруд гр.Горай О.І. 
 
        Розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної 
власності Баранівської об’єднаної територіальної громади з метою передачі її у власність для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, 
керуючись ст.12,40,118,125,126,1861 Земельного кодексу України, ст.26 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної комісії з питань 
земельних відносин, містобудування, будівництва та охорони навколишнього природного 
середовища, міська рада 
 
ВИРІШИЛА: 

   1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної 
власності Баранівської об’єднаної територіальної громади з метою передачі її у власність гр. 
Горай Оксані Іванівні, яка проживає по XXXXXXXXX, загальною площею 0,1500 га для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в 
XXXXXXXXXX. Дана земельна ділянка відноситься до категорії земель житлової та 
громадської забудови. 

   2. Передати гр. Горай Оксані Іванівні у власність земельну ділянку комунальної 
власності Баранівської об’єднаної територіальної громади, яка розташована в XXXXXXXX, 
площею 0,1500 га, в тому числі: під житловою забудовою та господарськими спорудами – 
0,0191 га, рілля- 0,0903 га, багаторічні насадження – 0,0406 га, для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, кадастровий номер 
земельної ділянки - XXXXXXX. 

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

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

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

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

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



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ 
27 сесія 8 скликання 

 
21 грудня 2018 року                                                                                                № 1501 
 
Про затвердження проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки  
комунальної власності Баранівської об’єднаної  
територіальної громади з метою передачі її у 
власність для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і 
споруд гр.Ейсмонт Є.П. 
 
        Розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної 
власності Баранівської об’єднаної територіальної громади з метою передачі її у власність для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, 
керуючись ст.12,40,118,125,126,1861 Земельного кодексу України, ст.26 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної комісії з питань 
земельних відносин, містобудування, будівництва та охорони навколишнього природного 
середовища, міська рада 
 
ВИРІШИЛА: 

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

   2. Передати гр. Ейсмонт Євгенії Петрівні у власність земельну ділянку комунальної 
власності Баранівської об’єднаної територіальної громади, яка розташована в XXXXXX, 
площею 0,2500 га, в тому числі: під житловою забудовою та господарськими спорудами – 
0,0771 га, рілля - 0,1729 га, для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд, кадастровий номер земельної ділянки - XXXXXXXXX. 

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

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

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

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

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

 
 

Міський голова                                                                                        А.О.Душко 
 



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ 
27 сесія 8 скликання 

 
21 грудня 2018 року                                                                                                № 1502 
 
Про затвердження проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки  
комунальної власності Баранівської об’єднаної  
територіальної громади з метою передачі її у 
власність для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і 
споруд гр.Савенку С.В. 
 
        Розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної 
власності Баранівської об’єднаної територіальної громади з метою передачі її у власність для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, 
керуючись ст.12,40,118,125,126,1861 Земельного кодексу України, ст.26 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної комісії з питань 
земельних відносин, містобудування, будівництва та охорони навколишнього природного 
середовища, міська рада 
 
ВИРІШИЛА: 

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

   2. Передати гр. Савенку Сергію Володимировичу у власність земельну ділянку 
комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної громади, яка розташована по 
XXXXXXXXXX, площею 0,1000 га, в тому числі: рілля - 0,1000 га, для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, кадастровий номер 
земельної ділянки - XXXXXXXXXXX. 

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

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

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

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

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

 
 

Міський голова                                                                                           А.О.Душко 
 

          



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ 
27 сесія 8 скликання 

 
21 грудня 2018 року                                                                                                № 1503 
 
Про затвердження проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки  
комунальної власності Баранівської об’єднаної  
територіальної громади з метою передачі її у 
власність для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і 
споруд гр.Савенко В.В. 
 
        Розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної 
власності Баранівської об’єднаної територіальної громади з метою передачі її у власність для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, 
керуючись ст.12,40,118,125,126,1861 Земельного кодексу України, ст.26 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної комісії з питань 
земельних відносин, містобудування, будівництва та охорони навколишнього природного 
середовища, міська рада 
 
ВИРІШИЛА: 

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

   2. Передати гр. Савенко Валентині  Вікторівні у власність земельну ділянку 
комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної громади, яка розташована по 
XXXXXXXXXXX, площею 0,1000 га, в тому числі: рілля - 0,1000 га, для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, кадастровий номер 
земельної ділянки - XXXXXXXX. 

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

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

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

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

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

 
 

Міський голова                                                                                             А.О.Душко 
 
 

                                                              
                                                   



 

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
 РІШЕННЯ 

27 сесія 8 скликання 
 

21 грудня  2018р.                                                                                                  № 1504 
 
Про затвердження проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки зі 
зміною цільового призначення з земель  
для будівництва та обслуговування будівель  
закладів культурно-просвітницького  
обслуговування на землі для будівництва та  
обслуговування будівель ринкової  
інфраструктури гр.Демчишиній І.І. 

 
             Розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки зі зміною 
цільового призначення з  земель для будівництва та обслуговування будівель закладів 
культурно-просвітницького обслуговування на землі для будівництва та обслуговування 
будівель ринкової інфраструктури, керуючись ст.12,20,38,39,125,126,1861 Земельного 
кодексу України, ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
враховуючи рекомендації постійної комісії з питань земельних відносин, містобудування, 
будівництва та охорони навколишнього природного середовища, міська рада 
 

ВИРІШИЛА: 

             1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, яка належить 
на праві власності гр.Демчишиній Ірині Іванівні, зі зміною цільового призначення з «для 
будівництва та обслуговування будівель закладів культурно-просвітницького 
обслуговування» на «для будівництва та обслуговування будівель ринкової інфраструктури 
(адміністративних будинків, офісних приміщень та інших будівель громадської забудови, які 
використовуються для здійснення підприємницької та іншої діяльності, пов’язаної з 
отриманням прибутку)», загальною площею 0,1059 га по XXXXXXXXXXX. Кадастровий 
номер XXXXXXXXXXXX. 

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

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

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

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

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

     
    

Міський голова                                                                                 А.О.Душко 
 

 

 



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ 
27 сесія 8 скликання 

 
21 грудня 2018 року                                                                                                № 1505 
 
Про надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки комунальної власності 
Баранівської об’єднаної територіальної 
громади  
 

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

 
ВИРІШИЛА: 

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

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

 
 

Міський голова                                                                                   А.О.Душко 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Додаток 
до рішення 27 сесії 8 скликання 
Баранівської міської ради 

                                                                                               від 21.12.2018 р.  № 1505 
 
№ 
з/
п 

Прізвище, ім,я та по-
батькові, адреса 

проживання 

Площа 
земель-

ної 
ділянки, 

га 

Для будівництва 
та обслуговува-
ння житлового 

будинку, 
господарських 

будівель і 
споруд, га 

 Для ведення 
особистого 

селянського 
господарства, 

га 

Місце 
розташування 

земельної 
ділянки 

Примітка 

1 Гранківська Тамара 
Леонідівна,  

XXX 

0,30  0,30 XXX власність 

2 Павлюк Юлія 
Іванівна, 

 XXX 

0,20  0,20 XXX  
власність 

3 Мартинюк Іван 
Юрійович, 

 XXX 

1,95  1,95 XXX власність 

4 Саморіз Віталій 
Вікторович, XXX 

0,20  0,20 XXX власність 

5 Краєвський 
Олександр 

Вікторович, XXX 

0,10 0,10  XXX власність 

6 Лавренчук Любов 
Семенівна,  

XXX 

0,50  0,50 XXX власність 

7 Кравчук Микола 
Арсентійович, XXX 

0,08  0,08 XXX власність 

8 Чумак Сергій 
Аркадійович, XXX 

0,23  0,23 XXX власність 

9 Назарчук Ольга 
Петрівна, XXX 

0,20  0,20 XXX власність 

10 Цимбалюк Зофія 
Миколаївна, XXX 

0,20  0,20 XXX власність 

 
 
 
Секретар ради                                                                                                                   О.В.Самчук 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

 РІШЕННЯ 
27 сесія 8 скликання 

 
 

21 грудня  2018р.                                                                                                  № 1506 
 
Про надання дозволу на проведення 
експертної грошової оцінки земельної 
ділянки гр.Цукоровому В.П. 
 
               Розглянувши заяву гр.Цукорового В.П., договір оренди землі від 09.10.2018 р., 
керуючись ст.12,127,128 Земельного кодексу України, ст.26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної комісії з питань земельних 
відносин, містобудування, будівництва та охорони навколишнього природного середовища, 
міська рада 

 
ВИРІШИЛА: 

1. Надати дозвіл на проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки 
гр.Цукоровому Василю Петровичу в XXXXXXXXX,  загальною площею 0,04 га для 
будівництва та обслуговування будівель торгівлі. Кадастровий номер земельної ділянки: 
XXXXXX. 

 
2. Зобов’язати гр.Цукорового Василя Петровича 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 Душку А.О. від імені Баранівської міської ради укласти: 
- договір про оплату авансового внеску в рахунок оплати ціни земельної ділянки з 

гр.Цукоровим В.П.; 
- договір на проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки з суб’єктом 

оціночної діяльності, який має ліцензію на виконання землеоціночних робіт. Фінансування 
робіт з проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки провести за рахунок 
коштів авансового внеску, сплаченого гр.Цукоровим В.П. 

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

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

 
 

Міський голова                                                                            А.О.Душко 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ 
27 сесія 8 скликання 

 
21 грудня  2018 року                                                                                                    № 1507 
 
Про внесення змін до рішення  
26 сесії 8 скликання від 12.11.2018 р. 
№1477 

 
   Заслухавши інформацію начальника відділу містобудування та архітектури, земельних 

відносин та комунального майна Шевчук О.Г. про необхідність внесення змін до рішення 26 
сесії 8 скликання Баранівської міської ради від 12.11.2018 р. №1477, в зв’язку з необхідністю 
упорядкування поштових адрес, керуючись ст.12 Земельного кодексу України, ст.26 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної 
комісії з питань земельних відносин, містобудування, будівництва та охорони 
навколишнього природного середовища, міська рада 

 
ВИРІШИЛА: 

          1. Внести зміни до рішення 26 сесії 8 скликання Баранівської міської ради від  
12.11.2018 р. №1477 «Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 
(відновлення) меж земельної ділянки для будівництва індивідуальних гаражів гр.Рибаку 
Володимиру Володимировичу», а саме, в п. 1 та п.2 даного рішення слова «XXXXXXX» 
замінити на слова «XXXXX». 

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

 
Міський голова                                                                               А.О.Душко 
 

 
 
 
 
 
                                                                                                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ 
27 сесія 8 скликання 

 
21 грудня  2018 року                                                                                                № 1508 
 
Про припинення права 
користування земельною  
ділянкою  

 
 

   Розглянувши заяви гр.Сребнюк Т.Я., гр.Прахніцької Н.О., гр.Парійчука П.П. про 
припинення права користування земельною ділянкою, в зв’язку з добровільною відмовою, 
керуючись ст.12,141 Земельного Кодексу України, ст.26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної комісії з питань земельних 
відносин, містобудування, будівництва та охорони навколишнього природного середовища, 
міська рада 

 
ВИРІШИЛА: 

          1. Припинити право користування земельною ділянкою гр.Сребнюк Тетяні Яківні, яка 
проживає в XXXXX, загальною площею 0,3000 га для ведення особистого селянського 
господарства в XXXXXXXX. Передати земельну ділянку площею 0,3000 га до земель запасу 
сільськогосподарського призначення комунальної власності Баранівської об’єднаної 
територіальної   громади. 

          2. Припинити право користування земельними ділянками гр.Прахніцькій Наталії 
Олександрівні, яка проживає в XXXXXXX, загальною площею 0,1200 га, в тому числі: 
0,0200 га - для ведення особистого селянського господарства; 0,1000 га – для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд, по XXXXX. 
Передати земельну ділянку площею 0,0200 га до земель запасу сільськогосподарського 
призначення та земельну ділянку площею 0,1000 га до земель запасу житлової та 
громадської забудови комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної   
громади. 

          3. Припинити право користування земельною ділянкою гр.Парійчуку Петрові 
Петровичу, який проживає в XXXXXXX, загальною площею 0,4000 га для ведення 
особистого селянського господарства за межами XXXXXXXX. Передати земельну ділянку 
площею 0,4000 га до земель запасу сільськогосподарського призначення комунальної 
власності Баранівської об’єднаної територіальної   громади. 

          4. Припинити право користування земельною ділянкою гр.Дяченко Надії Миколаївни, 
яка померла, загальною площею 0,4400 га для ведення особистого селянського господарства 
в XXXXXXXXXX. Передати земельну ділянку площею 0,4400 га до земель запасу 
сільськогосподарського призначення комунальної власності Баранівської об’єднаної 
територіальної   громади. 

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

 
Міський голова                                                                     А.О.Душко  
 



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ 
27 сесія 8 скликання 

 
21 грудня  2018 року                                                                                                № 1509 
 
Про надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок комунальної власності 
Баранівської об’єднаної територіальної 
громади за межами населених пунктів 
для ведення особистого селянського  
господарства з подальшою передачею у  
власність громадянам 
 

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

 
ВИРІШИЛА: 
          1. Надати дозвіл на виготовлення технічної документації щодо поділу земельної 
ділянки земель запасу сільськогосподарського призначення  за кадастровим номером 
XXXXXX загальною площею 14,1003 га на дві земельні ділянки площею 12,1003 га  та 
2,0000 га. 

   2. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
з земель запасу сільськогосподарського призначення комунальної власності Баранівської 
об’єднаної територіальної громади (16.00) площею 2,0000 га  для ведення особистого 
селянського господарства за межами XXXXXXX, з подальшою  передачею у власність 
гр.Душку Олександру Івановичу, який проживає в XXXXX. 

       3. Після виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної громади, Баранівській 
міській раді зареєструвати земельну ділянку у відділі Держгеокадастру. Гр.Душку О.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. 

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



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ 
27 сесія 8 скликання 

 
21 грудня  2018 року                                                                                                № 1510 
 
Про надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок комунальної власності 
Баранівської об’єднаної територіальної 
громади за межами населених пунктів 
для ведення особистого селянського  
господарства з подальшою передачею   
в оренду громадянам 
 

      Розглянувши заяву гр..Мельниченка В.М. про надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення в оренду земельної ділянки, керуючись 
ст.12,93,125,126 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», розпорядженням Кабінету Міністрів України від 
31.01.2018 р. №60 «Питання передачі земельних ділянок сільськогосподарського 
призначення державної власності у комунальну власність об’єднаних територіальних 
громад», враховуючи рекомендації постійної комісії з питань земельних відносин, 
містобудування, будівництва та охорони навколишнього природного середовища, міська 
рада 

 
ВИРІШИЛА: 
 
             1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки з земель запасу сільськогосподарського призначення комунальної власності 
Баранівської об’єднаної територіальної громади (16.00) площею 1,8884 га (кадастровий 
номер XXXXXXXX для ведення товарного сільськогосподарського виробництва за межами 
XXXXXXX, з подальшою  передачею в оренду гр.Мельниченку Віктору Михайловичу, який 
проживає в XXXXXXX. 
             2. Надати дозвіл на розробку технічної документації з нормативної грошової оцінки 
землі в XXXXXXXXX. 

          3. Після виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної громади, Баранівській 
міській раді зареєструвати земельну ділянку у відділі Держгеокадастру. Гр.Мельниченку 
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 в оренду. При невиконанні цієї умови, дане рішення вважати таким, що втратило 
чинність. 

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



 

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
РІШЕННЯ 

27 сесія 8 скликання 
 

 21 грудня  2018р.                                                                                                                     № 1511 
 
Про включення земельних ділянок,  
які перебувають в комунальній власності  
Баранівської об’єднаної територіальної  
громади, до переліку вільних від забудови 
земельних ділянок, призначених для  
продажу на земельному аукціоні в 2019 році 
 

   З метою здійснення заходів, спрямованих на врегулювання питання набуття права 
власності та оренди на земельні ділянки несільськогосподарського призначення на 
аукціонах, реалізації державної політики у сфері регулювання земельних відносин, 
керуючись ст.12,134,135,136 Земельного кодексу України, ст.26 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», враховуючи протокол громадських слухань від 
11.12.2018 р. №26 та  рекомендації постійної комісії з питань земельних відносин, 
містобудування, будівництва та охорони навколишнього природного середовища, міська 
рада 

 
ВИРІШИЛА: 
 

    1. Включити до переліку вільних від забудови земельних ділянок, призначених для 
продажу на земельних аукціонах в 2019 році, земельну ділянку орієнтовною площею 0,0805 
га в м.Баранівка по вул.Першотравенській,2ж, яка перебуває в комунальній власності 
Баранівської об’єднаної територіальної громади та виставляється для продажу на земельних 
торгах (аукціоні) для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель 
та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості із земель запасу 
промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення. 

    2. Включити до переліку вільних від забудови земельних ділянок, призначених для 
продажу на земельних аукціонах в 2019 році, земельну ділянку орієнтовною площею 0,0083 
га в м.Баранівка по вул.Звягельській,7в, яка перебуває в комунальній власності Баранівської 
об’єднаної територіальної громади та виставляється для продажу на земельних торгах 
(аукціоні) для будівництва та обслуговування будівель торгівлі із земель запасу житлової та 
громадської забудови. 

    3. Включити до переліку вільних від забудови земельних ділянок, призначених для 
продажу на земельних аукціонах в 2019 році, земельну ділянку орієнтовною площею 2,3000 
га в м.Баранівка по вул.І.Франка,106, яка перебуває в комунальній власності Баранівської 
об’єднаної територіальної громади та виставляється для продажу на земельних торгах 
(аукціоні) для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та 
споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості із земель запасу 
промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення. 

    4. Включити до переліку вільних від забудови земельних ділянок, призначених для 
продажу на земельних аукціонах в 2019 році, земельну ділянку орієнтовною площею 2,3000 
га в м.Баранівка по вул.І.Франка,108, яка перебуває в комунальній власності Баранівської 
об’єднаної територіальної громади та виставляється для продажу на земельних торгах 
(аукціоні) для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та 
споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості із земель запасу 
промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення. 

 

 



    5. Включити до переліку вільних від забудови земельних ділянок, призначених для 
продажу на земельних аукціонах в 2019 році, земельну ділянку орієнтовною площею 0,0700 
га в м.Баранівка по вул.Першотравенській,21б, яка перебуває в комунальній власності 
Баранівської об’єднаної територіальної громади та виставляється для продажу на земельних 
торгах (аукціоні) для будівництва та обслуговування будівель торгівлі (АЗС) із земель запасу 
житлової та громадської забудови. 

    6. Включити до переліку вільних від забудови земельних ділянок, призначених для 
продажу на земельних аукціонах в 2019 році, земельну ділянку орієнтовною площею 0,1000 
га, яка перебуває в комунальній власності Баранівської об’єднаної територіальної громади та 
виставляється для продажу на земельних торгах (аукціоні) для будівництва та 
обслуговування будівель торгівлі (АЗС) із земель запасу житлової та громадської забудови. 
Присвоїти земельній ділянці поштову адресу: м.Баранівка, вул.І.Франка,110. 

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

 
 
Міський голова                                                                А.О.Душко 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ 
27 сесія 8 скликання 

 
21 грудня  2018 року                                                                                                    № 1512 
 
Про внесення змін до рішення  
26 сесії 8 скликання від 12.11.2018 р. 
№1457 

 
   Заслухавши інформацію начальника відділу містобудування, архітектури, земельних 

відносин та комунального майна Шевчук О.Г. про необхідність внесення змін до рішення 26 
сесії 8 скликання Баранівської міської ради від 12.11.2018 р. №1457 в зв’язку з допущенням 
технічної помилки, керуючись ст.12 Земельного кодексу України, ст.26 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної комісії з питань 
земельних відносин, містобудування, будівництва та охорони навколишнього природного 
середовища, міська рада 

 
ВИРІШИЛА: 

          1. Внести зміни до рішення 26 сесії 8 скликання Баранівської міської ради від 
12.11.2018 р. №1457 «Про поновлення дії договору оренди землі ФОП Кулініченка І.Ю.», а 
саме, в пункті 1 даного рішення слова «кадастровий номер земельної ділянки – XXXXXXX» 
замінити на слова «кадастровий номер земельної ділянки – XXXXXXXX». 

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

 
Міський голова                                                                             А.О.Душко 
 

                                                                                                                                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ 
27 сесія 8 скликання 

 
21 грудня  2018 року                                                                                                    № 1513 
 
Про внесення змін до рішення  
26 сесії 8 скликання від 12.11.2018 р. 
№1438 

 
   Заслухавши інформацію начальника відділу містобудування, архітектури, земельних 

відносин та комунального майна Шевчук О.Г. про необхідність внесення змін до рішення 26 
сесії 8 скликання Баранівської міської ради від 12.11.2018 р. №1438 в зв’язку з необхідністю 
присвоєння поштової адреси земельній ділянці, керуючись ст.12 Земельного кодексу 
України, ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи 
рекомендації постійної комісії з питань земельних відносин, містобудування, будівництва та 
охорони навколишнього природного середовища, міська рада 

 
ВИРІШИЛА: 

          1. Внести зміни до рішення 26 сесії 8 скликання Баранівської міської ради від 
12.11.2018 р. №1438 «Про передачу в оренду земельної ділянки комунальної власності 
Баранівської об’єднаної територіальної громади для розміщення та експлуатації основних, 
підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та 
іншої промисловості ФОП Дідковській В.С.», а саме, доповнити пункт 1 даного рішення 
словами «Присвоїти земельній ділянці поштову адресу: XXXXXXXXX». 

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

 
Міський голова                                                                             А.О.Душко 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ 
27 сесія 8 скликання 

 
21 грудня   2018 року                                                                                                    № 1514 
 
Про надання дозволу на проведення  
експертної грошової оцінки земельної 
ділянки, яка призначена для продажу 
на земельному аукціоні 

 
   Заслухавши інформацію начальника відділу містобудування, архітектури, земельних 

відносин та комунального майна Шевчук О.Г. про необхідність проведення експертної 
грошової оцінки земельної ділянки комунальної власності Баранівської об’єднаної 
територіальної громади, яка передбачена для продажу на земельному аукціоні, враховуючи 
те, що попередня проведена експертна оцінка ділянки втратила чинність, керуючись 
ст.12,127,128 Земельного кодексу України, ст.26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної комісії з питань земельних 
відносин, містобудування, будівництва та охорони навколишнього природного середовища, 
міська рада 

 
ВИРІШИЛА: 

          1. Баранівській міській раді в особі міського голови Душка А.О. замовити проведення 
експертної грошової оцінки земельної ділянки комунальної власності Баранівської 
об’єднаної територіальної громади загальною площею 0,0083 га для будівництва та 
обслуговування будівель торгівлі, яка розташована в м.Баранівка, вул.Звягельська,7в. 
Кадастровий номер ділянки- 1820600000:01:004:1556. 
 
         2. Міському голові Душку А.О. від імені міської ради укласти договір на проведення 
експертної грошової оцінки земельної ділянки з суб’єктом оціночної діяльності, який має 
ліцензію на виконання землеоціночних робіт.  
 
         3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань 
земельних відносин, містобудування, будівництва та охорони навколишнього природного 
середовища. 
 
 

 
Міський голова                                                                             А.О.Душко 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ 
27 сесія 8 скликання 

 
21 грудня 2018 року                                                                                                № 1515 
 
Про затвердження проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки  з  
метою зміни цільового призначення з земель  
для ведення особистого селянського господарства 
 на землі для будівництва та обслуговування  
житлового будинку, господарських будівель 
та споруд, яка перебуває у власності 
 гр.Колесника С.В.,гр.Колесник Т.Л. 
 
             Розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки з метою зміни 
цільового призначення з земель для ведення особистого селянського господарства на землі 
для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, 
керуючись ст.12,20,33,40,125,126,1861 Земельного кодексу України, ст.12,25 Закону України 
«Про землеустрій», ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
враховуючи рекомендації постійної комісії з питань земельних відносин, містобудування, 
будівництва та охорони навколишнього природного середовища, міська рада 
 
ВИРІШИЛА: 

      1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки з метою зміни 
цільового призначення з земель для ведення особистого селянського господарства на землі 
для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд гр. 
Колесника Сергія Володимировича та гр.Колесник Тетяни  Леонідівни, які проживають по     
XXXXXXXXX, загальною площею 0,0462 га в XXXXXX. Кадастровий номер – XXXXX. 

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

 
Міський голова                                                                                                  А.О.Душко 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

 РІШЕННЯ 
27 сесія 8 скликання 

 
21 грудня  2018 року                                                                                                      № 1516 
 
Про затвердження проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки  
комунальної власності Баранівської об’єднаної  
територіальної громади зі зміною цільового 
призначення із земель житлової та громадської 
забудови для будівництва та обслуговування 
будівель торгівлі на землі промисловості, 
транспорту, звязку, енергетики, оборони та 
іншого призначення для розміщення та  
експлуатації основних, підсобних і допоміжних 
будівель та споруд підприємств переробної, 
машинобудівної та іншої промисловості з  
подальшою передачею в оренду гр.Душку О.А. 

 
      Розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної 

власності Баранівської об’єднаної територіальної громади зі зміною цільового призначення, 
керуючись ст.12,20,93,125,126,1861 Земельного кодексу України, ст.12,25 Закону України 
«Про землеустрій», Законом України «Про оренду землі», ст.26 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної комісії з питань 
земельних відносин, містобудування, будівництва та охорони навколишнього природного 
середовища, міська рада 

 
 

ВИРІШИЛА: 

      1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної 
власності Баранівської об’єднаної територіальної громади з метою передачі її в оренду  
гр.Душку Олександру Анатолійовичу, який проживає по XXXXXXX, загальною площею 
0,0777 га зі зміною цільового призначення із земель житлової та громадської забудови для 
будівництва та обслуговування будівель торгівлі на землі промисловості, транспорту, 
зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення для розміщення та експлуатації 
основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд, підприємств переробної, 
машинобудівної та іншої промисловості в XXXXXXXX. 

      2. Передати гр. Душку Олександру Анатолійовичу в короткострокову оренду 
терміном на 1 (один) рік земельну ділянку комунальної власності Баранівської об’єднаної 
територіальної громади зі зміною цільового призначення із земель промисловості 
транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення для розміщення та 
експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд, підприємств переробної, 
машинобудівної та іншої промисловості, яка розташована по XXXXXXX, площею 0,0777 га, 
в тому числі: землі під будівлями та спорудами промислових підприємств – 0,0777 га, 
кадастровий номер - XXXXXXX. 

      3. Встановити розмір орендної плати за оренду земельної ділянки – 6 % від 
нормативної грошової оцінки землі. 

      4. Гр.Душку О.А.: 
      4.1. Замовити виготовлення договорів оренди землі та зареєструвати їх відповідно до 

чинного законодавства. 



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

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

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

 
 

Міський голова                                                                                                А.О.Душко 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ 
27 сесія 8 скликання 

 
21 грудня   2018 року                                                                                                    № 1517 
 
Про затвердження «Детального плану 
території земельної ділянки загальною 
площею 0,0509 га, земель сільськогос- 
подарського призначення для ведення 
особистого селянського господарства, 
з метою зміни цільового призначення 
на землі житлової та громадської  
забудови»  
 

      Розглянувши «Детальний план території земельної ділянки в місті Баранівка», 
враховуючи протокол громадських слухань №26 від 11.12.2018 р., керуючись ст.19 Закону 
України «Про регулювання містобудівної діяльності», наказом Міністерства регіонального 
розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 16.11.2011 р. 
№290 «Про затвердження порядку розроблення містобудівної документації», ст.26 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної 
комісії з питань земельних відносин, містобудування, будівництва та охорони 
навколишнього природного середовища, міська рада 
 

ВИРІШИЛА: 

             1. Затвердити «Детальний план території земельної ділянки загальною площею 
0,0509 га, земель сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського 
господарства, з метою зміни цільового призначення на землі житлової та громадської 
забудови для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд по вул.Набережна,6а в м.Баранівка Житомирської області», який розроблений ФОП 
Микитенком В.А.    
 
             2. Виконавчому комітету Баранівської міської ради забезпечити оприлюднення 
детального плану території протягом 10 днів з дати його затвердження. 
 
             3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань 
земельних відносин, містобудування, будівництва та охорони навколишнього природного 
середовища.  

 
 

Міський голова                                                                                                                 А.О.Душко 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ 
27 сесія 8 скликання 

 
 21 грудня  2018 року                                                                                                    № 1518 
 
Про затвердження «Детального плану 
території земельної ділянки земель 
житлової та громадської забудови 
для обслуговування будівель ринкової 
інфраструктури загальною площею  
0,1000 га по зміні цільового призначення  
на землі сільськогосподарського  
призначення» 
 

      Розглянувши «Детальний план території земельної ділянки в місті Баранівка», 
враховуючи протокол громадських слухань №26 від 11.12.2018 р., керуючись ст.19 Закону 
України «Про регулювання містобудівної діяльності», наказом Міністерства регіонального 
розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 16.11.2011 р. 
№290 «Про затвердження порядку розроблення містобудівної документації», ст.26 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної 
комісії з питань земельних відносин, містобудування, будівництва та охорони 
навколишнього природного середовища, міська рада 
 

ВИРІШИЛА: 

             1. Затвердити «Детальний план території земельної ділянки земель житлової та 
громадської забудови для обслуговування будівель ринкової інфраструктури загальною 
площею 0,1000 га по зміні цільового призначення на землі сільськогосподарського 
призначення для ведення індивідуального садівництва по вул.Івана Франка в м.Баранівка 
Житомирської області», який розроблений ФОП Микитенком В.А.    
 
             2. Виконавчому комітету Баранівської міської ради забезпечити оприлюднення 
детального плану території протягом 10 днів з дати його затвердження. 
 
             3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань 
земельних відносин, містобудування, будівництва та охорони навколишнього природного 
середовища.  

 
 

Міський голова                                                                                                                  А.О.Душко 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ 
27 сесія 8 скликання 

 
  21 грудня   2018 року                                                                                                    № 1519 
 
Про затвердження «Детального плану 
території в межах вулиць: Звягельська, 
Ярослава Мудрого, Г.Сковороди,  
Калинова в м.Баранівка» 
 

      Розглянувши «Детальний план території в межах вулиць: Звягельська, Ярослава 
Мудрого, Г.Сковороди, Калинова в місті Баранівка», враховуючи протокол громадських 
слухань №26 від 11.12.2018 р., керуючись ст.19 Закону України «Про регулювання 
містобудівної діяльності», наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та 
житлово-комунального господарства України від 16.11.2011 р. №290 «Про затвердження 
порядку розроблення містобудівної документації», ст.26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної комісії з питань земельних 
відносин, містобудування, будівництва та охорони навколишнього природного середовища, 
міська рада 
 

ВИРІШИЛА: 

             1. Затвердити «Детальний план території в межах вулиць: Звягельська, Ярослава 
Мудрого, Г.Сковороди, Калинова в м.Баранівка. Для розміщення будівлі прозорого офісу з 
блокованими приміщеннями торгово-тренінгового центру за адресою: вулиця Звягельська,   
7-б, об’єктів закладів освіти за адресою: вул.Звягельська,7-е (реконструкція Баранівського 
міжшкільного ресурсного центру), вул.Звягельська,7-є (спортивний майданчик Баранівської 
ЗОШ №2 імені О.Сябрук), земельної ділянки по вулиці Звягельській,7-в загальною площею 
0,0083 га», який розроблений ФОП Микитенком В.А.    
 
             2. Виконавчому комітету Баранівської міської ради забезпечити оприлюднення 
детального плану території протягом 10 днів з дати його затвердження. 
 
             3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань 
земельних відносин, містобудування, будівництва та охорони навколишнього природного 
середовища.  

 
 

Міський голова                                                                                                                А.О.Душко 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ 
27 сесія 8 скликання 

 
 21 грудня  2018 року                                                                                                    № 1520 
 
Про затвердження «Детального плану 
території земельної ділянки Баранівської 
об’єднаної територіальної громади для  
розміщення та експлуатації основних, 
підсобних і допоміжних будівель та   
споруд підприємств переробної, 
машинобудівної та іншої промисловості  
для продажу на земельних торгах» 
 

      Розглянувши «Детальний план території земельної ділянки в місті Баранівка», 
враховуючи протокол громадських слухань №26 від 11.12.2018 р., керуючись ст.19 Закону 
України «Про регулювання містобудівної діяльності», наказом Міністерства регіонального 
розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 16.11.2011 р. 
№290 «Про затвердження порядку розроблення містобудівної документації», ст.26 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної 
комісії з питань земельних відносин, містобудування, будівництва та охорони 
навколишнього природного середовища, міська рада 
 

ВИРІШИЛА: 

             1. Затвердити «Детального плану території земельної ділянки Баранівської об’єднаної 
територіальної громади для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних 
будівель та  споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості для 
продажу на земельних торгах по вул. Першотравенській, 2ж в м.Баранівка Житомирської 
області», який розроблений ФОП Микитенком В.А.    
 
             2. Виконавчому комітету Баранівської міської ради забезпечити оприлюднення 
детального плану території протягом 10 днів з дати його затвердження. 
 
             3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань 
земельних відносин, містобудування, будівництва та охорони навколишнього природного 
середовища.  

 
 

Міський голова                                                                                                                  А.О.Душко 
 
 

 
 
 
 
 



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ 
27 сесія 8 скликання 

 
21 грудня  2018 року                                                                                                    № 1521 
 
Про затвердження «Детального плану 
території в межах вулиць Першотравенська, 
Шевченка та частини річки  
Душнівка в м. Баранівка. 
 

      Розглянувши «Детальний план території в межах вулиць Першотравенська, 
Шевченка та частини  річки Душнівка  в місті Баранівка», враховуючи протокол громадських 
слухань №26 від 11.12.2018 р., керуючись ст.19 Закону України «Про регулювання 
містобудівної діяльності», наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та 
житлово-комунального господарства України від 16.11.2011 р. №290 «Про затвердження 
порядку розроблення містобудівної документації», ст.26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної комісії з питань земельних 
відносин, містобудування, будівництва та охорони навколишнього природного середовища, 
міська рада 
 

ВИРІШИЛА: 

             1. Затвердити «Детальний план території в межах вулиць Першотравенська, 
Шевченка  та частини річки Душнівка в м. Баранівка Житомирської області», який 
розроблений ФОП Микитенком В.А.    
 
             2. Виконавчому комітету Баранівської міської ради забезпечити оприлюднення 
детального плану території протягом 10 днів з дати його затвердження. 
 
             3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань 
земельних відносин, містобудування, будівництва та охорони навколишнього природного 
середовища.  

 
 

Міський голова                                                                                                                  А.О.Душко 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                
                                                                                                                           
                                                                                                                                       
 
 



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ 
27 сесія 8 скликання 

 
21 грудня  2018 року                                                                                                    № 1522 
 
Про надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки для індивідуального  
садівництва з подальшою передачею 
у власність гр.Левченку І.М. 
 

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

ВИРІШИЛА: 

             1. Надати дозвіл гр.Левченку Івану Миколайовичу, який проживає в XXXXX, на 
розробку проекту землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки з земель 
запасу сільськогосподарського призначення комунальної власності Баранівської об,єднаної 
територіальної громади загальною площею 0,1200 га для індивідуального садівництва в 
XXXXXX. 
 

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

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

 
 

Міський голова                                                                                                                  А.О.Душко 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                            
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

 РІШЕННЯ 
27 сесія 8 скликання 

 
 

21 грудня  2018р.                                                                                                  № 1523 
 
Про надання дозволу на проведення 
експертної грошової оцінки земельної 
ділянки гр.Душку О.А. 
 
               Розглянувши заяву гр.Душка А.О., договір оренди землі від 21.12.2018 р., 
керуючись ст.12,127,128 Земельного кодексу України, ст.26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної комісії з питань земельних 
відносин, містобудування, будівництва та охорони навколишнього природного середовища, 
міська рада 

 
ВИРІШИЛА: 

1. Надати дозвіл на проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки 
гр.Душку Олександру Анатолійовичу в XXXXXXXX,  загальною площею 0,0777 га для 
розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд 
підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості. Кадастровий номер 
земельної ділянки: XXXXXXXX. 

 
2. Зобов’язати гр.Душка Олександра Анатолійовича 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 Душку А.О. від імені Баранівської міської ради укласти: 
- договір про оплату авансового внеску в рахунок оплати ціни земельної ділянки з 

гр.Душком О.А.; 
- договір на проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки з суб’єктом 

оціночної діяльності, який має ліцензію на виконання землеоціночних робіт. Фінансування 
робіт з проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки провести за рахунок 
коштів авансового внеску, сплаченого гр.Душком О.А. 

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

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

 
 

Міський голова                                                                            А.О.Душко 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                            
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

 РІШЕННЯ 
27 сесія 8 скликання 

 
 

21 грудня  2018р.                                                                                                  № 1524 
 
Про внесення змін до детальних 
планів території та надання дозволу  
на виготовлення детального плану території  
в межах вулиць: Звягельська, Ярослава  
Мудрого, Г. Сковороди, Древлянська 
 
           Керуючись ст.19 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», 
наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального 
господарства України від 16.11.2011 р. №290 «Про затвердження порядку розроблення 
містобудівної документації», ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
враховуючи рекомендації постійної комісії з питань земельних відносин, містобудування, 
будівництва та охорони навколишнього природного середовища, міська рада 
 
ВИРІШИЛА: 
 
          1. Надати дозвіл на внесення змін до «Детальний план території по зміні цільового 
призначення земельної ділянки житлової та громадської забудови для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд на землі для 
будівництва та обслуговування будівель торгівлі по вулиці Звягельській, 15 у місті Баранівка 
Житомирської області», затвердженого рішенням Баранівської міської ради 8 сесії 8 
скликання від 17.07.2017р. №402, та «Детальний план території для уточнення місця 
розміщення об’єкту проектування з метою будівництва «Будинку комерційної діяльності по 
вулиці Звягельській, 9 в місті Баранівка Житомирської області»», затвердженого рішенням 
Баранівської міської ради 8 сесії 8 скликання від 17.07.2017р. №404, враховуючи рішення 
Баранівської міської ради 21 сесії 8 скликання від 21.06.2018р. №1212 «Про надання дозволу 
на виготовлення детальних планів території» з розширенням меж детального плану території 
в межах вулиць: Звягельська, Ярослава Мудрого, Г. Сковороди, Древлянська. 
           2. Баранівській міській раді в особі міського голови Душка А.О. замовити 
виготовлення детального плану території в межах вулиць: Звягельська, Ярослава Мудрого,   
Г. Сковороди, Древлянська. 
           3. Виконавчому комітету Баранівської міської ради забезпечити підготовку 
замовлення договору на розроблення детального плану, надання вихідних даних, поточний 
контроль за виконанням робіт та надання проекту на затвердження. 
           4. Фінансування робіт по виготовленню детального плану провести відповідно до 
чинного законодавства. 
           5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань 
земельних відносин, містобудування, будівництва та охорони навколишнього середовища. 
 
 
Міський голова                                                                                            А.О. Душко 
 
 
 
 



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ 
27 сесія 8 скликання 

 
21 грудня  2018 року                                                                                                    № 1525 
 
Про надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки для будівництва та 
обслуговування будівель закладів 
комунального обслуговування з  
подальшою передачею в постійне 
користування КП «Баранівка 
міськводоканал» 
 

      Розглянувши клопотання директора КП «Баранівка міськводоканал»             
Дерев,янка Ю.С., керуючись ст.12,38,92,125,126 Земельного кодексу України, Законом 
України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення порядку 
набуття прав на землю», Законом України «Про реєстрацію речових прав на нерухоме майно 
та їх обтяжень», ст.12,25 Закону України «Про землеустрій», ст.26 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної комісії з питань 
земельних відносин, містобудування, будівництва та охорони навколишнього природного 
середовища, міська рада 
 

ВИРІШИЛА: 

             1. Надати дозвіл комунальному підприємству «Баранівка міськводоканал», юридична 
адреса: в м.Баранівка, вул.Звягельська,123, на розробку проекту землеустрою щодо 
відведення у постійне користування земельної ділянки з земель запасу житлової та 
громадської забудови комунальної власності Баранівської об,єднаної територіальної громади 
орієнтовною загальною площею 1,30 га для будівництва та обслуговування будівель закладів 
комунального обслуговування (облаштування худобомогильника) в урочищі «Луг» 
с.Климентіївка. 
 

          2. Після виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної громади, Баранівській 
міській раді зареєструвати земельні ділянки у відділі Держгеокадастру. Директору КП 
«Баранівка міськводоканал» Дерев,янку Ю.С. подати проект землеустрою на розгляд сесії 
міської ради щодо прийняття рішення про його затвердження та передачі земельної 
ділянки у постійне користування. 

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

 
 

Міський голова                                                                                                                  А.О.Душко 
 
 
 



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ 
27 сесія 8 скликання 

 
21 грудня  2018 року                                                                                         № 1526 
 
Про затвердження проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки  
комунальної власності Баранівської об’єднаної  
територіальної громади з метою передачі її у 
власність для ведення особистого селянського 
господарства гр.Цимбалішиній Н.В. 

 
   Розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної 

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

 
ВИРІШИЛА: 

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

   2. Передати гр.Цимбалішиній Наталії Вікторівні у власність земельну ділянку 
комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної громади, яка розташована в 
районі XXXXXXXXX, площею 2,0000 га, в тому числі: рілля – 2,0000 га, для ведення 
особистого селянського господарства, кадастровий номер земельної ділянки – XXXXXXXX. 

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

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

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

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

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

 
 

Міський голова                                                                                          А.О.Душко 
 
 
 
 
 



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ 
27 сесія 8 скликання 

 
21 грудня  2018 року                                                                                         № 1527 
 
Про затвердження проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки  
комунальної власності Баранівської об’єднаної  
територіальної громади з метою передачі її у 
власність для ведення особистого селянського 
господарства гр.Бардіну О.В. 

 
   Розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної 

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

 
ВИРІШИЛА: 

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

   2. Передати гр.Бардіну Олександрові Вікторовичу у власність земельну ділянку 
комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної громади, яка розташована в 
районі с.Табори в м.Баранівка,  Житомирської області, площею 2,0000 га, в тому числі: рілля 
– 2,0000 га, для ведення особистого селянського господарства, кадастровий номер земельної 
ділянки – XXXXXXXX. 

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

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

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

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

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

 
 

Міський голова                                                                                          А.О.Душко 
 
 
 
 
 
 



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ 
27 сесія 8 скликання 

 
21 грудня  2018 року                                                                                         № 1528 
 
Про затвердження проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки  
комунальної власності Баранівської об’єднаної  
територіальної громади з метою передачі її у 
власність для ведення особистого селянського 
господарства гр.Скоропадській Т.Г. 

 
   Розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної 

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

 
ВИРІШИЛА: 

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

   2. Передати гр.Скоропадській Тетяні Григорівні у власність земельну ділянку 
комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної громади, яка розташована в 
районі XXXXXXX, площею 2,0000 га, в тому числі: рілля – 2,0000 га, для ведення 
особистого селянського господарства, кадастровий номер земельної ділянки – XXXXXX. 

   3. Гр.Скоропадській Т.Г.: 
   3.1. Після затвердження проектної документації зареєструвати речове право на 

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

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

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

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

 
 

Міський голова                                                                                          А.О.Душко 
 
 
 
 
 
 



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ 
27 сесія 8 скликання 

 
21 грудня  2018 року                                                                                         № 1529 
 
Про затвердження проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки  
комунальної власності Баранівської об’єднаної  
територіальної громади з метою передачі її у 
власність для ведення особистого селянського 
господарства гр.Шлапакову М.М. 

 
   Розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної 

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

 
ВИРІШИЛА: 

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

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

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

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

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

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

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

 
 

Міський голова                                                                                          А.О.Душко 
 
 
 
 
 



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ 
27 сесія 8 скликання 

 
21 грудня  2018 року                                                                                         № 1530 
 
Про затвердження проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки  
комунальної власності Баранівської об’єднаної  
територіальної громади з метою передачі її у 
власність для ведення особистого селянського 
господарства гр.Янківському М.П. 

 
   Розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної 

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

 
ВИРІШИЛА: 

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

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

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

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

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

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

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

 
 

Міський голова                                                                                          А.О.Душко 
 
 
 
 
 



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ 
27 сесія 8 скликання 

 
21 грудня  2018 року                                                                                         № 1531 
 
Про затвердження проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки  
комунальної власності Баранівської об’єднаної  
територіальної громади з метою передачі її у 
власність для ведення особистого селянського 
господарства гр.Борисенкову О.М. 

 
   Розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної 

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

 
ВИРІШИЛА: 

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

   2. Передати гр.Борисенкову Олександру Михайловичу у власність земельну ділянку 
комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної громади, яка розташована в 
районі с.Табори в м.Баранівка,  Житомирської області, площею 2,0000 га, в тому числі: рілля 
– 2,0000 га, для ведення особистого селянського господарства, кадастровий номер земельної 
ділянки – XXXXXXXXX. 

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

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

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

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

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

 
 

Міський голова                                                                                          А.О.Душко 
 
 
 
 
 



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ 
27 сесія 8 скликання 

 
21 грудня  2018 року                                                                                         № 1532 
 
Про затвердження проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки  
комунальної власності Баранівської об’єднаної  
територіальної громади з метою передачі її у 
власність для ведення особистого селянського 
господарства гр.Олійнику В.С. 

 
   Розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної 

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

 
ВИРІШИЛА: 

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

   2. Передати гр.Олійнику Володимиру Савелійовичу у власність земельну ділянку 
комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної громади, яка розташована в 
районі с.Табори в м.Баранівка,  Житомирської області, площею 2,0000 га, в тому числі: рілля 
– 2,0000 га, для ведення особистого селянського господарства, кадастровий номер земельної 
ділянки – XXXXXXXX. 

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

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

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

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

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

 
 

Міський голова                                                                                          А.О.Душко 
 
 
 
 
 



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ 
27 сесія 8 скликання 

 
21 грудня  2018 року                                                                                         № 1533 
 
Про затвердження проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки  
комунальної власності Баранівської об’єднаної  
територіальної громади з метою передачі її у 
власність для ведення особистого селянського 
господарства гр.Погребняку Я.В. 

 
   Розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної 

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

 
ВИРІШИЛА: 

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

   2. Передати гр.Погребняку Ярославу Валерійовичу у власність земельну ділянку 
комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної громади, яка розташована в 
районі XXXXX, площею 2,0000 га, в тому числі: рілля – 2,0000 га, для ведення особистого 
селянського господарства, кадастровий номер земельної ділянки – XXXXXXXXXX. 

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

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

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

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

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

 
 

Міський голова                                                                                          А.О.Душко 
 
 
 
 
 



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ 
27 сесія 8 скликання 

 
21 грудня  2018 року                                                                                         № 1534 
 
Про затвердження проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки  
комунальної власності Баранівської об’єднаної  
територіальної громади з метою передачі її у 
власність для ведення особистого селянського 
господарства гр.Олійник О.С. 

 
   Розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної 

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

 
ВИРІШИЛА: 

   1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної 
власності Баранівської об’єднаної територіальної громади з метою передачі її у власність 
гр.Олійник Ользі Степанівні, яка проживає по XXXXXXXX, загальною площею 2,0000 га 
для ведення особистого селянського господарства в XXXXXXXXX. Дана земельна ділянка 
відноситься до категорії земель сільськогосподарського призначення. 

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

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

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

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

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

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

 
 

Міський голова                                                                                          А.О.Душко 
 
 
 
 
 



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ 
27 сесія 8 скликання 

 
21 грудня  2018 року                                                                                         № 1535 
 
Про затвердження проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки  
комунальної власності Баранівської об’єднаної  
територіальної громади з метою передачі її у 
власність для ведення особистого селянського 
господарства гр.Кухарчуку М.О. 

 
   Розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної 

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

 
ВИРІШИЛА: 

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

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

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

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

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

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

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

 
 

Міський голова                                                                                          А.О.Душко 
 
 
 
 
 



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ 
27 сесія 8 скликання 

 
21 грудня  2018 року                                                                                         № 1536 
 
Про затвердження проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки  
комунальної власності Баранівської об’єднаної  
територіальної громади з метою передачі її у 
власність для ведення особистого селянського 
господарства гр.Олійник І.П. 

 
   Розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної 

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

 
ВИРІШИЛА: 

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

   2. Передати гр.Олійник Ірині Павлівні у власність земельну ділянку комунальної 
власності Баранівської об’єднаної територіальної громади, яка розташована в районі 
XXXXXXXXX, площею 2,0000 га, в тому числі: рілля – 2,0000 га, для ведення особистого 
селянського господарства, кадастровий номер земельної ділянки – XXXXXXXX. 

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

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

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

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

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

 
 

Міський голова                                                                                          А.О.Душко 
 
 
 
 
 



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ 
27 сесія 8 скликання 

 
21 грудня  2018 року                                                                                         № 1537 
 
Про затвердження проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки  
комунальної власності Баранівської об’єднаної  
територіальної громади з метою передачі її у 
власність для ведення особистого селянського 
господарства гр.Матвійчук Г.М. 

 
   Розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної 

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

 
ВИРІШИЛА: 

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

   2. Передати гр.Матвійчук Галині Миколаївні у власність земельну ділянку комунальної 
власності Баранівської об’єднаної територіальної громади, яка розташована в районі 
с.Табори в м.Баранівка,  Житомирської області, площею 2,0000 га, в тому числі: рілля – 
2,0000 га, для ведення особистого селянського господарства, кадастровий номер земельної 
ділянки – XXXXXXXXX. 

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

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

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

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

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

 
 

Міський голова                                                                                          А.О.Душко 
 
 
 
 
 



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ 
27 сесія 8 скликання 

 
21 грудня  2018 року                                                                                         № 1538 
 
Про затвердження проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки  
комунальної власності Баранівської об’єднаної  
територіальної громади з метою передачі її у 
власність для ведення особистого селянського 
господарства гр.Дехтяруку В.І. 

 
   Розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної 

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

 
ВИРІШИЛА: 

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

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

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

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

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

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

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

 
 

Міський голова                                                                                          А.О.Душко 
 
 
 
 
 



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ 
27 сесія 8 скликання 

 
21 грудня  2018 року                                                                                         № 1539 
 
Про затвердження проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки  
комунальної власності Баранівської об’єднаної  
територіальної громади з метою передачі її у 
власність для ведення особистого селянського 
господарства гр.Андрушку А.П. 

 
   Розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної 

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

 
ВИРІШИЛА: 

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

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

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

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

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

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

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

 
 

Міський голова                                                                                          А.О.Душко 
 
 
 
 
 



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ 
27 сесія 8 скликання 

 
21 грудня  2018 року                                                                                         № 1540 
 
Про затвердження проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки  
комунальної власності Баранівської об’єднаної  
територіальної громади з метою передачі її у 
власність для ведення особистого селянського 
господарства гр.Андрушко Н.М. 

 
   Розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної 

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

 
ВИРІШИЛА: 

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

   2. Передати гр.Андрушко Наталії Миколаївні у власність земельну ділянку 
комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної громади, яка розташована в 
районі XXXXXXX, площею 2,0000 га, в тому числі: рілля – 2,0000 га, для ведення 
особистого селянського господарства, кадастровий номер земельної ділянки – 
XXXXXXXXXXX. 

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

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

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

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

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

 
 

Міський голова                                                                                          А.О.Душко 
 
 
 
 
 



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ 
27 сесія 8 скликання 

 
21 грудня  2018 року                                                                                         № 1541 
 
Про затвердження проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки  
комунальної власності Баранівської об’єднаної  
територіальної громади з метою передачі її у 
власність для ведення особистого селянського 
господарства гр.Кравчук В.А. 

 
   Розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної 

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

 
ВИРІШИЛА: 

   1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної 
власності Баранівської об’єднаної територіальної громади з метою передачі її у власність 
гр.Кравчук Вікторії Анатоліївні, яка проживає по пр.Польовому,7 в м.Баранівка, 
Житомирської області, загальною площею 2,0000 га для ведення особистого селянського 
господарства в XXXXXXXXXX. Дана земельна ділянка відноситься до категорії земель 
сільськогосподарського призначення. 

   2. Передати гр.Кравчук Вікторії Анатоліївні у власність земельну ділянку комунальної 
власності Баранівської об’єднаної територіальної громади, яка розташована в районі 
XXXXXXXXX, площею 2,0000 га, в тому числі: рілля – 2,0000 га, для ведення особистого 
селянського господарства, кадастровий номер земельної ділянки – XXXXXXXX. 

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

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

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

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

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

 
 

Міський голова                                                                                          А.О.Душко 
 
 
 
 
 
 



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ 
27 сесія 8 скликання 

 
21 грудня  2018 року                                                                                         № 1542 
 
Про затвердження проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки  
комунальної власності Баранівської об’єднаної  
територіальної громади з метою передачі її у 
власність для ведення особистого селянського 
господарства гр.Васільковій О.В. 

 
   Розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної 

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

 
ВИРІШИЛА: 

   1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної 
власності Баранівської об’єднаної територіальної громади з метою передачі її у власність 
гр.Васільковій Ользі Василівні, яка проживає по XXXXXXXXX, загальною площею 2,0000 
га для ведення особистого селянського господарства в XXXXXXXXXX. Дана земельна 
ділянка відноситься до категорії земель сільськогосподарського призначення. 

   2. Передати гр.Васільковій Ользі Василівні у власність земельну ділянку комунальної 
власності Баранівської об’єднаної територіальної громади, яка розташована в районі 
XXXXXXXXXX, площею 2,0000 га, в тому числі: рілля – 2,0000 га, для ведення особистого 
селянського господарства, кадастровий номер земельної ділянки – XXXXXXXXX. 

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

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

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

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

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

 
 

Міський голова                                                                                          А.О.Душко 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
РІШЕННЯ 

27 сесія 8 скликання 
 

21 грудня  2018 року                                                                                                     № 1543 
 
Про затвердження технічної документації 
із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж  земельної ділянки комунальної власності 
Баранівської об’єднаної територіальної громади 
з метою передачі її у власність для будівництва 
і обслуговування житлового будинку,  
господарських будівель і споруд гр.Лавренчук Л.С. 
 

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

 
ВИРІШИЛА: 

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

    2. Передати гр. Лавренчук Любові Семенівні у власність земельну ділянку 
комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної громади, яка розташована по 
XXXXXXXXXX, площею 0,2500 га, в тому числі: під житловою забудовою та 
господарськими спорудами – 0,0676 га; рілля - 0,1824 га, для будівництва і обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд, кадастровий номер земельної ділянки 
– XXXXXXXXX. 

    3. Гр. Лавренчук Л.С.: 
    3.1. Після затвердження технічної документації зареєструвати речове право на 

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

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

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

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

 

 



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ 
27 сесія 8 скликання 

 
21 грудня  2018 року                                                                                                № 1544 
 
Про надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок комунальної власності 
Баранівської об’єднаної територіальної 
громади за межами населених пунктів 
зі зміною цільового призначення з земель 
запасу на землі для ведення особистого  
селянського господарства з подальшою  
передачею у власність громадянам 
 

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

 
ВИРІШИЛА: 
          1. Надати дозвіл на виготовлення технічної документації щодо поділу земельної 
ділянки земель запасу сільськогосподарського призначення  за кадастровим номером 
XXXXXXXXXX загальною площею 18,1486 га. 

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

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

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

Додаток до рішення 



                                                                                   27 сесії 8 скликання Баранівської          
                                                                                   міської ради  від 21.12.2018 р. № 1544       

                                                                                                                        
 
 
 Прізвище,  ім,я  та  

по-батькові 
Адреса проживання Місце 

розташування 
земельної 
ділянки 
 

Площа, 
га 

1 Ковальчук Валентина 
Петрівна 

  1,2000 

2 Юхимчук Іван 
Сергійович 

  0,2000 

3 Рублюк Сергій 
Миколайович 

  1,0000 

4 Шевчук Олександр 
Миколайович 

  1,3000 

5 Пархоменко Павло 
Васильович 

  0,7500 

6 Мілюшина Таїсія 
Юріївна 

  0,8000 

7 Рижовський Юрій 
Миколайович 

  1,0000 

 
 
 
Секретар ради                                                                                                             О.В.Самчук  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ 
27 сесія 8 скликання 

 
21 грудня  2018 року                                                                                                № 1545 
 
Про надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок комунальної власності 
Баранівської об’єднаної територіальної 
громади за межами населених пунктів 
зі зміною цільового призначення з земель 
запасу на землі для ведення особистого  
селянського господарства з подальшою  
передачею у власність громадянам 
 

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

 
ВИРІШИЛА: 
          1. Надати дозвіл на виготовлення технічної документації щодо поділу земельної 
ділянки земель запасу сільськогосподарського призначення  за кадастровим номером 
XXXXXXXXXX загальною площею 42,9869 га на три земельних ділянки площею 2,0000 га; 
2,0000 га та 38,9869 га.          

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

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

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



Додаток до рішення                                                                               
27 сесії 8 скликання Баранівської          

                                                                                   міської ради  від 21.12.2018 р. № 1545       
                                                                                                                        
 
 
 Прізвище,  ім,я  та  

по-батькові 
Адреса проживання Місце 

розташування 
земельної 
ділянки 
 

Площа, 
га 

1 Лавренчук Олексій 
Миколайович 

  2,0000 

2 Ковальчук Надія 
Сидорівна 

  2,0000 

 
 
 
Секретар ради                                                                                                             О.В.Самчук 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ 
27 сесія 8 скликання 

 
21 грудня  2018 року                                                                                                № 1546  
 
Про надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок комунальної власності 
Баранівської об’єднаної територіальної 
громади за межами населених пунктів 
зі зміною цільового призначення з земель 
запасу на землі для ведення особистого  
селянського господарства з подальшою  
передачею у власність громадянам 
 

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

 
ВИРІШИЛА: 
          1. Надати дозвіл на виготовлення технічної документації щодо поділу земельної 
ділянки земель запасу сільськогосподарського призначення  за кадастровим номером 
XXXXXXX загальною площею 4,5539 га на три земельних ділянки площею 2,0000 га; 2,0000 
га та 0,5539 га.          

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

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

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



Додаток до рішення 
                                                                                   27 сесії 8 скликання Баранівської          
                                                                                   міської ради  від 21.12.2018 р. № 1546       

                                                                                                                        
 
 
 Прізвище,  ім,я  та  

по-батькові 
Адреса проживання Місце 

розташування 
земельної 
ділянки 
 

Площа, 
га 

1 Стецюк Олена 
Олегівна 

  2,0000 

2 Воронка Олена 
Михайлівна 

  2,0000 

 
 
 
Секретар ради                                                                                                             О.В.Самчук 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ 
27 сесія 8 скликання 

 
21 грудня  2018 року                                                                                                № 1547 
 
Про надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок комунальної власності 
Баранівської об’єднаної територіальної 
громади за межами населених пунктів 
зі зміною цільового призначення з земель 
запасу на землі для ведення особистого  
селянського господарства з подальшою  
передачею у власність громадянам 
 

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

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

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

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

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



Додаток до рішення 
                                                                                   27 сесії 8 скликання Баранівської          
                                                                                   міської ради  від 21.12.2018 р. № 1547       

                                                                                                                        
 
 
 Прізвище,  ім,я  та  

по-батькові 
Адреса проживання Місце 

розташування 
земельної 
ділянки 
 

Площа, 
га 

1 Черкавський Сергій 
Павлович 

  2,0000 

2 Миколайчук Василь 
Олексійович 

  2,0000 

3 Юзьков Вадим 
Сергійович 

  2,0000 

4 Рябчук Олександр 
Володимирович 

  2,0000 

5 Осіпчук Андрій 
Миколайович 

  2,0000 

6 Рябчук Олексій 
Володимирович 

  2,0000 

 
 
 
Секретар ради                                                                                              О.В.Самчук 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ 
27 сесія 8 скликання 

 
21 грудня  2018 року                                                                                         № 1548 
 
Про передачу у власність земельної 
ділянки комунальної власності 
Баранівської об,єднаної територіальної 
громади для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель 
і споруд гр.Чорному А.І. 

 
   Розглянувши заяву гр.Чорного А.І. про передачу у власність земельної ділянки для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, 
керуючись ст.12,40,118,125,126 Земельного кодексу України, Законом України «Про 
реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», ст.26 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної комісії з питань 
земельних відносин, містобудування, будівництва та охорони навколишнього природного 
середовища, міська рада 

 
ВИРІШИЛА: 

   1. Передати гр.Чорному Артему Ігоровичу, який проживає по XXXXXXXXX, у 
власність земельну ділянку комунальної власності Баранівської об,єднаної територіальної 
громади для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та 
споруд загальною площею 0,2040 га по XXXXXXXXXX. Кадастровий номер земельної 
ділянки: XXXXXXXXXX. 

   2. Гр.Чорному А.І.: 
       2.1. Виконувати обов’язки землевласника відповідно до вимог статті 91 Земельного 
кодексу україни. 
       2.2. Забезпечити вільний доступ для прокладання нових, ремонту та експлуатації 
існуючих інженерних мереж і споруд, що знаходяться в межах земельної ділянки. 

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

 
 

Міський голова                                                                                          А.О.Душко 
        

                  
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ 
27 сесія 8 скликання 

 
21 грудня  2018 року                                                                                                № 1549 
 
Про надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок комунальної власності 
Баранівської об’єднаної територіальної 
громади за межами населених пунктів 
зі зміною цільового призначення з земель 
запасу на землі для ведення особистого  
селянського господарства з подальшою  
передачею у власність громадянам 
 

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

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

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

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

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



 
Додаток до рішення 

                                                                                   27 сесії 8 скликання Баранівської          
                                                                                   міської ради  від 21.12.2018 р. № 1549       

                                                                                                                        
 
 
 Прізвище,  ім,я  та  

по-батькові 
Адреса проживання Місце 

розташування 
земельної 
ділянки 
 

Площа, 
га 

1 Ожеревський Дмитро 
Олександрович 

  2,0000 

2 Брезіцький Анатолій 
Станіславович 

  2,0000 

 
 
 
Секретар ради                                                                                                             О.В.Самчук 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ 
27 сесія 8 скликання 

 
21 грудня  2018 року                                                                                                    № 1550 
 
Про внесення змін до рішень  
26 сесії 8 скликання від 12.11.2018 р. 

 
   Заслухавши інформацію начальника відділу містобудування та архітектури, земельних 

відносин та комунального майна Шевчук О.Г. про необхідність внесення змін до рішень 26 
сесії 8 скликання Баранівської міської ради від 12.11.2018 р., керуючись ст.12 Земельного 
кодексу України, ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
враховуючи рекомендації постійної комісії з питань земельних відносин, містобудування, 
будівництва та охорони навколишнього природного середовища, міська рада 

 
ВИРІШИЛА: 

          1. Внести зміни до рішення 26 сесії 8 скликання Баранівської міської ради від  
12.11.2018 р. №1430 «Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо 
відведення земельних ділянок комунальної власності Баранівської об,єднаної територіальної 
громади за межами населених пунктів для ведення особистого селянського господарства з 
подальшою передачею у власність громадянам», а саме,: 
- назву рішення викласти в новій редакції «Про надання дозволу на виготовлення проекту 
землеустрою щодо відведення земельних ділянок комунальної власності Баранівської 
об,єднаної територіальної громади за межами населених пунктів зі зміною цільового 
призначення з земель запасу на землі для ведення особистого селянського господарства з 
подальшою передачею у власність громадянам»; 
- рішення доповнити пунктом 1: 
«1. Надати дозвіл на виготовлення технічної документації щодо поділу земельної ділянки 
земель запасу сільськогосподарського призначення за кадастровим номером XXXXXXXXX 
загальною площею 79,2925 га»; 
- пункт перший даного рішення вважати пунктом другим, пункт другий вважати пунктом 
третім, пункт третій вважати пунктом четвертим; 
- в пункті 2 даного рішення слова «з земель запасу сільськогосподарського призначення 
комунальної власності Баранівської об,єднаної територіальної громади (16.00) загальною 
площею 79,2925 га (кадастровий номер XXXXXXXXX) для ведення особистого селянського 
господарства» замінити на слова «сільськогосподарського призначення комунальної 
власності Баранівської об,єднаної територіальної громади зі зміною цільового призначення з 
земель запасу (16.00) на землі для ведення особистого селянського господарства (01.03)». 
         2. Внести зміни до рішення 26 сесії 8 скликання Баранівської міської ради від  
12.11.2018 р. №1431 «Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо 
відведення земельних ділянок комунальної власності Баранівської об,єднаної територіальної 
громади за межами населених пунктів для ведення особистого селянського господарства з 
подальшою передачею у власність громадянам», а саме,: 
- назву рішення викласти в новій редакції «Про надання дозволу на виготовлення проекту 
землеустрою щодо відведення земельних ділянок комунальної власності Баранівської 
об,єднаної територіальної громади за межами населених пунктів зі зміною цільового 
призначення з земель запасу на землі для ведення особистого селянського господарства з 
подальшою передачею у власність громадянам»; 
- рішення доповнити пунктом 1: 



«1. Надати дозвіл на виготовлення технічної документації щодо поділу земельної ділянки 
земель запасу сільськогосподарського призначення за кадастровим номером XXXXXXX 
загальною площею 11,8722 га»; 
- пункт перший даного рішення вважати пунктом другим, пункт другий вважати пунктом 
третім, пункт третій вважати пунктом четвертим; 
- в пункті 2 даного рішення слова «з земель запасу сільськогосподарського призначення 
комунальної власності Баранівської об,єднаної територіальної громади (16.00) загальною 
площею 11,8722 га (кадастровий номер XXXXXXXX) для ведення особистого селянського 
господарства» замінити на слова «сільськогосподарського призначення комунальної 
власності Баранівської об,єднаної територіальної громади зі зміною цільового призначення з 
земель запасу (16.00) на землі для ведення особистого селянського господарства (01.03)». 
         3. Внести зміни до рішення 26 сесії 8 скликання Баранівської міської ради від  
12.11.2018 р. №1432 «Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо 
відведення земельних ділянок комунальної власності Баранівської об,єднаної територіальної 
громади за межами населених пунктів для ведення особистого селянського господарства з 
подальшою передачею у власність громадянам», а саме,: 
- назву рішення викласти в новій редакції «Про надання дозволу на виготовлення проекту 
землеустрою щодо відведення земельних ділянок комунальної власності Баранівської 
об,єднаної територіальної громади за межами населених пунктів зі зміною цільового 
призначення з земель запасу на землі для ведення особистого селянського господарства з 
подальшою передачею у власність громадянам»; 
- рішення доповнити пунктом 1: 
«1. Надати дозвіл на виготовлення технічної документації щодо поділу земельної ділянки 
земель запасу сільськогосподарського призначення за кадастровим номером XXXXXXX 
загальною площею 49,8318 га»; 
- пункт перший даного рішення вважати пунктом другим, пункт другий вважати пунктом 
третім, пункт третій вважати пунктом четвертим; 
- в пункті 2 даного рішення слова «з земель запасу сільськогосподарського призначення 
комунальної власності Баранівської об,єднаної територіальної громади (16.00) загальною 
площею 49,8318 га (кадастровий номер XXXXXXXXX) для ведення особистого селянського 
господарства» замінити на слова «сільськогосподарського призначення комунальної 
власності Баранівської об,єднаної територіальної громади зі зміною цільового призначення з 
земель запасу (16.00) на землі для ведення особистого селянського господарства (01.03)». 
          4. Внести зміни до рішення 26 сесії 8 скликання Баранівської міської ради від  
12.11.2018 р. №1433 «Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо 
відведення земельних ділянок комунальної власності Баранівської об,єднаної територіальної 
громади за межами населених пунктів для ведення особистого селянського господарства з 
подальшою передачею у власність громадянам», а саме,: 
- назву рішення викласти в новій редакції «Про надання дозволу на виготовлення проекту 
землеустрою щодо відведення земельних ділянок комунальної власності Баранівської 
об,єднаної територіальної громади за межами населених пунктів зі зміною цільового 
призначення з земель запасу на землі для ведення особистого селянського господарства з 
подальшою передачею у власність громадянам»; 
- рішення доповнити пунктом 1: 
«1. Надати дозвіл на виготовлення технічної документації щодо поділу земельної ділянки 
земель запасу сільськогосподарського призначення за кадастровим номером 
XXXXXXXXXXX загальною площею 87,7091 га»; 
- пункт перший даного рішення вважати пунктом другим, пункт другий вважати пунктом 
третім, пункт третій вважати пунктом четвертим; 
- в пункті 2 даного рішення слова «з земель запасу сільськогосподарського призначення 
комунальної власності Баранівської об,єднаної територіальної громади (16.00) загальною 
площею 87,7091 га (кадастровий номер XXXXXXX) для ведення особистого селянського 
господарства» замінити на слова «сільськогосподарського призначення комунальної 
власності Баранівської об,єднаної територіальної громади зі зміною цільового призначення з 
земель запасу (16.00) на землі для ведення особистого селянського господарства (01.03)». 



         5. Внести зміни до рішення 26 сесії 8 скликання Баранівської міської ради від  
12.11.2018 р. №1446 «Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо 
відведення земельних ділянок комунальної власності Баранівської об,єднаної територіальної 
громади за межами населених пунктів для ведення особистого селянського господарства з 
подальшою передачею у власність громадянам», а саме,: 
- назву рішення викласти в новій редакції «Про надання дозволу на виготовлення проекту 
землеустрою щодо відведення земельних ділянок комунальної власності Баранівської 
об,єднаної територіальної громади за межами населених пунктів зі зміною цільового 
призначення з земель запасу на землі для ведення особистого селянського господарства з 
подальшою передачею у власність громадянам»; 
- рішення доповнити пунктом 1: 
«1. Надати дозвіл на виготовлення технічної документації щодо поділу земельної ділянки 
земель запасу сільськогосподарського призначення за кадастровим номером XXXXXXX 
загальною площею 21,2178 га»; 
- пункт перший даного рішення вважати пунктом другим, пункт другий вважати пунктом 
третім, пункт третій вважати пунктом четвертим; 
- в пункті 2 даного рішення слова «з земель запасу сільськогосподарського призначення 
комунальної власності Баранівської об,єднаної територіальної громади (16.00) загальною 
площею 21,2178 га (кадастровий номер XXXXXXXX) для ведення особистого селянського 
господарства» замінити на слова «сільськогосподарського призначення комунальної 
власності Баранівської об,єднаної територіальної громади зі зміною цільового призначення з 
земель запасу (16.00) на землі для ведення особистого селянського господарства (01.03)». 
          6. Внести зміни до рішення 26 сесії 8 скликання Баранівської міської ради від  
12.11.2018 р. №1447 «Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо 
відведення земельних ділянок комунальної власності Баранівської об,єднаної територіальної 
громади за межами населених пунктів для ведення особистого селянського господарства з 
подальшою передачею у власність громадянам», а саме,: 
- назву рішення викласти в новій редакції «Про надання дозволу на виготовлення проекту 
землеустрою щодо відведення земельних ділянок комунальної власності Баранівської 
об,єднаної територіальної громади за межами населених пунктів зі зміною цільового 
призначення з земель запасу на землі для ведення особистого селянського господарства з 
подальшою передачею у власність громадянам»; 
- рішення доповнити пунктом 1: 
«1. Надати дозвіл на виготовлення технічної документації щодо поділу земельної ділянки 
земель запасу сільськогосподарського призначення за кадастровим номером XXXXXXXX 
загальною площею 12,5658 га»; 
- пункт перший даного рішення вважати пунктом другим, пункт другий вважати пунктом 
третім, пункт третій вважати пунктом четвертим; 
- в пункті 2 даного рішення слова «з земель запасу сільськогосподарського призначення 
комунальної власності Баранівської об,єднаної територіальної громади (16.00) загальною 
площею 12,5658 га (кадастровий номер XXXXXXXX) для ведення особистого селянського 
господарства» замінити на слова «сільськогосподарського призначення комунальної 
власності Баранівської об,єднаної територіальної громади зі зміною цільового призначення з 
земель запасу (16.00) на землі для ведення особистого селянського господарства (01.03)». 
         7. Внести зміни до рішення 26 сесії 8 скликання Баранівської міської ради від  
12.11.2018 р. №1455 «Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо 
відведення земельних ділянок комунальної власності Баранівської об,єднаної територіальної 
громади за межами населених пунктів для ведення особистого селянського господарства з 
подальшою передачею у власність громадянам», а саме,: 
- назву рішення викласти в новій редакції «Про надання дозволу на виготовлення проекту 
землеустрою щодо відведення земельних ділянок комунальної власності Баранівської 
об,єднаної територіальної громади за межами населених пунктів зі зміною цільового 
призначення з земель запасу на землі для ведення особистого селянського господарства з 
подальшою передачею у власність громадянам»; 
- рішення доповнити пунктом 1: 



«1. Надати дозвіл на виготовлення технічної документації щодо поділу земельної ділянки 
земель запасу сільськогосподарського призначення за кадастровим номером XXXXXXX 
загальною площею 2,6961 га»; 
- пункт перший даного рішення вважати пунктом другим, пункт другий вважати пунктом 
третім, пункт третій вважати пунктом четвертим; 
- в пункті 2 даного рішення слова «з земель запасу сільськогосподарського призначення 
комунальної власності Баранівської об,єднаної територіальної громади (16.00) загальною 
площею 2,6961 га (кадастровий номер XXXXXXXX) для ведення особистого селянського 
господарства» замінити на слова «сільськогосподарського призначення комунальної 
власності Баранівської об,єднаної територіальної громади зі зміною цільового призначення з 
земель запасу (16.00) на землі для ведення особистого селянського господарства (01.03)». 
          8. Внести зміни до рішення 26 сесії 8 скликання Баранівської міської ради від  
12.11.2018 р. №1466 «Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо 
відведення земельних ділянок комунальної власності Баранівської об,єднаної територіальної 
громади за межами населених пунктів для ведення особистого селянського господарства з 
подальшою передачею у власність громадянам», а саме,: 
- назву рішення викласти в новій редакції «Про надання дозволу на виготовлення проекту 
землеустрою щодо відведення земельних ділянок комунальної власності Баранівської 
об,єднаної територіальної громади за межами населених пунктів зі зміною цільового 
призначення з земель запасу на землі для ведення особистого селянського господарства з 
подальшою передачею у власність громадянам»; 
- рішення доповнити пунктом 1: 
«1. Надати дозвіл на виготовлення технічної документації щодо поділу земельної ділянки 
земель запасу сільськогосподарського призначення за кадастровим номером XXXXXXXX 
загальною площею 6,5093 га»; 
- пункт перший даного рішення вважати пунктом другим, пункт другий вважати пунктом 
третім, пункт третій вважати пунктом четвертим; 
- в пункті 2 даного рішення слова «з земель запасу сільськогосподарського призначення 
комунальної власності Баранівської об,єднаної територіальної громади (16.00) загальною 
площею 6,5093 га (кадастровий номер XXXXXXX) для ведення особистого селянського 
господарства» замінити на слова «сільськогосподарського призначення комунальної 
власності Баранівської об,єднаної територіальної громади зі зміною цільового призначення з 
земель запасу (16.00) на землі для ведення особистого селянського господарства (01.03)». 
          9. Внести зміни до рішення 26 сесії 8 скликання Баранівської міської ради від  
12.11.2018 р. №1467 «Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо 
відведення земельних ділянок комунальної власності Баранівської об,єднаної територіальної 
громади за межами населених пунктів для ведення особистого селянського господарства з 
подальшою передачею у власність громадянам», а саме,: 
- назву рішення викласти в новій редакції «Про надання дозволу на виготовлення проекту 
землеустрою щодо відведення земельних ділянок комунальної власності Баранівської 
об,єднаної територіальної громади за межами населених пунктів зі зміною цільового 
призначення з земель запасу на землі для ведення особистого селянського господарства з 
подальшою передачею у власність громадянам»; 
- рішення доповнити пунктом 1: 
«1. Надати дозвіл на виготовлення технічної документації щодо поділу земельної ділянки 
земель запасу сільськогосподарського призначення за кадастровим номером XXXXXXX 
загальною площею 2,1252 га»; 
- пункт перший даного рішення вважати пунктом другим, пункт другий вважати пунктом 
третім, пункт третій вважати пунктом четвертим; 
- в пункті 2 даного рішення слова «з земель запасу сільськогосподарського призначення 
комунальної власності Баранівської об,єднаної територіальної громади (16.00) загальною 
площею 2,1252 га (кадастровий номер XXXXXXX) для ведення особистого селянського 
господарства» замінити на слова «сільськогосподарського призначення комунальної 
власності Баранівської об,єднаної територіальної громади зі зміною цільового призначення з 
земель запасу (16.00) на землі для ведення особистого селянського господарства (01.03)». 



         10. Внести зміни до рішення 26 сесії 8 скликання Баранівської міської ради від  
12.11.2018 р. №1469 «Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо 
відведення земельних ділянок комунальної власності Баранівської об,єднаної територіальної 
громади за межами населених пунктів для ведення особистого селянського господарства з 
подальшою передачею у власність громадянам», а саме,: 
- назву рішення викласти в новій редакції «Про надання дозволу на виготовлення проекту 
землеустрою щодо відведення земельних ділянок комунальної власності Баранівської 
об,єднаної територіальної громади за межами населених пунктів зі зміною цільового 
призначення з земель запасу на землі для ведення особистого селянського господарства з 
подальшою передачею у власність громадянам»; 
- рішення доповнити пунктом 1: 
«1. Надати дозвіл на виготовлення технічної документації щодо поділу земельної ділянки 
земель запасу сільськогосподарського призначення за кадастровим номером XXXXXXX 
загальною площею 10,9718 га»; 
- пункт перший даного рішення вважати пунктом другим, пункт другий вважати пунктом 
третім, пункт третій вважати пунктом четвертим; 
- в пункті 2 даного рішення слова «з земель запасу сільськогосподарського призначення 
комунальної власності Баранівської об,єднаної територіальної громади (16.00) загальною 
площею 10,9718 га (кадастровий номер XXXXXXXX) для ведення особистого селянського 
господарства» замінити на слова «сільськогосподарського призначення комунальної 
власності Баранівської об,єднаної територіальної громади зі зміною цільового призначення з 
земель запасу (16.00) на землі для ведення особистого селянського господарства (01.03)». 
          11. Внести зміни до рішення 26 сесії 8 скликання Баранівської міської ради від  
12.11.2018 р. №1471 «Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо 
відведення земельних ділянок комунальної власності Баранівської об,єднаної територіальної 
громади за межами населених пунктів для ведення особистого селянського господарства з 
подальшою передачею у власність громадянам», а саме,: 
- назву рішення викласти в новій редакції «Про надання дозволу на виготовлення проекту 
землеустрою щодо відведення земельних ділянок комунальної власності Баранівської 
об,єднаної територіальної громади за межами населених пунктів зі зміною цільового 
призначення з земель запасу на землі для ведення особистого селянського господарства з 
подальшою передачею у власність громадянам»; 
- рішення доповнити пунктом 1: 
«1. Надати дозвіл на виготовлення технічної документації щодо поділу земельної ділянки 
земель запасу сільськогосподарського призначення за кадастровим номером XXXXXXX 
загальною площею 101,1323 га»; 
- пункт перший даного рішення вважати пунктом другим, пункт другий вважати пунктом 
третім, пункт третій вважати пунктом четвертим; 
- в пункті 2 даного рішення слова «з земель запасу сільськогосподарського призначення 
комунальної власності Баранівської об,єднаної територіальної громади (16.00) загальною 
площею 101,1323 га (кадастровий номер XXXXXXXXX) для ведення особистого 
селянського господарства» замінити на слова «сільськогосподарського призначення 
комунальної власності Баранівської об,єднаної територіальної громади зі зміною цільового 
призначення з земель запасу (16.00) на землі для ведення особистого селянського 
господарства (01.03)». 
         12. Внести зміни до рішення 26 сесії 8 скликання Баранівської міської ради від  
12.11.2018 р. №1472 «Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо 
відведення земельних ділянок комунальної власності Баранівської об,єднаної територіальної 
громади за межами населених пунктів для ведення особистого селянського господарства з 
подальшою передачею у власність громадянам», а саме,: 
- назву рішення викласти в новій редакції «Про надання дозволу на виготовлення проекту 
землеустрою щодо відведення земельних ділянок комунальної власності Баранівської 
об,єднаної територіальної громади за межами населених пунктів зі зміною цільового 
призначення з земель запасу на землі для ведення особистого селянського господарства з 
подальшою передачею у власність громадянам»; 



- рішення доповнити пунктом 1: 
«1. Надати дозвіл на виготовлення технічної документації щодо поділу земельної ділянки 
земель запасу сільськогосподарського призначення за кадастровим номером XXXXXXXXX 
загальною площею 25,8649 га»; 
- пункт перший даного рішення вважати пунктом другим, пункт другий вважати пунктом 
третім, пункт третій вважати пунктом четвертим; 
- в пункті 2 даного рішення слова «з земель запасу сільськогосподарського призначення 
комунальної власності Баранівської об,єднаної територіальної громади (16.00) загальною 
площею 25,8649 га (кадастровий номер XXXXXXXXX) для ведення особистого селянського 
господарства» замінити на слова «сільськогосподарського призначення комунальної 
власності Баранівської об,єднаної територіальної громади зі зміною цільового призначення з 
земель запасу (16.00) на землі для ведення особистого селянського господарства (01.03)». 
          13. Внести зміни до рішення 26 сесії 8 скликання Баранівської міської ради від  
12.11.2018 р. №1473 «Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо 
відведення земельних ділянок комунальної власності Баранівської об,єднаної територіальної 
громади за межами населених пунктів для ведення особистого селянського господарства з 
подальшою передачею у власність громадянам», а саме,: 
- назву рішення викласти в новій редакції «Про надання дозволу на виготовлення проекту 
землеустрою щодо відведення земельних ділянок комунальної власності Баранівської 
об,єднаної територіальної громади за межами населених пунктів зі зміною цільового 
призначення з земель запасу на землі для ведення особистого селянського господарства з 
подальшою передачею у власність громадянам»; 
- рішення доповнити пунктом 1: 
«1. Надати дозвіл на виготовлення технічної документації щодо поділу земельної ділянки 
земель запасу сільськогосподарського призначення за кадастровим номером XXXXXXXXX 
загальною площею 25,4723 га»; 
- пункт перший даного рішення вважати пунктом другим, пункт другий вважати пунктом 
третім, пункт третій вважати пунктом четвертим; 
- в пункті 2 даного рішення слова «з земель запасу сільськогосподарського призначення 
комунальної власності Баранівської об,єднаної територіальної громади (16.00) загальною 
площею 25,4723 га (кадастровий номер XXXXXXXXX) для ведення особистого селянського 
господарства» замінити на слова «сільськогосподарського призначення комунальної 
власності Баранівської об,єднаної територіальної громади зі зміною цільового призначення з 
земель запасу (16.00) на землі для ведення особистого селянського господарства (01.03)». 
          14. Внести зміни до рішення 26 сесії 8 скликання Баранівської міської ради від  
12.11.2018 р. №1474 «Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо 
відведення земельних ділянок комунальної власності Баранівської об,єднаної територіальної 
громади за межами населених пунктів для ведення особистого селянського господарства з 
подальшою передачею у власність громадянам», а саме,: 
- назву рішення викласти в новій редакції «Про надання дозволу на виготовлення проекту 
землеустрою щодо відведення земельних ділянок комунальної власності Баранівської 
об,єднаної територіальної громади за межами населених пунктів зі зміною цільового 
призначення з земель запасу на землі для ведення особистого селянського господарства з 
подальшою передачею у власність громадянам»; 
- рішення доповнити пунктом 1: 
«1. Надати дозвіл на виготовлення технічної документації щодо поділу земельної ділянки 
земель запасу сільськогосподарського призначення за кадастровим номером XXXXXXXXX 
загальною площею 14,4244 га»; 
- пункт перший даного рішення вважати пунктом другим, пункт другий вважати пунктом 
третім, пункт третій вважати пунктом четвертим; 
- в пункті 2 даного рішення слова «з земель запасу сільськогосподарського призначення 
комунальної власності Баранівської об,єднаної територіальної громади (16.00) загальною 
площею 14,4244 га (кадастровий номер XXXXXXXXXXX) для ведення особистого 
селянського господарства» замінити на слова «сільськогосподарського призначення 
комунальної власності Баранівської об,єднаної територіальної громади зі зміною цільового 



призначення з земель запасу (16.00) на землі для ведення особистого селянського 
господарства (01.03)». 
          15. Внести зміни до рішення 26 сесії 8 скликання Баранівської міської ради від  
12.11.2018 р. №1478 «Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо 
відведення земельних ділянок комунальної власності Баранівської об,єднаної територіальної 
громади за межами населених пунктів для ведення особистого селянського господарства з 
подальшою передачею у власність громадянам», а саме,: 
- назву рішення викласти в новій редакції «Про надання дозволу на виготовлення проекту 
землеустрою щодо відведення земельних ділянок комунальної власності Баранівської 
об,єднаної територіальної громади за межами населених пунктів зі зміною цільового 
призначення з земель запасу на землі для ведення особистого селянського господарства з 
подальшою передачею у власність громадянам»; 
- рішення доповнити пунктом 1: 
«1. Надати дозвіл на виготовлення технічної документації щодо поділу земельної ділянки 
земель запасу сільськогосподарського призначення за кадастровим номером XXXXXXX 
загальною площею 31,3013 га»; 
- пункт перший даного рішення вважати пунктом другим, пункт другий вважати пунктом 
третім, пункт третій вважати пунктом четвертим; 
- в пункті 2 даного рішення слова «з земель запасу сільськогосподарського призначення 
комунальної власності Баранівської об,єднаної територіальної громади (16.00) загальною 
площею 31,3013 га (кадастровий номер XXXXXXXXX) для ведення особистого селянського 
господарства» замінити на слова «сільськогосподарського призначення комунальної 
власності Баранівської об,єднаної територіальної громади зі зміною цільового призначення з 
земель запасу (16.00) на землі для ведення особистого селянського господарства (01.03)». 
          16. Внести зміни до рішення 26 сесії 8 скликання Баранівської міської ради від  
12.11.2018 р. №1479 «Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо 
відведення земельних ділянок комунальної власності Баранівської об,єднаної територіальної 
громади за межами населених пунктів для ведення особистого селянського господарства з 
подальшою передачею у власність громадянам», а саме,: 
- назву рішення викласти в новій редакції «Про надання дозволу на виготовлення проекту 
землеустрою щодо відведення земельних ділянок комунальної власності Баранівської 
об,єднаної територіальної громади за межами населених пунктів зі зміною цільового 
призначення з земель запасу на землі для ведення особистого селянського господарства з 
подальшою передачею у власність громадянам»; 
- рішення доповнити пунктом 1: 
«1. Надати дозвіл на виготовлення технічної документації щодо поділу земельної ділянки 
земель запасу сільськогосподарського призначення за кадастровим номером XXXXXXXXX 
загальною площею 8,6253 га»; 
- пункт перший даного рішення вважати пунктом другим, пункт другий вважати пунктом 
третім, пункт третій вважати пунктом четвертим; 
- в пункті 2 даного рішення слова «з земель запасу сільськогосподарського призначення 
комунальної власності Баранівської об,єднаної територіальної громади (16.00) загальною 
площею 8,6253 га (кадастровий номер XXXXXXXXXXX) для ведення особистого 
селянського господарства» замінити на слова «сільськогосподарського призначення 
комунальної власності Баранівської об,єднаної територіальної громади зі зміною цільового 
призначення з земель запасу (16.00) на землі для ведення особистого селянського 
господарства (01.03)». 
          17. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань 
земельних відносин, містобудування, будівництва та охорони навколишнього природного 
середовища. 
 
 

 
Міський голова                                                                               А.О.Душко 
 



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ 
27 сесія 8 скликання 

 
21 грудня   2018 року                                                                                                    № 1551 
 
Про надання дозволу на проведення  
експертної грошової оцінки земельної 
ділянки, яка призначена для продажу 
на земельному аукціоні 

 
   Заслухавши інформацію начальника відділу містобудування, архітектури, земельних 

відносин та комунального майна Шевчук О.Г. про необхідність проведення експертної 
грошової оцінки земельної ділянки комунальної власності Баранівської об’єднаної 
територіальної громади, яка передбачена для продажу на земельному аукціоні, враховуючи 
те, що попередня проведена експертна оцінка ділянки втратила чинність, керуючись 
ст.12,127,128 Земельного кодексу України, ст.26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної комісії з питань земельних 
відносин, містобудування, будівництва та охорони навколишнього природного середовища, 
міська рада 

 
ВИРІШИЛА: 

          1. Баранівській міській раді в особі міського голови Душка А.О. замовити проведення 
експертної грошової оцінки земельної ділянки комунальної власності Баранівської 
об’єднаної територіальної громади загальною площею 0,0805 га для розміщення та 
експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, 
машинобудівної та іншої промисловості, яка розташована в м.Баранівка, 
вул.Першотравенська,2ж. Кадастровий номер ділянки – 1820600000:01:004:1344. 
 
         2. Міському голові Душку А.О. від імені міської ради укласти договір на проведення 
експертної грошової оцінки земельної ділянки з суб’єктом оціночної діяльності, який має 
ліцензію на виконання землеоціночних робіт.  
 
         3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань 
земельних відносин, містобудування, будівництва та охорони навколишнього природного 
середовища. 
 
 

 
Міський голова                                                                             А.О.Душко 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ 
27 сесія 8 скликання 

 
21 грудня  2018 року                                                                                                № 1552 
 
Про надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок комунальної власності 
Баранівської об’єднаної територіальної 
громади за межами населених пунктів 
зі зміною цільового призначення з земель 
запасу на землі для ведення особистого  
селянського господарства з подальшою  
передачею у власність громадянам 
 

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

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

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

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

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



Додаток до рішення 
                                                                                   27 сесії 8 скликання Баранівської          
                                                                                   міської ради  від 21.12.2018 р. № 1552      

                                                                                                                        
 
 
 Прізвище,  ім,я  та  

по-батькові 
Адреса проживання Місце 

розташування 
земельної 
ділянки 
 

Площа, 
га 

1 Муравський Дмитро 
Анатолійович 

  2,0000 

2 Муравська Лідія 
Анатоліївна 

  2,0000 

3 Корнійчук Олена 
Олександрівна 

  2,0000 

     
 
 
 
Секретар ради                                                                                                             О.В.Самчук 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ 
27 сесія 8 скликання 

 
21 грудня  2018 року                                                                                                    № 1553  
 
Про надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки для індивідуального  
садівництва з подальшою передачею 
у власність гр.Вишинській В.В. 
 

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

ВИРІШИЛА: 

             1. Надати дозвіл гр.Вишинській Вікторії Вікторівні, яка проживає в 
XXXXXXXXXXX, на розробку проекту землеустрою щодо відведення у власність земельної 
ділянки з земель запасу сільськогосподарського призначення комунальної власності 
Баранівської об,єднаної територіальної громади загальною площею 0,0700 га для 
індивідуального садівництва в XXXXXXXXXX. 
 

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

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

 
 

Міський голова                                                                                                                  А.О.Душко 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ 
27 сесія 8 скликання 

 
21 грудня  2018 року                                                                                                № 1554 
 
Про надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок комунальної власності 
Баранівської об’єднаної територіальної 
громади за межами населених пунктів 
зі зміною цільового призначення з земель 
запасу на землі для ведення особистого  
селянського господарства з подальшою  
передачею у власність громадянам 
 

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

 
ВИРІШИЛА: 
          1. Надати дозвіл на виготовлення технічної документації щодо поділу земельної 
ділянки земель запасу сільськогосподарського призначення  за кадастровим номером 
XXXXXXXXXX загальною площею 25,4723 га.        

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

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

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



 
Додаток до рішення 

                                                                                   27 сесії 8 скликання Баранівської          
                                                                                   міської ради  від 21.12.2018 р. №1554        

                                                                                                                        
 
 
 Прізвище,  ім,я  та  

по-батькові 
Адреса проживання Місце 

розташування 
земельної 
ділянки 
 

Площа, 
га 

1 Шандрук Лілія 
Вікторівна 

  2,0000 

     
 
 
 
Секретар ради                                                                                                             О.В.Самчук 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ 
27 сесія 8 скликання 

 
21 грудня  2018 року                                                                                                № 1555 
 
Про надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок комунальної власності 
Баранівської об’єднаної територіальної 
громади за межами населених пунктів 
зі зміною цільового призначення з земель 
запасу на землі для сінокосіння та випасання 
худоби 
 

  
  Розглянувши колективне звернення жителів с.Стара Гута про надання дозволу на 

виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок в с.Стара Гута для 
сінокосіння та випасання худоби, заслухавши в.о.старости Марківського старостинського 
округу та Нестерука О.П., керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в 
Україні» , міська рада 

 
ВИРІШИЛА: 
 
 1. Перенести розгляд даного питання на одну із наступних сесій міської ради. 
 
           2. В.о. старости Марківського старостинського округу Вітюку В.В. організувати 
проведення громадських слухань по даному питанню. 
           
 3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань 
земельних відносин, містобудування, будівництва та охорони навколишнього природного 
середовища. 
 
 
Міський голова                                                                                  А.О.Душко 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ 
27 сесія 8 скликання 

 
21 грудня  2018 року                                                                                                № 1556 
 
Про надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок комунальної власності 
Баранівської об’єднаної територіальної 
громади за межами населених пунктів 
зі зміною цільового призначення з земель 
запасу на землі для ведення особистого  
селянського господарства з подальшою  
передачею у власність громадянам 
 

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

 
ВИРІШИЛА: 
          1. Надати дозвіл на виготовлення технічної документації щодо поділу земельної 
ділянки земель запасу сільськогосподарського призначення  за кадастровим номером 
XXXXXXXX загальною площею 14,5398 га.        

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

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

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



Додаток до рішення 
                                                                                   27 сесії 8 скликання Баранівської          
                                                                                   міської ради  від 21.12.2018 р. № 1556       

                                                                                                                        
 
 
 Прізвище,  ім,я  та  

по-батькові 
Адреса проживання Місце 

розташування 
земельної 
ділянки 
 

Площа, 
га 

1 Смірнов Олександр 
Олександрович 

  2,0000 

 
 
 
Секретар ради                                                                                                             О.В.Самчук 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ 
27 сесія 8 скликання 

 
21 грудня  2018 року                                                                                                № 1557 
 
Про надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок комунальної власності 
Баранівської об’єднаної територіальної 
громади за межами населених пунктів 
зі зміною цільового призначення з земель 
запасу на землі для ведення особистого  
селянського господарства з подальшою  
передачею у власність громадянам 
 

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

 
ВИРІШИЛА: 
          1. Надати дозвіл на виготовлення технічної документації щодо поділу земельної 
ділянки земель запасу сільськогосподарського призначення  за кадастровим номером 
XXXXXXXX загальною площею 79,2925 га.        

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

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

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



Додаток до рішення 
                                                                                   27 сесії 8 скликання Баранівської          
                                                                                   міської ради  від 21.12.2018 р. № 1557       

                                                                                                                        
 
 
 Прізвище,  ім,я  та  

по-батькові 
Адреса проживання Місце 

розташування 
земельної 
ділянки 
 

Площа, 
га 

1 Трубійчук 
Володимир Петрович 

  2,0000 

2 Краєвський 
Олександр 
Вікторович 

  2,0000 

3 Драган Микола 
Федорович 

  2,0000 

 
 
 
Секретар ради                                                                                                             О.В.Самчук 
 
 


