
 Проєкт 
 

                                  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
        3 сесія 8 скликання 

 24 грудня  2020 року                                                                       №  
 
Про надання дозволу на виготовлення 
технічної документації із землеустрою 
щодо поділу земельної ділянки та проекту  
землеустрою щодо відведення земельної  
ділянки комунальної власності Баранівської  
об’єднаної територіальної громади з метою 
передачі її у власність 
 

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

             1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення у власність 
земельної ділянки комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної громади: 
             1.1. Левкуші Валентині Михайлівні, яка проживає по 2 пров.Дубрівське шосе,5, в 
м.Баранівка Житомирської області, орієнтовною площею 0,1500 га для ведення особистого 
селянського господарства із земель запасу сільськогосподарського призначення, 
розташованої в м.Баранівка 2пров.Дубрівське шосе, Житомирської області. 

1.2. Панчук Ірині Петрівні, яка проживає по 1 пров.Древлянський,13, в м.Баранівка 
Житомирської області, орієнтовною площею 0,5000 га для ведення особистого селянського 
господарства із земель запасу сільськогосподарського призначення, розташованої в 
м.Баранівка, Житомирської області (район Зеремля).  

1.3. Поліщук Ганні Михайлівні , яка проживає с.Ситисько, Баранівського району, 
Житомирської області, орієнтовною площею 1,0000 га для ведення особистого селянського 
господарства із земель запасу сільськогосподарського призначення, розташованої в 
с.Ситисько, Баранівського району, Житомирської області. 

1.4. Поліщук Валентині Миколаївні , яка проживає с.Дубрівка, Баранівського 
району, Житомирської області, орієнтовною площею 0,6500 га для ведення особистого 
селянського господарства із земель запасу сільськогосподарського призначення, 
розташованої в с.Ситисько, Баранівського району, Житомирської області. 

1.5. Прокопчук Оксані Василівні , яка проживає по 1пров.Пилипа орлика,18 в 
м.Баранівка, Житомирської області, орієнтовною площею 0,2000 га для ведення особистого 
селянського господарства із земель запасу сільськогосподарського призначення, 
розташованої в м.Баранівка 1пров.Пилипа Орлика, Житомирської області. 

1.6. Цимбалюку Ігорю Вікторовичу , який проживає по Лісництво,1 в с.Зеремля, 
Баранівського району Житомирської області, орієнтовною площею 0,2400 га для ведення 



особистого селянського господарства із земель запасу сільськогосподарського 
призначення, розташованої в м.Баранівка вул.Партизанська, Житомирської області. 

1.7. Кухарському Сергію Миколайовичу, який проживає в м.Баранівка, 
1пров.Софіївський,36, орієнтовною площею 1,9185 га для ведення особистого селянського 
господарства із земель колективних сільськогосподарських підприємств, що припинені, 
розташованої за межами м.Баранівка, ур. Горобець. 

1.8. Кухарській Аллі Георгіївні, яка проживає в м.Баранівка, 3пров.Ломоносова,5, 
орієнтовною площею 1,9963 га для ведення особистого селянського господарства із земель 
колективних сільськогосподарських підприємств, що припинені, розташованої за межами 
м.Баранівка, ур. Горобець. 

          
              

 
  13. Після виготовлення проектів землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної громади, Баранівській 
міській раді зареєструвати земельні ділянки у відділі Держгеокадастру. Громадянам  
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. 

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

РІШЕННЯ  
        3 сесія 8 скликання 

24  грудня  2020 року                                                                       №  
 
Про надання дозволу на виготовлення 
технічної документації із землеустрою 
щодо поділу земельної ділянки та проекту  
землеустрою щодо відведення земельної  
ділянки комунальної власності Баранівської  
об’єднаної територіальної громади з метою 
передачі її у власність 
 

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

            1. Надати дозвіл на розробку технічної документації із землеустрою щодо поділу 
земельної ділянки загальною площею 49,0561 га (кадастровий номер: 
1820685800:04:000:1269). 
            1.1 Надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки сільськогосподарського призначення комунальної власності Баранівської 
об’єднаної територіальної громади зі зміною цільового призначення з земель запасу (16.00) 
на землі для ведення особистого селянського господарства (01.03) за межами с.Суємці 
Баранівського району Житомирської області, з подальшою передачею у власність: 
            1.1.1 Чубар Людмилі Пилипівні, яка проживає по вул.Некрасова,14 в м.Баранівка, 
Баранівського району, Житомирської області, орієнтовною площею 2,00 га. 

1.1.2 Дорошенку Василю Васильовичу, який проживає в с.Суємці, Баранівського 
району, Житомирської області, орієнтовною площею 2,00 га. 

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

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

РІШЕННЯ  
        3 сесія 8 скликання 

 24  грудня  2020 року                                                                       №  
 
Про надання дозволу на виготовлення 
технічної документації із землеустрою 
щодо поділу земельної ділянки та проекту  
землеустрою щодо відведення земельної  
ділянки комунальної власності Баранівської  
об’єднаної територіальної громади з метою 
передачі її у власність 
 

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

          1. Надати дозвіл на розробку технічної документації із землеустрою щодо поділу 
земельної ділянки загальною площею 11,8119 га (кадастровий номер: 
1820656300:03:000:0106). 
            1.1 Надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки сільськогосподарського призначення комунальної власності Баранівської 
об’єднаної територіальної громади зі зміною цільового призначення з земель запасу (16.00) 
на землі для ведення особистого селянського господарства (01.03) за межами с.Будисько 
Баранівського району Житомирської області, з подальшою передачею у власність: 
            1.1.1 Левченку Вадиму Олександровичу, який проживає по 2 пров.Садовому,42 в 
м.Баранівка Житомирської області, орієнтовною площею 2,00 га. 
            1.1.2  Левченку Олександру Миколайовичу, який проживає по 2 пров.Садовому,42 в 
м.Баранівка Житомирської області, орієнтовною площею 2,00 га. 

1.1.3 Левченко Олександрі Олександрівні, яка проживає по 2 пров.Садовому,42 в 
м.Баранівка Житомирської області, орієнтовною площею 2,00 га. 

1.1.4 Левченко Тетяні Олексіївні, яка проживає по 2 пров.Садовому,42 в м.Баранівка 
Житомирської області, орієнтовною площею 2,00 га. 
            2. Після виготовлення проектів землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної громади, Баранівській 
міській раді зареєструвати земельні ділянки у відділі Держгеокадастру. Громадянам  
протягом року з дати прийняття цього рішення подати проект землеустрою на розгляд сесії 



міської ради щодо прийняття рішення про його затвердження та передачі земельної 
ділянки у власність. При невиконанні цієї умови, дане рішення вважати таким, що втратило 
чинність. 

 
               3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну земельну 
погоджувальну комісію. 
 
 
Міський голова                                                                                 Олександр МІГЕЙ 
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Про надання дозволу на виготовлення 
технічної документації із землеустрою 
щодо поділу земельної ділянки та проекту  
землеустрою щодо відведення земельної  
ділянки комунальної власності Баранівської  
об’єднаної територіальної громади з метою 
передачі її у власність 
 

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

            1. Надати дозвіл на розробку технічної документації із землеустрою щодо поділу 
земельної ділянки загальною площею 4,1897 га (кадастровий номер: 
1820682600:05:000:0168). 
            1.1 Надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки сільськогосподарського призначення комунальної власності Баранівської 
об’єднаної територіальної громади зі зміною цільового призначення з земель запасу (16.00) 
на землі для ведення особистого селянського господарства (01.03) за межами с.Табори 
Баранівського району Житомирської області, з подальшою передачею у власність: 
            1.1.1 Муравській Софії Олександрівні, яка проживає по 1пров.8 Березня в 
Кашперівка, Баранівського району, Житомирської області, орієнтовною площею 2,00 га. 

1.1.2 Муравській Оксані Олександрівні, яка проживає по 1пров.8 Березня в 
Кашперівка, Баранівського району, Житомирської області, орієнтовною площею 2,00 га. 

             
               2. Після виготовлення проектів землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної громади, Баранівській 



міській раді зареєструвати земельні ділянки у відділі Держгеокадастру. Громадянам  
протягом року з дати прийняття цього рішення подати проект землеустрою на розгляд сесії 
міської ради щодо прийняття рішення про його затвердження та передачі земельної 
ділянки у власність. При невиконанні цієї умови, дане рішення вважати таким, що втратило 
чинність. 

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

РІШЕННЯ  
        3 сесія 8 скликання 

24  грудня  2020 року                                                                       №  
 
Про надання дозволу на виготовлення 
технічної документації із землеустрою 
щодо поділу земельної ділянки та проекту  
землеустрою щодо відведення земельної  
ділянки комунальної власності Баранівської  
об’єднаної територіальної громади з метою 
передачі її у власність 
 

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

            1. Надати дозвіл на розробку технічної документації із землеустрою щодо поділу 
земельної ділянки загальною площею 4.4215 га (кадастровий номер: 
1820685800:04:000:1311). 
            1.1 Надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки сільськогосподарського призначення комунальної власності Баранівської 
об’єднаної територіальної громади зі зміною цільового призначення з земель запасу (16.00) 
на землі для ведення особистого селянського господарства (01.03) за межами с.Суємці 
Баранівського району Житомирської області, з подальшою передачею у власність: 



            1.1.1 Свидинюку Мирославу Руслановичу, яка проживає в Суємці, Баранівського 
району, Житомирської області, орієнтовною площею 0,2000 га. 

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

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

                                  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
        3 сесія 8 скликання 

 24 грудня  2020 року                                                                       №  
 
Про надання дозволу на виготовлення 
технічної документації із землеустрою 
щодо поділу земельної ділянки та проекту  
землеустрою щодо відведення земельної  
ділянки комунальної власності Баранівської  
об’єднаної територіальної громади з метою 
передачі її у власність 
 

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

            1. Надати дозвіл на розробку технічної документації із землеустрою щодо поділу 
земельної ділянки загальною площею 4.4215 га (кадастровий номер: 
1820685800:04:000:1311). 
            1.1 Надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки сільськогосподарського призначення комунальної власності Баранівської 
об’єднаної територіальної громади зі зміною цільового призначення з земель запасу (16.00) 



на землі для ведення особистого селянського господарства (01.03) за межами с.Суємці 
Баранівського району Житомирської області, з подальшою передачею у власність: 
            1.1.1 Письменюк Аліні Олегівні, яка проживає в Суємці, Баранівського району, 
Житомирської області, орієнтовною площею 0,5000 га. 

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

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

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

 РІШЕННЯ  
        3 сесія  8 скликання 

    24 грудня 2020 року                                                                                              №  
 
Про затвердження технічної документації 
із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж  земельної ділянки комунальної власності 



Баранівської об’єднаної територіальної громади 
з метою передачі її у власність  
 

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

 
ВИРІШИЛА: 
 
         1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж земельної ділянки комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної 
громади та передати безоплатно у власність земельні ділянки: 
           
             1.1. Процун Галині Петрівні, яка проживає в с.Дубрівка вул.Вокзальна,58, 
Баранівського району, Житомирської області, земельна ділянка площею 1,5451 га (рілля)  з 
кадастровим номером 1820680400:06:000:0479, для ведення товарного 
сільськогосподарського виробництва. Земельні ділянки розташовані на землях 
реформованого КСП «Світанок» за межами  с.Берестівка  Баранівського району 
Житомирської області. 
        1.2. Повальчук Ганні Зигмунтівні, яка проживає в с.Табори, Баранівського району, 
Житомирської області, земельна ділянка площею 3,6476 га в т.ч площа-3,0207(рілля)  з 
кадастровим номером 1820682200:01:000:0160, площа-0,6269 га (пасовище) з кадастровим 
номером 1820682200:06:000:0116 для ведення товарного сільськогосподарського 
виробництва. Земельні ділянки розташовані на землях реформованого КСП «Полісся» за 
межами  с.Зеремля  Баранівського району Житомирської області. 
        1.3. Богуславській Оксані Володимирівні, яка проживає в м.Баранівка вул.Лугова,6, 
Житомирської області, земельна ділянка площею 0,1000  з кадастровим номером 
1820600000:01:002:0909, для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд. 

  
 
      2. Після затвердження технічної документації громадянам зареєструвати речове 

право на нерухоме майно відповідно до чинного законодавства. 
      3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну земельну 

погоджувальну комісію. 
 
 

Міський голова                                              Олександр МІГЕЙ 
 
 
 

                                                             Проєкт 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
3сесія  8 скликання 

 24   грудня 2020 року                                                                              №  
 



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

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

 
ВИРІШИЛА: 

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

1.1. Поліщук Сергію Івановичу, який проживає в м.Баранівка 1пров.Поліський,8 
Житомирської області, площею 0,3753 га для ведення особистого селянського господарства, 
що розташована в межах м.Баранівка (р-н колгоспного саду) Житомирської області. 
Кадастровий номер ділянки: 1820600000:01:001:1069. 

1.2. Хімічу Віктору Андрійовичу, який проживає в с.Стара Гута, вул.Молодіжна,23, 
Баранівського району, Житомирської області, площею 0,0800 га для ведення особистого 
селянського господарства, що розташована в межах с.Стара Гута , вул.Молодіжна. 
Кадастровий номер ділянки: 1820683600:02:003:0009. 

1.3. Завальнюк Ользі Василівні, яка проживає в с.Суємці, Баранівського району, 
Житомирської області, площею 2,0000 га для ведення особистого селянського господарства, 
що розташована за межами с.Суємці. Кадастровий номер ділянки: 1820685800:04:000:1333. 

1.4. Шульзі Галині Василівні, яка проживає в с.Суємці, Баранівського району, 
Житомирської області, площею 2,0000 га для ведення особистого селянського господарства, 
що розташована за межами с.Суємці. Кадастровий номер ділянки: 1820685800:04:000:1330. 

1.5. Бондарчуку Анатолію Віталійовичу, який проживає в с.Лісове, Баранівського 
району, Житомирської області, площею 2,0000 га для ведення особистого селянського 
господарства, що розташована за межами с.Лісове. Кадастровий номер ділянки: 
1820687600:06:000:0191. 

1.6. Лісневського Дмитра Валерійовича, який проживає в с.Лісове, Баранівського району, 
Житомирської області, площею 2,0000 га для ведення особистого селянського господарства, 
що розташована за межами с.Лісове. Кадастровий номер ділянки: 1820687600:06:000:0190. 

1.7. Весельській Зої Ігорівні, яка проживає в с.Лісове, Баранівського району, 
Житомирської області, площею 2,0000 га для ведення особистого селянського господарства, 
що розташована за межами с.Лісове. Кадастровий номер ділянки: 1820687600:06:000:0192. 

1.8. Леонець Євгенії Володимирівні, яка проживає в с.Гриньки, Баранівського району, 
Житомирської області, площею 0,2000 га для ведення особистого селянського господарства, 
що розташована в межах с.Гриньки. Кадастровий номер ділянки: 1820683000:04:001:0191. 

1.9. Мельник Оксані Олександрівні, яка проживає в м.Бровари вул.Красовського,7 кв.5, 
Київської області, площею 0,6954 га для ведення особистого селянського господарства, що 
розташована в межах с.Суємці. Кадастровий номер ділянки: 1820685800:03:003:0205. 

1.10. Зайчук Галині Петрівні, яка проживає в с.Іванівка, Баранівського району, 
Житомирської області, площею 2,0000 га для ведення особистого селянського господарства, 
що розташована за межами с.Суємці. Кадастровий номер ділянки: 1820685300:01:000:0350. 

1.11. Леонець Лесі Григорівні, яка проживає в м.Баранівка, вул.Пилипа Орлика,3 кв.3, 
Житомирської області, площею 2,0000 га для ведення особистого селянського господарства, 
що розташована за межами с.Деревищина. Кадастровий номер ділянки: 
1820682000:01:000:0052. 



1.12. Шпичак Лідії Іванівні, яка проживає в с.Суємці,, Житомирської області, площею 
2,0000 га для ведення особистого селянського господарства, що розташована за межами 
с.Суємці. Кадастровий номер ділянки: 1820685800:04:000:1322. 

1.13. Лавренчук Катерині Іванівні, яка проживає в с.Рогачів, Баранайону, Житомирської 
області, площею 0,1670 га для ведення особистого селянського господарства, що 
розташована в межах с.Рогачів, вул.Першотравенська. Кадастровий номер ділянки: 
1820684800:06:003:0304. 

1.14. Зайчук Ірині Григорівні, яка проживає в м.Баранівка вул.Соборна,24/24, 
Житомирської області, площею 2,0000 га для ведення особистого селянського господарства, 
що розташована за межами с.Суємці. Кадастровий номер ділянки: 1820685300:01:000:0349. 

1.15. Паращенко Валентині Антонівні, яка проживає в м.Баранівка 1пров.Польовий,10, 
Житомирської області, площею 0,0300 га для ведення особистого селянського господарства, 
що розташована в межах м.Баранівка, 1пров.Польовий. Кадастровий номер ділянки: 
1820600000:01:005:1730. 

1.16. Мельниченко Лідії Володимирівні, яка проживає в с.Зеремля, Баранівського 
району, Житомирської області, площею 3,6300 га для ведення товарного 
сільськогосподарського виробництва, що розташована за межами с.Вишнівка. Кадастровий 
номер ділянки: 1820682200:01:000:0370. 

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

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

 
Міський голова                                                                    Олександр МІГЕЙ 
                                                                                                                      
                                                                                                                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                        
 
 
 
 
 
                                                                                                                       проєкт 
 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
3  сесія  8 скликання 

24   грудня 2020 року                                                                                                 №  
 
Про припинення права 
користування земельною  
ділянкою  
 

        Розглянувши заяви гр.Свидинюк Н.І, Поліщука М.Ф., Бойка ОюО., керуючись 
ст.12,141 Земельного Кодексу України, ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», враховуючи рекомендації постійної земельної погоджувальної комісії, міська рада 

 
ВИРІШИЛА: 

                1. Припинити право користування земельною ділянкою гр.Свидинюк Надії Іванівні, 
яка проживає в с.Суємці, загальною площею 0,2000 га для ведення особистого селянського 
господарства за межами с.Суємці Баранівського району Житомирської області. Передати 
земельну ділянку площею 0,2000 га до земель запасу сільськогосподарського призначення 
комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної   громади.  
 2. Припинити право користування земельною ділянкою в зв’язку з смертю  
гр.Поліщуку Миколі Федоровичу загальною площею 1,3200 га для ведення особистого 
селянського господарства в межах с.Ситисько, Баранівського району Житомирської області. 
Передати земельну ділянку площею 1,3200 га до земель запасу сільськогосподарського 
призначення комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної   громади. 
               3. Припинити право користування земельною ділянкою гр.Бойку Олександру 
Олександровичу, який проживає в с.Суємці, загальною площею 0,6000 га для ведення 
особистого селянського господарства за межами с.Суємці Баранівського району 
Житомирської області. Передати земельну ділянку площею 0,6000 га до земель запасу 
сільськогосподарського призначення комунальної власності Баранівської об’єднаної 
територіальної   громади. 
         25. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну земельну 
погоджувальну комісію. 
 
Міський голова                                                                            Олександр МІГЕЙ 
 



 
 
 
 
 
 
                                                                                   
                                                                                        
 
 Проєкт 
 

                                                                                                                                                       
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
       3 сесії  8 скликання 

 24 грудня  2020 року                                                                    №  
 
Про надання дозволу на виготовлення 
технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
з метою передачі її у власність 
 

      Розглянувши заяви гр.Савич В.В., гр.Антоневич М.М.,сертифікат на право на 
земельну частку (пай) серії ЖТ №0254918, свідоцтво про право на спадщину за законом від 
23.10.2020 р., сертифікат на право на земельну частку (пай) серії ЖТ №0149818, свідоцтво 
про право на спадщину за законом від 23.10.2020 р., керуючись ст.12,32,118,125,126,1861, 
п.21 Розділу Х «Перехідних положень» Земельного кодексу України, Законом України «Про 
порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток 
(паїв), Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 
спрощення порядку набуття прав на землю», Законом України «Про реєстрацію речових прав 
на нерухоме майно та їх обтяжень», ст.12,25 Закону України «Про землеустрій», ст.26 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної 
земельної погоджувальної комісії, міська рада 

 
ВИРІШИЛА: 

             1. Надати дозвіл на розробку технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) з метою передачі її у власність 
громадянам: 
             1.1. Савич Валентині Володимирівні, яка проживає в с.Гриньки, Баранівського 
району Житомирської області, загальною  площею 3,5600 га,  в тому числі: рілля –1,9600га 
(№119), пасовища – 0,6200 га (№126), сіножать – 0,9800 га (46) для ведення товарного 
сільськогосподарського виробництва. Земельні ділянки розташовані за межами с.Гриньки на 
землях реформованого КСП «Маяк» та належать до земель сільськогосподарського 
призначення. 
            1.2. Антоневич Марія Миколаївні, яка проживає в с.Кашперівка, Баранівського 
району, Житомирської області, загальною  площею 1,9800 га,  в тому числі: рілля – 1,9800 га 
(№194), для ведення товарного сільськогосподарського виробництва. Земельні ділянки 
розташовані за межами с.Кашперівка на землях реформованого КСП «Прогрес» та належать 
до земель сільськогосподарського призначення. 



            1.3 Мінасян Тетяні Володимирівні, яка проживає в с.Берестівка, Баранівського 
району, Житомирської області, загальною  площею 1,9799 га,  в тому числі: рілля – 1,9799 га 
(№195), для ведення товарного сільськогосподарського виробництва. Земельні ділянки 
розташовані за межами с.Кашперівка на землях реформованого КСП «Прогрес» та належать 
до земель сільськогосподарського призначення. 

            
             2. Після виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж 
земельної ділянки, Баранівській міській раді зареєструвати земельні ділянки у відділі 
Держгеокадастру. Громадянам  подати технічну документацію на розгляд сесії міської ради 
щодо прийняття рішення про її затвердження та передачі земельної ділянки у власність.  
 
       3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну земельну 
погоджувальну комісію. 
 
 
 
Міський голова                                                                                     Олександр МІГЕЙ 
 
 


