
ПРОЄКТ 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ 
20 сесія 8-го скликання 

 
 
18 жовтня 2021року                                                                                      №  
 
 
Про затвердження розпоряджень  
міського голови прийнятих в  
міжсесійний період 
 
 Заслухавши інформацію головного бухгалтера відділу бухгалтерського  
обліку та економічного розвитку, інвестицій та закупівель Баранівської міської  
ради Цимбалюк Л.А. про необхідність затвердження розпоряджень міського  
голови прийнятих в міжсесійний період, керуючись ст. 26 Закону України  
«Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада 
 
ВИРІШИЛА:  
 
1.Затвердити розпорядження міського голови прийняті в міжсесійний  
період, згідно з додатком (додається).  
 
 
 
Міський голова                                                                       Олександр МІГЕЙ 
 



 

                                                                                   Додаток  
                                                                                   до рішення 20 сесії 8 скликання  
                                                                                   Баранівської міської  
                                                                                   ради від 18.10.2021р. № 
 
 
 

1. Розпорядження від 07.10.2021 року № 299-од. 
2. Розпорядження від 08.10.2021 року № 300-од. 
 
 
 

Секретар ради                     Володимир ЗАРЕМБА 



ПРОЄКТ 

                                  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  

РІШЕННЯ  
20 сесія 8 скликання 

   18 жовтня 2021 року                                                                                    № 
  

Про схвалення персонального 
складу робочої групи для 
формування завдання на 
розроблення комплексного плану 
просторового розвитку території 
Баранівської міської територіальної 
громади 

 

  

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

ВИРІШИЛА: 

1. Схвалити персональний склад робочої групи для формування завдання на 
розроблення комплексного плану просторового розвитку території 
Баранівської міської територіальної громади згідно додатку. 

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

 
 
 
Міський голова                                                                              Олександр МІГЕЙ 



 
Додаток 

до рішення 20 сесії 8 скликання 
Баранівської міської ради 

від 18.10.2021р. № 
 

Персональний склад робочої групи  
для формування завдання комплексного плану просторового розвитку території 

Баранівської міської територіальної громади 
1. Мігей Олександр Юрійович – міський голова. 
2. Приймак Ірина Володимирівна – заступник міського голови з питань діяльності 
виконавчих органів ради. 
3. Шевчук Олена Григорівна – начальник відділу містобудування, архітектури, земельних 
відносин та комунальної власності. 
4. Дерев’янчук Григорій Олексійович – провідний спеціаліст містобудування та архітектури 
відділу містобудування, архітектури, земельних відносин та комунальної власності. 
5. Свінціцька Наталія Іванівна - директор комунальної установи "Агенція місцевого 
органічного розвитку - АМОР" 
6. Цимбалюк Людмила Анатоліївна – начальник відділу-головний бухгалтер відділу 
бухгалтерського обліку.   
7. Михалюк Олександр Павлович – начальник відділу юридичної роботи та управління 
персоналом. 
8. Демяненко Юля Ігорівна - жителька м. Баранівка. 
9. Коструба Наталія Миколаївна – жителька с. Йосипівка, Йосипівський старостинський 
округ. 
10. Хільченко Віталій Олександрович – житель смт. Полянка Полянківський старостинський 
округ. 
11. Муравська Лариса Миколаївна – жителька с. Кашперівка, Кашперівський старостинський 
округ. 
12. Давидюк Олександр Анатолійович – житель смт. Першотравенськ, Першотравенський 
старостинський округ. 
13. Ясінська Тетяна Василівна – жителька с. Жари, Жарівський старостинський округ. 
14. Цимбалюк Юрій Володимирович – житель с. Вірля, Вірлянський старостинський округ. 
15. Хоменко Світлана Іванівна - жителька с. Острожок, Рогачівський старостинський округ. 
16. Чернешук Олена Миколаївна - жителька с. Берестівка, Берестівський старостинський 
округ. 
17. Токова Тетяна Володимирівна – жителька с. Глибочок, Марківський старостинський 
округ. 
18. Линок Валентина Іванівна – жителька с. Смолдирів, Смолдирівський старостинський 
округ. 
19. Кулин Дмитро Анатолійович – житель с. Явне, Ялишівський старостинський округ. 
20. Маркусь Тетяна Вікторівна – жителька с. Зеремля, Зеремлянський старостинський округ. 
21. Бондар Любов Миколаївна – житель(ка) с. Суємці, Суємецький старостинський округ. 
 
 
Секретар ради                                                                         Володимир ЗАРЕМБА 



ПРОЄКТ 

                                  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  

РІШЕННЯ  
20 сесія 8 скликання 

   18 жовтня 2021 року                                                                          № 
  

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

  

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

ВИРІШИЛА: 

1.    Внести зміни до рішення 18 сесії 8 скликання Баранівської міської ради від 
14.09.2021 року №896 «Про розроблення комплексного плану просторового 
розвитку території Баранівської міської громади», а саме: 

       1.1. Доповнити підпункт 4.1 словами «та про підготовчі процедури 
розроблення Комплексного плану провести у відповідності до календарного 
плану згідно додатку 1». 

       1.2. У підпункті 4.2 слова «Створити робочу групу та забезпечити збір 
вихідних даних для розроблення Комплексного плану» замінити на слова 
«Створити робочу групу для формування завдання комплексного плану 
просторового розвитку території Баранівської міської громади з вимогами до 
персонального складу робочої групи, визначенням термінів приймання заявок 
на участь у робочій групі у відповідності до Постанови Кабінету Міністрів 
України від 01.09.2021 №926 «Про затвердження Порядку розроблення, 
оновлення, внесення змін та затвердження містобудівної документації»». 

       1.3. Доповнити підпункт 4.3 після слів «щодо визначення державних» словами 
«та регіональних». 



       1.4. Доповнити підпункт 4.4 словами «та забезпечити врахування при 
розробленні Комплексного плану пропозицій щодо переліку та  значень 
індикаторів згідно додатку 2». 

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



Додаток 1 
до рішення 20 сесії 8 скликання 

Баранівської міської ради 
від 18.10.2021р. № 

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН  

№ 
з/п 

Назва підготовчої процедури розроблення 
комплексного плану 

Дата 
початку 

Строк 
проведення 
(робочі дні) 

Дата закінчення 

1 2 3 4 5 

1 
Прийняття рішення про розроблення 
комплексного плану. Початок збору 
вихідних даних для проєктування 

14.09.2021 
1 

14.09.2021 

2 

Інформування громадськості про 
прийняття рішення на розроблення 
комплексного плану просторового 
розвитку території Баранівської міської 
територіальної громади та про початок 
процедури формування робочої групи. 
Отримання заяв від мешканців громади на 
включення до персонального складу 
робочої групи 

24.09.2021 

10  

08.10.2021 
 

3 

Інформування громадськості про початок 
внесення пропозицій фізичними та 
юридичними особами щодо розроблення 
комплексного плану просторового 
розвитку території Баранівської міської 
територіальної громади. Отримання 
пропозицій до комплексного плану від 
фізичних та юридичних осіб 

08.10.2021 

15 

01.11.2021 
 

4 
Формування та затвердження робочої 
групи 

18.10.2021 
1 

18.10.2021 

5 

Напрацювання робочої групи: 
- визначення переліку основних 
заінтересованих сторін у розвитку 
територіальної громади (на першому 
засіданні робочої групи 18.10.2021 року); 
- визначення робочою групою тематичних 
напрямів громадського обговорення за 
напрямами відповідно до складу та змісту 
комплексного плану; 
- обговорення загальних пріоритетів 
розвитку територіальної громади; 
- опрацювання пропозицій фізичних та 
юридичних осіб щодо розроблення 
комплексного плану; 
- здійснення відбору учасників стратегічної 
сесії 

18.10.2021 

17 

08.11.2021 

6 

Інформування на веб-сайті міської ради 
мешканців територіальної громади та 
визначених заінтересованих сторін у 
розвитку територіальної громади про дату 
проведення стратегічної сесії та порядок 
відбору її учасників 

18.10.2021 

17 

08.11.2021 



7 

Розміщення на веб-сайті міської ради 
інформації щодо отриманих пропозицій до 
комплексного плану від фізичних та 
юридичних осіб із дотриманням вимог 
Закону України “Про захист персональних 
даних” та забезпеченням можливості 
коментування користувачами веб-сайту. 
Коментування користувачами веб-сайту 
отриманих пропозицій. 
Інформування на веб-сайті міської ради 
мешканців територіальної громади та 
визначених заінтересованих сторін у 
розвитку територіальної громади про час 
та місце проведення стратегічної сесії 

02.11.21 

5 

08.11.2021 

8 Проведення стратегічної сесії 09.11.2021 1 09.11.2021 

9 

Узагальнення робочою групою 
напрацювань стратегічної сесії та 
коментарів до них у вигляді протоколу 
стратегічної сесії та розміщення його на 
веб-сайті міської ради із забезпеченням 
можливості коментування користувачами 
веб-сайту. Коментування напрацювань 
користувачами веб-сайту напрацювань 
стратегічної сесії 

10.11.2021 

10 

24.11.2021 

10 
Підготовка проекту завдання на 
розроблення комплексного плану на основі 
протоколу стратегічної сесії 

25.11.2021 
1 

25.11.2021 

11 

Схвалення робочою групою проекту 
завдання на розроблення комплексного 
плану не менш як двома третинами голосів 
від свого затвердженого складу та 
затвердження замовником, публікація 
завдання на веб-сайті міської ради  

26.11.2021 

1 

26.11.2021 

12 
Визначення джерел фінансування 
комплексного плану 

29.11.2021 
1 

29.11.2021 

13 
Проведення тендерних закупівель щодо 
розроблення, оновлення, внесення змін до 
містобудівної документації 

30.11.2021 

41 

01.02.2021 

14 
Визначення розробника з урахуванням 
положень, встановлених Законом України 
«Про публічні закупівлі» 

02.02.2022 

9 

15.02.2022 

15 

Публікація на веб-сайті календарного 
плану виконання робіт з розроблення 
комплексного плану відповідно до 
укладеного договору на розроблення 
комплексного плану 

16.02.2022 

1 

16.02.2022 

  
Секретар ради                                                                                   Володимир ЗАРЕМБА 
 
 
 
 



Додаток 2 
до рішення 20 сесії 8 скликання 

Баранівської міської ради 
від 18.10.2021р. № 

Пропозиції щодо переліку та значень індикаторів 
№ 
з/п 

Показник Одиниця 
виміру 

Бажане значення 

1 Забезпеченість шляхами сполучення для 
транспортування сировини та продукції 
місцевих підприємств 

звідки-
куди 

с. Берестівка–м. Баранівка – 
16км., с. Марківка-м. 
Баранівка – 8км., с. 

Мирославль-м. Баранівка – 
20км., с. Рогачів-м. Баранівка 

– 14км., с. Острожок-м. 
Баранівка – 16км., с. 

Смолдирів-м. Баранівка – 
18км., с. Суємці-м. Баранівка – 

17км. 
2 Забезпеченість туристичною 

інфраструктурою, яка може прийняти 
кількість туристів 

осіб на рік 2000 

3 Забезпеченість інженерно-
транспортною інфраструктурою 
майданчиків green field («чисте поле») 
та brown field («занедбані промислові 
об’єкти») для залучення зовнішніх та 
внутрішніх інвестицій 

 
% 

 
100 

4 Створення туристичних маршрутів для 
пішого та велосипедного туризму  з 
визначенням територій для 
розташування локацій традиційних 
ремесл деревообробної, лозоплетіння (с. 
Ялишів) та фарфорової майстерності, їх 
маркування; (наявність територій ) 

 
 

кількість 
маршрутів 

 
 

3 

5 Забезпеченість населення громади 
громадським транспортом для зв’язку з 
центром громади та між населеними 
пунктами 

 
% 

 
100 

6 Забезпеченість централізованим 
водопостачанням та водовідведенням  
домогосподарств населених пунктів 
громади 

 
% 

 
50 

7 Визначення території для розміщення 
сміттєсортувальної станції 

га територія сміттєзвалища 

8 Забезпеченість усіх населених пунктів 
громади пожежними депо 

% 100 

 
 

Секретар ради                                                                         Володимир ЗАРЕМБА 
 

                                                                                



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  

РІШЕННЯ  
20 сесія 8 скликання 

18 жовтня 2021 року                                                                                     №  
 
Про надання дозволу на виготовлення  
детального плану території  
 
       Розглянувши заяву директора ТОВ «Баранівське сільськогосподарське 
підприємство-1» Дзюбенка А.В. про надання дозволу на виготовлення 
детального плану території земельної ділянки по вул. Звягельській м. Баранівка, 
керуючись ст. 12 Земельного кодексу України, Законом України «Про 
регулювання містобудівної діяльності», Наказом Міністерства регіонального 
розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 
16.11.2011 р. №290, Постановою Кабінету Міністрів України від 01.09.2021 
№926 «Про затвердження Порядку розроблення, оновлення, внесення змін та 
затвердження містобудівної документації», ст. 26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної земельної 
погоджувальної комісії, міська рада 
ВИРІШИЛА: 
        1. Баранівській міській раді в особі міського голови Мігея О.Ю. замовити 
виготовлення детального плану території в межах вулиці Звягельська (район 
хлібзаводу)  в м. Баранівка Житомирської області. 
        2. Виконавчому комітету Баранівської міської ради забезпечити підготовку 
замовлення договору на розроблення детального плану, надання вихідних 
даних, поточний контроль за виконанням робіт та надання проекту на 
затвердження. 
        3. Фінансування робіт по виготовленню детального плану провести 
відповідно до чинного законодавства. 
        4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну земельну 
погоджувальну комісію. 
  
 
 
 
 
Міський голова                                                                            Олександр МІГЕЙ 
 
 
 
 
 



ПРОЄКТ 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
       20 сесії  8 скликання 

18 жовтня 2021 року                                                                    №  
 
Про надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки комунальної власності 
Баранівської територіальної громади 
з метою передачі її в оренду гр.Нікітчиній М.І. 
 

      Розглянувши заяву гр.Нікітчиної М.І., свідоцтво про право на спадщину 
за законом від 11.09.2021 р., керуючись ст.12, 93, 141, 125, 126, 186 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», 
Законом України «Про оренду землі», ст.12,25 Закону України «Про 
землеустрій», ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
враховуючи рекомендації постійної земельної погоджувальної комісії, міська 
рада 

 
ВИРІШИЛА: 

          1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки комунальної власності Баранівської територіальної громади з 
метою передачі її в оренду гр.Нікітчиній Майї Іванівні, яка проживає в 
ХХХХХХХХХ, орієнтовною загальною площею 0,0800 га для розміщення та 
експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств 
переробної, машинобудівної та іншої промисловості. Земельна ділянка 
розташована в межах м.Баранівка, вул.Звягельська,120 та належить до земель 
промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого 
призначення. 
           2. Після виготовлення проекту землеустрою, гр.Нікітчиній М.І. 
зареєструвати земельну ділянку у відділі Держгеокадастру та подати проект на 
розгляд сесії міської ради щодо прийняття рішення про його затвердження та 
передачі земельної ділянки в оренду. 
    3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 
земельну погоджувальну комісію. 
 
Міський голова                                                                              Олександр МІГЕЙ 
 
 



 
                                                                                                         ПРОЄКТ     

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
20 сесії  8 скликання 

18 жовтня  2021 року                                                                                   №  
 
Про припинення права 
користування земельною  
ділянкою  
 

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

 
ВИРІШИЛА: 

   1. Припинити право користування земельною ділянкою гр.Касянчуку 
Петрові Юрійовичу, який проживає в ХХХХХХХ, загальною площею 1,1000 га 
для ведення особистого селянського господарства в ХХХХХХХХХ. Передати 
земельну ділянку площею 1,1000 га до земель запасу сільськогосподарського 
призначення комунальної власності Баранівської територіальної   громади.  
 

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



ПРОЄКТ 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

 РІШЕННЯ  
        20 сесія  8 скликання 

18 жовтня 2021 року                                                                                           №  
 
Про затвердження технічної документації 
із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж  земельних ділянок комунальної власності 
Баранівської  територіальної громади з метою  
передачі їх у власність гр.Шикирявому В.П. 
 

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

 
ВИРІШИЛА: 
 
         1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельних ділянок комунальної власності Баранівської 
територіальної громади та передати безоплатно у власність гр. Шикирявому 
Володимиру Павловичу, який проживає в ХХХХХХХ, земельну ділянку 
площею 0,2500 га з кадастровим номером ХХХХХХХ для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по 
ХХХХХХХХХ та земельну ділянку площею 0,3330 га з кадастровим номером 
ХХХХХХХ для ведення особистого селянського господарства по ХХХХХХХХ. 

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

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

 
 

Міський голова                                              Олександр МІГЕЙ 
 
  

 



                                  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
        20 сесія 8 скликання 

18 жовтня 2021 року                                                                      №  
 
Про надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення  
земельної ділянки комунальної власності  
Баранівської територіальної громади з метою 
передачі її у власність гр. Муравській Л.Ю. 
 

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

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

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

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



ПРОЄКТ 

                                  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
        20 сесія 8 скликання 

18 жовтня 2021 року                                                                          №   
 
Про надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення  
земельної ділянки комунальної власності  
Баранівської територіальної громади з метою 
передачі її у власність гр. Нечипоруку С.О. 
 

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

             1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки комунальної власності Баранівської територіальної громади  
з метою передачі її у власність гр.Нечипоруку Сергію Олександровичу, який 
проживає в ХХХХХХХХХХ, орієнтовною площею 0,6000 га для ведення 
особистого селянського господарства із земель запасу сільськогосподарського 
призначення, розташованої за межами ХХХХХХХХХ. 

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

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

 



ПРОЄКТ 

                                  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
        20 сесія 8 скликання 

18 жовтня 2021 року                                                                     №  
 
Про надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення  
земельної ділянки комунальної власності  
Баранівської територіальної громади з метою 
передачі її у власність гр. Копчуку І.П. 
 

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

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

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

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



ПРОЄКТ 

                                  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
        20 сесія 8 скликання 

18 жовтня 2021 року                                                                     №  
 
Про надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення  
земельної ділянки комунальної власності  
Баранівської територіальної громади з метою 
передачі її у власність гр. Лисаку О.О. 
 

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

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

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

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

 



ПРОЄКТ 

                                  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
        20 сесія 8 скликання 

18 жовтня 2021 року                                                                     №  
 
Про надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення  
земельної ділянки комунальної власності  
Баранівської територіальної громади з метою 
передачі її у власність гр. Муравському С.С. 
 

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

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

   2. Після виготовлення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки комунальної власності Баранівської  територіальної 
громади, Баранівській міській раді зареєструвати земельну ділянку у відділі 
Держгеокадастру. Гр.Муравському С.С. 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  
        20 сесія 8 скликання 

18 жовтня 2021 року                                                                      №  
 
Про надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення  
земельної ділянки комунальної власності  
Баранівської територіальної громади з метою 
передачі її у власність гр. Ничипорук О.С. 
 

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

             1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки комунальної власності Баранівської територіальної громади  
з метою передачі її у власність гр.Ничипорук Ользі Степанівні, яка проживає 
в ХХХХХХХХХХ, орієнтовною площею 0,1200 га для ведення особистого 
селянського господарства із земель запасу сільськогосподарського 
призначення, розташованої в межах ХХХХХХХХХ. 

   2. Після виготовлення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки комунальної власності Баранівської  територіальної 
громади, Баранівській міській раді зареєструвати земельну ділянку у відділі 
Держгеокадастру. Гр.Ничипорук О.С. 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  
        20 сесія 8 скликання 

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

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

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

   2. Після виготовлення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки комунальної власності Баранівської  територіальної 
громади, Баранівській міській раді зареєструвати земельну ділянку у відділі 
Держгеокадастру. Гр.Шевчуку В.С. 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   
        20 сесія 8 скликання 

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

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

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

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

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

 



ПРОЄКТ 

                                  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
        20 сесія 8 скликання 

18 жовтня 2021 року                                                                      №  
 
Про надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення  
земельної ділянки комунальної власності  
Баранівської територіальної громади з метою 
передачі її у власність гр. Ковальчук М.С. 
 

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

             1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки комунальної власності Баранівської територіальної громади  
з метою передачі її у власність гр.Ковальчук Марії Семенівні, яка проживає в 
ХХХХХХХХ, орієнтовною площею 1,7000 га для ведення особистого 
селянського господарства із земель запасу сільськогосподарського 
призначення, розташованої в межах ХХХХХХХХХХ. 

   2. Після виготовлення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки комунальної власності Баранівської  територіальної 
громади, Баранівській міській раді зареєструвати земельну ділянку у відділі 
Держгеокадастру. Гр.Ковальчук М.С. 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  
20 сесія  8 скликання 

18 жовтня 2021 року                                                                              №  
 
Про затвердження проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки  
комунальної власності Баранівської  
територіальної громади з метою передачі  
її у власність гр.Хімічу О.В. 
 

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

 
ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
комунальної власності Баранівської  територіальної громади та передати 
безоплатно у власність земельну ділянку гр. Хімічу Олегу Володимировичу, 
який проживає в ХХХХХХХХХХХХ, площею 2,0000 га для ведення 
особистого селянського господарства, що розташована за межами м.Баранівка, 
Житомирської області. Кадастровий номер ділянки: ХХХХХХХХХ. 

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

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

 
 
 

Міський голова                                                                Олександр МІГЕЙ 
 
 
 
 
 
 
 



ПРОЄКТ 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
20 сесія  8 скликання 

18 жовтня 2021 року                                                                              №  
 
Про затвердження проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки  
комунальної власності Баранівської  
територіальної громади з метою передачі  
її у власність гр.Ейсмонту В.А. 
 

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

 
ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
комунальної власності Баранівської  територіальної громади та передати 
безоплатно у власність земельну ділянку гр. Ейсмонту Володимиру 
Анатолійовичу, який проживає в ХХХХХХХХХХ, площею 2,0000 га для 
ведення особистого селянського господарства, що розташована за межами 
м.Баранівка, Житомирської області. Кадастровий номер ділянки: ХХХХХХХХ. 

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

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

 
 
 

Міський голова                                                                Олександр МІГЕЙ 
 
 
 
 
 
 



ПРОЄКТ 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
20 сесія  8 скликання 

18 жовтня 2021 року                                                                              №  
 
Про затвердження проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки  
комунальної власності Баранівської  
територіальної громади з метою передачі  
її у власність гр.Косянчуку В.А. 
 

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

 
ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
комунальної власності Баранівської  територіальної громади та передати 
безоплатно у власність земельну ділянку гр. Косянчуку Володимиру 
Анатолійовичу, який проживає в ХХХХХХХХХХ, площею 2,0000 га для 
ведення особистого селянського господарства, що розташована за межами 
с.Смолдирів, Баранівського району, Житомирської області. Кадастровий номер 
ділянки: ХХХХХХХХХ 

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

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

 
 
 

Міський голова                                                                Олександр МІГЕЙ 
 
 
 
 
 



ПРОЄКТ 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
20 сесія  8 скликання 

18 жовтня 2021 року                                                                              №  
 
Про затвердження проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки  
комунальної власності Баранівської  
територіальної громади з метою передачі  
її у власність гр.Онищук О.В. 
 

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

 
ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
комунальної власності Баранівської  територіальної громади та передати 
безоплатно у власність земельну ділянку гр. Онищук Олені Володимирівні, яка 
проживає в ХХХХХХХХХХ, площею 0,5000 га для ведення особистого 
селянського господарства, що розташована за межами ХХХХХХХХХХ. 
Кадастровий номер ділянки: ХХХХХХХХХ. 

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

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

 
 
 

Міський голова                                                                Олександр МІГЕЙ 
 
 
 
 
 
 
 

 



ПРОЄКТ 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
20 сесія  8 скликання 

18 жовтня 2021 року                                                                              №  
 
Про затвердження проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки  
комунальної власності Баранівської  
територіальної громади з метою передачі  
її у власність гр.Волянському В.Ю. 
 

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

 
ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
комунальної власності Баранівської  територіальної громади та передати 
безоплатно у власність земельну ділянку гр. Волянському Василю Юрійовичу, 
який проживає в ХХХХХХХХХ, площею 1,5000 га для ведення особистого 
селянського господарства, що розташована за межами ХХХХХХХ. 
Кадастровий номер ділянки: ХХХХХХХХ. 

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

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

 
 
 

Міський голова                                                                Олександр МІГЕЙ 
 
 
 
 
 
 
 



ПРОЄКТ 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
20 сесія  8 скликання 

18 жовтня 2021 року                                                                              №  
 
Про затвердження проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки  
комунальної власності Баранівської  
територіальної громади з метою передачі  
її у власність гр.Волянській Н.А. 
 

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

 
ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
комунальної власності Баранівської  територіальної громади та передати 
безоплатно у власність земельну ділянку гр. Волянській Наталії Андріївні, яка 
проживає в ХХХХХХХХ, площею 1,5000 га для ведення особистого 
селянського господарства, що розташована за межами ХХХХХХХХ. 
Кадастровий номер ділянки: ХХХХХХХ. 

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

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

 
 
 

Міський голова                                                                Олександр МІГЕЙ 
 
 
 
 
 
 



ПРОЄКТ 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
20 сесія  8 скликання 

18 жовтня 2021 року                                                                              №  
 
Про затвердження проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки  
комунальної власності Баранівської  
територіальної громади з метою передачі  
її у власність гр.Плаксюк І.І. 
 

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

 
ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
комунальної власності Баранівської  територіальної громади та передати 
безоплатно у власність земельну ділянку гр. Плаксюк Інні Ігорівні, яка 
проживає в ХХХХХХХ, площею 1,5000 га для ведення особистого селянського 
господарства, що розташована за межами ХХХХХХХХХ. Кадастровий номер 
ділянки: ХХХХХХХХ. 

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

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

 
 
 

Міський голова                                                                Олександр МІГЕЙ 
 
 
 
 
 
 
 



ПРОЄКТ 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
20 сесія  8 скликання 

18 жовтня 2021 року                                                                              №  
 
Про затвердження проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки  
комунальної власності Баранівської  
територіальної громади з метою передачі  
її у власність гр.Тимчуку В.П. 
 

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

 
ВИРІШИЛА: 

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

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

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

 
 
 

Міський голова                                                                Олександр МІГЕЙ 
 
 
 
 
 
 



ПРОЄКТ 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
20 сесія  8 скликання 

18 жовтня 2021 року                                                                              №  
 
Про затвердження проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки  
комунальної власності Баранівської  
територіальної громади з метою передачі  
її у власність гр.Краєвському В.Л. 
 

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

 
ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
комунальної власності Баранівської  територіальної громади та передати 
безоплатно у власність земельну ділянку гр. Краєвському Вадиму Леонідовичу, 
який проживає в ХХХХХХХХХХХХ, площею 2,0000 га для ведення 
особистого селянського господарства, що розташована за межами 
ХХХХХХХХ. Кадастровий номер ділянки: ХХХХХХХХ. 

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

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

 
 
 

Міський голова                                                                Олександр МІГЕЙ 
 
 
 
 
 
 

ПРОЄКТ 



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
20 сесія  8 скликання 

18 жовтня 2021 року                                                                              №  
 
Про затвердження проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки  
комунальної власності Баранівської  
територіальної громади з метою передачі  
її у власність гр.Гічиновській Г.М. 
 

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

 
ВИРІШИЛА: 

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

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

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

 
 
 

Міський голова                                                                Олександр МІГЕЙ 
 
 
 
 
 
 



ПРОЄКТ 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
20 сесія  8 скликання 

18 жовтня 2021 року                                                                              №  
 
Про затвердження проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки  
комунальної власності Баранівської  
територіальної громади з метою передачі  
її у власність гр.Іванчук В.В. 
 

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

 
ВИРІШИЛА: 

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

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

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

 
 
 

Міський голова                                                                Олександр МІГЕЙ 
 
 
 
 
 
 
\ 



ПРОЄКТ 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
20 сесія  8 скликання 

18 жовтня 2021 року                                                                              №  
 
Про затвердження проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки  
комунальної власності Баранівської  
територіальної громади з метою передачі  
її у власність гр.Захарчук О.С. 
 

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

 
ВИРІШИЛА: 

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

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

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

 
 
 

Міський голова                                                                Олександр МІГЕЙ 
 
 
 

 
 
 



ПРОЄКТ 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
20 сесія  8 скликання 

18 жовтня 2021 року                                                                              № 
 
Про затвердження проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки  
комунальної власності Баранівської  
територіальної громади з метою передачі  
її у власність гр.Христюку М.І. 
 

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

 
ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
комунальної власності Баранівської  територіальної громади та передати 
безоплатно у власність земельну ділянку гр. Христюку Миколі Івановичу, який 
проживає в ХХХХХХХХХ, площею 2,0000 га для ведення особистого 
селянського господарства, що розташована за межами ХХХХХХХХХ. 
Кадастровий номер ділянки: ХХХХХХХХХХХ. 

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

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

 
 
 

Міський голова                                                                Олександр МІГЕЙ 
 
 
 

 
 
 



ПРОЄКТ 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
20 сесія  8 скликання 

18 жовтня 2021 року                                                                              № 
 
Про затвердження проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки  
комунальної власності Баранівської  
територіальної громади з метою передачі  
її у власність гр.Цимбалюку О.В. 
 

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

 
ВИРІШИЛА: 

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

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

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

 
 
 

Міський голова                                                                Олександр МІГЕЙ 
 
 
 

 
 
 



ПРОЄКТ 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
20 сесія  8 скликання 

18 жовтня 2021 року                                                                              №  
 
Про затвердження проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки  
комунальної власності Баранівської  
територіальної громади з метою передачі  
її у власність гр.Вороб’ю С.М. 
 

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

 
ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
комунальної власності Баранівської  територіальної громади та передати 
безоплатно у власність земельну ділянку гр. Вороб’ю Сергію Миколайовичу, 
який проживає в ХХХХХХХХХХ, площею 2,0000 га для ведення особистого 
селянського господарства, що розташована за межами ХХХХХХХХХ. 
Кадастровий номер ділянки: ХХХХХХХХХХ. 

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

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

 
 
 

Міський голова                                                                Олександр МІГЕЙ 
 
 
 

 
 
 
 



ПРОЄКТ 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
20 сесія  8 скликання 

18 жовтня 2021 року                                                                              №  
 
Про затвердження проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки  
комунальної власності Баранівської  
територіальної громади з метою передачі  
її у власність гр.Ященку В.О. 
 

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

 
ВИРІШИЛА: 

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

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

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

 
 
 

Міський голова                                                                Олександр МІГЕЙ 
 
 
 
 
 

 
 



ПРОЄКТ 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
20 сесія  8 скликання 

18 жовтня 2021 року                                                                              №  
 
Про затвердження проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки  
комунальної власності Баранівської  
територіальної громади з метою передачі  
її у власність гр.Муравській А.В. 
 

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

 
ВИРІШИЛА: 

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

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

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

 
 
 

Міський голова                                                                Олександр МІГЕЙ 
 
 
 
 
 

 



ПРОЄКТ 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
20 сесія  8 скликання 

18 жовтня 2021 року                                                                              №  
 
Про затвердження проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки  
комунальної власності Баранівської  
територіальної громади з метою передачі  
її у власність гр.Воробей Н.О. 
 

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

 
ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
комунальної власності Баранівської  територіальної громади та передати 
безоплатно у власність земельну ділянку гр. Воробей Наталії Олександрівні, 
яка проживає в ХХХХХХХХХХХ, площею 2,0000 га для ведення особистого 
селянського господарства, що розташована за межами ХХХХХХХХХ. 
Кадастровий номер ділянки: ХХХХХХХХХ. 

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

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

 
 
 

Міський голова                                                                Олександр МІГЕЙ 
 
 
 

 
 
    
 



ПРОЄКТ    

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
20 сесія  8 скликання 

18 жовтня 2021 року                                                                              № 
 
Про затвердження проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки  
комунальної власності Баранівської  
територіальної громади з метою передачі  
її у власність гр.Ільчук Г.М. 
 

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

 
ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
комунальної власності Баранівської  територіальної громади та передати 
безоплатно у власність земельну ділянку гр. Ільчук Ганні Миколаївні, яка 
проживає в ХХХХХХХХ, площею 1,2000 га для ведення особистого 
селянського господарства, що розташована в межах ХХХХХХХХХ. 
Кадастровий номер ділянки: ХХХХХХХХХ. 

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

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

 
 
 

Міський голова                                                                Олександр МІГЕЙ 
                                                                                                                      
    

 
 
 
 
 



ПРОЄКТ 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
20 сесія  8 скликання 

18 жовтня 2021 року                                                                              №  
 
Про затвердження проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки  
комунальної власності Баранівської  
територіальної громади з метою передачі  
її у власність гр.Круть Л.В. 
 

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

 
ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
комунальної власності Баранівської  територіальної громади та передати 
безоплатно у власність земельну ділянку гр. Круть Лідії Василівні, яка 
проживає в ХХХХХХХХХ, площею 0,1874 га для ведення особистого 
селянського господарства, що розташована в межах ХХХХХХХХХХХ. 
Кадастровий номер ділянки: ХХХХХХХХ. 

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

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

 
 
 

Міський голова                                                                Олександр МІГЕЙ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 ПРОЄКТ 

 
                                  

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
РІШЕННЯ  

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

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

 
ВИРІШИЛА: 

        1. Надати дозвіл на розробку технічної документації із землеустрою щодо 
поділу земельної ділянки загальною площею 3,4919 га (кадастровий номер: 
ХХХХХХХХХХХ). 
         2. Надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки сільськогосподарського призначення комунальної власності 
Баранівської територіальної громади зі зміною цільового призначення з 
земель запасу (01.17) на землі для ведення особистого селянського 
господарства (01.03) за межами ХХХХХХХХХ, з подальшою передачею у 
власність: 
        2.1. Шкабарі Андрієві Сергійовичу, який проживає по ХХХХХХХХХ, 
орієнтовною площею 2,0000 га. 
         3. Після виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки комунальної власності Баранівської територіальної громади, 
Баранівській міській раді зареєструвати земельну ділянку у відділі 
Держгеокадастру. Громадянам протягом року з дати прийняття цього рішення 
подати проект землеустрою на розгляд сесії міської ради щодо прийняття 
рішення про його затвердження та передачі земельної ділянки у власність. 
При невиконанні цієї умови, дане рішення вважати таким, що втратило 
чинність. 



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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



ПРОЄКТ 

 
                                  

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯТО  

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

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

 
ВИРІШИЛА: 

        1. Надати дозвіл на розробку технічної документації із землеустрою щодо 
поділу земельної ділянки загальною площею 3,4919 га (кадастровий номер: 
ХХХХХХХХХХ). 
         2. Надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки сільськогосподарського призначення комунальної власності 
Баранівської територіальної громади зі зміною цільового призначення з 
земель запасу (01.17) на землі для ведення особистого селянського 
господарства (01.03) за межами ХХХХХХХХХХ, з подальшою передачею у 
власність: 
        2.1. Шкабарі Анастасії Андріївні, яка проживає по ХХХХХХХХХ, 
орієнтовною площею 1,4919 га. 
 
         3. Після виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки комунальної власності Баранівської територіальної громади, 
Баранівській міській раді зареєструвати земельну ділянку у відділі 
Держгеокадастру. Громадянам протягом року з дати прийняття цього рішення 
подати проект землеустрою на розгляд сесії міської ради щодо прийняття 
рішення про його затвердження та передачі земельної ділянки у власність. 



При невиконанні цієї умови, дане рішення вважати таким, що втратило 
чинність. 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПРОЄКТ 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
20 сесія  8 скликання 

18 жовтня 2021 року                                                                              № 
 
Про затвердження проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки  
комунальної власності Баранівської  
територіальної громади з метою передачі  
її у власність гр.Ордаш Т.В. 
 

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

 
ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
комунальної власності Баранівської  територіальної громади та передати 
безоплатно у власність земельну ділянку гр. Ордаш Тетяні Василівні, яка 
проживає в ХХХХХХХХХХ, площею 0,7983 га для ведення особистого 
селянського господарства, що розташована за межами ХХХХХХХХХ. 
Кадастровий номер ділянки: ХХХХХХХХХХ. 

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

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

 
 
 

Міський голова                                                                Олександр МІГЕЙ 
    
 

 
 
 
 
 



ПРОЄКТ 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
20 сесія  8 скликання 

18 жовтня 2021 року                                                                              № 
 
Про затвердження проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки  
комунальної власності Баранівської  
територіальної громади з метою передачі  
її у власність гр.Михайлову О.О. 
 

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

 
ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
комунальної власності Баранівської  територіальної громади та передати 
безоплатно у власність земельну ділянку гр. Михайлову Олексієві 
Олександровичу, який проживає в ХХХХХХХХ, площею 0,6321 га для ведення 
особистого селянського господарства, що розташована за межами 
ХХХХХХХХХ. Кадастровий номер ділянки: ХХХХХХХХХ. 

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

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

 
 
 

Міський голова                                                                Олександр МІГЕЙ 
    
 

 
 
 
 



ПРОЄКТ 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
20 сесія  8 скликання 

18 жовтня 2021 року                                                                              № 
 
Про затвердження проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки  
комунальної власності Баранівської  
територіальної громади з метою передачі  
її у власність гр.Самчуку О.В. 
 

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

 
ВИРІШИЛА: 

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

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

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

 
 
 

Міський голова                                                                Олександр МІГЕЙ 
    
 

 
 
 
 
 



ПРОЄКТ 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
20 сесія  8 скликання 

18 жовтня 2021 року                                                                              №  
 
Про затвердження проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки  
комунальної власності Баранівської  
територіальної громади з метою передачі  
її у власність гр.Лисюку А.П. 
 

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

 
ВИРІШИЛА: 

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

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

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

 
 
 

Міський голова                                                                Олександр МІГЕЙ 
    
 

 
 
 
 
 



ПРОЄКТ 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
20 сесія  8 скликання 

18 жовтня 2021 року                                                                              № 
 
Про затвердження проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки  
комунальної власності Баранівської  
територіальної громади з метою передачі  
її у власність гр.Лисюк Г.О. 
 

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

 
ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
комунальної власності Баранівської  територіальної громади та передати 
безоплатно у власність земельну ділянку гр. Лисюк Ганні Олексіївні, яка 
проживає в ХХХХХХХХХХ, площею 2,0000 га для ведення особистого 
селянського господарства, що розташована за межами ХХХХХХХ. 
Кадастровий номер ділянки: ХХХХХХХХХ. 

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

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

 
 
 

Міський голова                                                                Олександр МІГЕЙ 
    
 

 
                                                           
 
 

 



ПРОЄКТ 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
20 сесія  8 скликання 

18 жовтня 2021 року                                                                              №  
 
Про затвердження технічної документації 
із землеустрою встановлення (відновлення) 
меж земельної ділянки комунальної власності  
Баранівської територіальної громади з метою  
передачі її у власність гр.Богдан О.М. 
 

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

 
ВИРІШИЛА: 

  1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки комунальної власності Баранівської  
територіальної громади та передати безоплатно у власність земельну ділянку 
гр. Богдан Ользі Миколаївні, яка проживає в ХХХХХХХХ, площею 0,2500 га 
для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд, що розташована в межах ХХХХХХХ. Кадастровий номер ділянки: 
ХХХХХХХХХ. 

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

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

 
 
 
 

Міський голова                                                                Олександр МІГЕЙ 
 
 
 

 
 



ПРОЄКТ 

                                  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
        20 сесія 8 скликання 

18 жовтня 2021 року                                                                     №   
 
Про надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення  
земельної ділянки комунальної власності  
Баранівської територіальної громади з метою 
передачі її у власність гр. Воробей Н.О. 
  

        Розглянувши заяву гр.Воробей Н.О., технічний паспорт на гараж, 
керуючись ст.12, 39, 116, 118, 121, 122, 125,126 Земельного кодексу України, 
Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України 
щодо спрощення порядку набуття прав на землю», Законом України «Про 
реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», ст.12,25 Закону 
України «Про землеустрій», ст.26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної земельної 
погоджувальної комісії, міська рада 
ВИРІШИЛА: 

             1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки комунальної власності Баранівської територіальної громади  
з метою передачі її у власність гр.Воробей Наталії Олександрівні, яка 
проживає в ХХХХХХХХХ, орієнтовною площею 0,0043 га для будівництва 
індивідуальних гаражів із земель запасу житлової та громадської забудови, 
розташованої в межах ХХХХХХХХХ. 

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

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

 



ПРОЄКТ 

                                  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
        20 сесія 8 скликання 

18 жовтня 2021 року                                                                      №  
 
Про надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення  
земельної ділянки комунальної власності  
Баранівської територіальної громади з метою 
передачі її у власність гр. Козачок Р.М. 
  

        Розглянувши заяву гр.Козачок Р.М., технічний паспорт на гараж, 
керуючись ст.12, 39, 116, 118, 121, 122, 125,126 Земельного кодексу України, 
Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України 
щодо спрощення порядку набуття прав на землю», Законом України «Про 
реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», ст.12,25 Закону 
України «Про землеустрій», ст.26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної земельної 
погоджувальної комісії, міська рада 
ВИРІШИЛА: 

             1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки комунальної власності Баранівської територіальної громади  
з метою передачі її у власність гр.Козачок Руслані Миколаївні, яка проживає в 
ХХХХХХХХХ, орієнтовною площею 0,0045 га для будівництва 
індивідуальних гаражів із земель запасу житлової та громадської забудови, 
розташованої в межах ХХХХХХХХХ. 

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

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

 



ПРОЄКТ 

                                  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
20 сесії  8 скликання 

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

       1. Внести зміни до рішення 7 сесії 8 скликання Баранівської міської ради 
від 05.03.2021 р. №208 «Про надання дозволу на виготовлення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної власності 
Баранівської  територіальної громади з метою передачі її у власність», а саме, 
визнати таким, що втратив чинність, п.1.74 даного рішення. 
       2. Внести зміни до рішення 39 сесії 8 скликання Баранівської міської ради 
від 24.12.2019 р. №2670 «Про надання дозволу на виготовлення проекту 
землеустрою щодо відведення земельних ділянок комунальної власності 
Баранівської  територіальної громади за межами населених пунктів зі зміною 
цільового призначення з земель запасу на землі загального користування 
(громадський випас)», а саме, визнати таким, що втратив чинність, п.37 додатку 
до рішення. 
       3. Внести зміни до рішення 16 сесії 8 скликання Баранівської міської ради 
від 11.08.2021 р. №634 «Про надання дозволу на виготовлення технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 
ділянки комунальної власності Баранівської територіальної громади з метою 
передачі її в оренду гр.Присяжнюк С.П.», а саме, слова «Присяжнюк Світлані 
Петрівні, яка проживає в ХХХХХХХ, орієнтовною площею 0,0700 га» замінити 
на слова «Присяжнюк Світлані Петрівні, яка проживає в ХХХХХХХХ, 
орієнтовною площею 0,0793 га». Земельна ділянка розташована в ХХХХХХХХ. 
       4. Внести зміни до рішення 18 сесії 8 скликання Баранівської міської ради 
від 14.09.2021 р. №858 «Про затвердження технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки 
комунальної власності Баранівської територіальної громади з метою передачі її 
у власність гр.Висогурській Н.О.», а саме, в п.1 слова та цифри «кадастровий 
номер ХХХХХХХХ» замінити на слова та цифри «кадастровий номер 
ХХХХХХХХХ».  



     5. Внести зміни до рішення 18 сесії 8 скликання Баранівської міської ради 
від 14.09.2021 р. №741 «Про затвердження проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки комунальної власності Баранівської 
територіальної громади загального користування (громадський випас)», а саме, 
в п.1 слова «з земель запасу (01.15) на землі під водними об’єктами загального 
користування, громадські сіножаті, громадські пасовища, пляжі (громадський 
випас) (01.21)» замінити на слова «з земель запасу (01.17) на землі під 
громадськими сіножатями та громадськими пасовищами (01.19)».  
    6. Внести зміни до рішення 19 сесії 8 скликання Баранівської міської ради від 
08.10.2021 р. №--- «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», а саме, 
доповнити п.1.2 після слів «Йилдиз Нілі Володимирівні, яка проживає в 
ХХХХХХХХХ» словами «(на 1/2 частку), та Карпанасюку Дмитрові 
Володимировичу, який проживає в ХХХХХХХХХ (на 1/2 частку)».  
     7. Внести зміни до рішення 14 сесії 8 скликання Баранівської міської ради 
від 18.06.2021 р. №387 «Про надання дозволу на виготовлення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної власності 
Баранівської територіальної громади з метою передачі її у власність», а саме, в 
п.1.10. слова «Савич Лілії Миколаївні, яка проживає в ХХХХХХХХХ, 
орієнтовною площею 0,1500 га» замінити на слова «Савич Лілії Миколаївні, яка 
проживає в ХХХХХХХХХ, орієнтовною площею 0,2500 га». Земельна ділянка 
розташована по ХХХХХХХХ. 
    8. Внести зміни до рішення 3 сесії 8 скликання Баранівської міської ради від 
24.12.2020 р. №99 «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки комунальної власності Баранівської територіальної громади з 
метою передачі її у власність)», а саме в 1.6. слова «Лісневського Дмитра 
Валерійовича» замінити на слова «Лісневського Дмитра Валер’яновича»  
 
 
    9. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну земельну 
погоджувальну комісію. 
 
Міський голова                                                   Олександр МІГЕЙ 
 

                                                  
 

 
                                                                                                 
 
 
 
 
 
 



ПРОЄКТ 

                                  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
        20 сесія 8 скликання 

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

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

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

1.1. Сицінській Світлані Олексіївні, яка проживає в ХХХХХХХХ, 
орієнтовною площею 0,85 га для ведення особистого селянського 
господарства із земель запасу сільськогосподарського призначення, 
розташованих в м.Баранівка, відповідно до рішення 10 сесії 8 скликання 
Баранівської міської ради від 29.04.2021 р. №268. 

1.2. Ятлуку Ярославу Олександровичу, який проживає в ХХХХХХХХХ, 
орієнтовною площею 2,00 га для ведення особистого селянського 
господарства із земель запасу сільськогосподарського призначення, 
розташованих в с.Марківка, так як дана ділянка відноситься до категорії 
земель рекреаційного призначення (для будівництва та обслуговування 
об’єктів фізичної культури і спорту). 

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

 



ПРОЄКТ 

                                                                                                                                          
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
       20 сесії  8 скликання 

18 жовтня 2021 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 громадян, керуючись ст.12, 125, 126, 186, п.21 
Розділу Х «Перехідних положень» Земельного кодексу України, Законом 
України «Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок 
власникам земельних часток (паїв), Законом України «Про внесення змін до 
деяких законодавчих актів України щодо спрощення порядку набуття прав на 
землю», Законом України «Про реєстрацію речових прав на нерухоме майно та 
їх обтяжень», ст.12,25 Закону України «Про землеустрій», ст.26 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної 
земельної погоджувальної комісії, міська рада 
ВИРІШИЛА: 

          1. Надати дозвіл на розробку технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) з метою передачі її 
у власність громадянам: 
          1.1. Муравському Олександру Миколайовичу, який проживає в 
ХХХХХХ, загальною  площею 3,1420 га,  в тому числі: рілля – 3,1420 га (№2), 
для ведення товарного сільськогосподарського виробництва. Земельна ділянка 
розташована за межами ХХХХХХХХХ та належить до земель 
сільськогосподарського призначення.   
           1.2.  Лісневській Тамілі Павлівні, яка проживає в ХХХХХХХ загальною  
площею 3,8900 га,  в тому числі: рілля – 1,9252 га (№55), пасовище – 1,9648 га 
(№165), для ведення товарного сільськогосподарського виробництва. Земельні 
ділянки розташовані за межами ХХХХХХХХ 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 



ПРОЄКТ 

                                  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
        20 сесія 8 скликання 

18 жовтня 2021 року                                                                  №  
 
Про надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення  
земельної ділянки комунальної власності  
Баранівської територіальної громади з  
метою передачі її у власність гр.Педику О.В. 
  

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

             1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення у 
власність земельної ділянки комунальної власності Баранівської 
територіальної громади  гр.Педику Олексію Валерійовичу, який проживає в 
ХХХХХХХХХ, орієнтовною площею 1,1000 га для ведення особистого 
селянського господарства із земель запасу сільськогосподарського 
призначення, розташованої в межах ХХХХХХХХХ. 

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

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



ПРОЄКТ 
  

 
                                  

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
РІШЕННЯ  

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

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

 
ВИРІШИЛА: 

1. Надати дозвіл на розробку технічної документації із землеустрою 
щодо поділу земельної ділянки загальною площею 3,8190 га (кадастровий 
номер: ХХХХХХХХХ). 
          2. Надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки сільськогосподарського призначення комунальної власності 
Баранівської територіальної громади зі зміною цільового призначення з 
земель запасу (01.17) на землі для ведення особистого селянського 
господарства (01.03) за межами ХХХХХХХХХ, з подальшою передачею у 
власність:  
        2.1. Нестеруку Миколі Олександровичу, який проживає в ХХХХХХХХХ, 
орієнтовною площею 2,0000 га. 
 

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



При невиконанні цієї умови, дане рішення вважати таким, що втратило 
чинність. 

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



ПРОЄКТ 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
        20 сесія 8 скликання 

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

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

 
ВИРІШИЛА: 

1. Надати дозвіл на розробку технічної документації із землеустрою 
щодо поділу земельної ділянки загальною площею  27,3936 га (кадастровий 
номер: ХХХХХХХХХХ). 
          2. Надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки сільськогосподарського призначення комунальної власності 
Баранівської територіальної громади зі зміною цільового призначення з 
земель запасу (01.17) на землі для ведення особистого селянського 
господарства (01.03) за межами ХХХХХХХХХ, з подальшою передачею у 
власність:  
        2.1. Лук'янчуку Олександрові Миколайовичу, який проживає в 
ХХХХХХХХХ, орієнтовною площею 2,0000 га. 
 

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



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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПРОЄКТ 

 
                                  

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
РІШЕННЯ  

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

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

 
ВИРІШИЛА: 

1. Надати дозвіл на розробку технічної документації із землеустрою 
щодо поділу земельної ділянки загальною площею 8,1515 га (кадастровий 
номер: ХХХХХХХХХХ). 
          2. Надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки сільськогосподарського призначення комунальної власності 
Баранівської територіальної громади зі зміною цільового призначення з 
земель запасу (01.17) на землі для ведення особистого селянського 
господарства (01.03) за межами ХХХХХХХХХХ, з подальшою передачею у 
власність:  
        2.1. Лисюк Тетяні Олександрівні, яка проживає в ХХХХХХХХХ, 
орієнтовною площею 2,0000 га; 
        2.2. Свінціцькій Ріті Петрівні, яка проживає в ХХХХХХХХХ, 
орієнтовною площею 2,0000 га; 
        2.3. Третьякову Олександрові Сергійовичу, який проживає в 
ХХХХХХХХХ, орієнтовною площею 2,0000 га; 
        2.4. Іщуку Сергієві Олександровичу, який проживає в ХХХХХХХХХ, 
орієнтовною площею 2,0000 га. 
 



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

4. Визнати таким, що втратило чинність, рішення 14 сесії 8 скликання 
Баранівської міської ради від 18.06.2021 р. №383. 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ПРОЄКТ  

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

 РІШЕННЯ  
        20 сесія  8 скликання 

18 жовтня 2021 року                                                                                    №  
 
Про затвердження технічної документації 
із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж  земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
для ведення товарного сільськогосподарського 
виробництва з метою передачі її у власність  
гр.Процун В.Т. 
 

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

 
ВИРІШИЛА: 
 
         1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для ведення 
товарного сільськогосподарського виробництва та передати у власність гр. 
Процун Вірі Тимофіївні, яка проживає в ХХХХХХХХ, земельну ділянку 
площею 2,3618 га (рілля) з кадастровим номером ХХХХХХ для ведення 
товарного сільськогосподарського виробництва за межами ХХХХХХХХХ. 

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

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

 
 

Міський голова                                              Олександр МІГЕЙ 



ПРОЄКТ 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

 РІШЕННЯ  
        20 сесія  8 скликання 

18 жовтня 2021 року                                                                                         №  
 
Про затвердження технічної документації 
із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж  земельних ділянок в натурі (на місцевості) 
для ведення товарного сільськогосподарського 
виробництва з метою передачі їх у власність  
гр.Лисюку А.В. 
 

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

 
ВИРІШИЛА: 
 
         1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) для ведення 
товарного сільськогосподарського виробництва та передати у власність гр. 
Лисюку Анатолію Васильовичу, який проживає в ХХХХХХХХХ, земельну 
ділянку площею 1,3933 га (рілля) з кадастровим номером ХХХХХХХ та  
земельну ділянку площею 0,8892 га (пасовища) з кадастровим номером 
ХХХХХХХХ для ведення товарного сільськогосподарського виробництва за 
межами ХХХХХХХХХХ. 

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

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

 
 

Міський голова                                              Олександр МІГЕЙ 
 
 



ПРОЄКТ 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

 РІШЕННЯ  
        20 сесія  8 скликання 

18 жовтня 2021 року                                                                                         №  
 
Про затвердження технічної документації 
із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж  земельних ділянок в натурі (на місцевості) 
для ведення товарного сільськогосподарського 
виробництва з метою передачі їх у власність  
гр.Желізняк Г.С. 
 

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

 
ВИРІШИЛА: 
 
         1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) для ведення 
товарного сільськогосподарського виробництва та передати у власність гр. 
Желізняк Ганні Станіславівні, яка проживає в ХХХХХХХХХХ, земельну 
ділянку площею 1,4085 га (рілля) з кадастровим номером ХХХХХХХХХ та  
земельну ділянку площею 0,4421 га (сіножаті) з кадастровим номером 
ХХХХХХХХХ для ведення товарного сільськогосподарського виробництва за 
межами ХХХХХХХХХХ. 

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

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

 
 

Міський голова                                              Олександр МІГЕЙ 
 
 
 



ПРОЄКТ 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

 РІШЕННЯ  
        20 сесія  8 скликання 

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

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

 
ВИРІШИЛА: 
 
         1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для ведення 
товарного сільськогосподарського виробництва та передати у власність гр. 
Антоневич Ользі Феодосіївні, яка проживає в ХХХХХХХХ, земельну ділянку 
площею 2,3459 га (рілля) з кадастровим номером ХХХХХХХХ для ведення 
товарного сільськогосподарського виробництва за межами ХХХХХХХХ. 

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

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

 
 

Міський голова                                              Олександр МІГЕЙ 
 
 
 

 
 



ПРОЄКТ 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

 РІШЕННЯ  
        20 сесія  8 скликання 

18 жовтня 2021 року                                                                                       №  
 
Про затвердження технічної документації 
із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж  земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
для ведення товарного сільськогосподарського 
виробництва з метою передачі її у власність  
гр.Черкавській С.Д. 
 

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

 
ВИРІШИЛА: 
 
         1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для ведення 
товарного сільськогосподарського виробництва та передати у власність гр. 
Черкавській Світлані Дмитрівні, яка проживає в ХХХХХХХ, земельну ділянку 
площею 2,3463 га (рілля) з кадастровим номером ХХХХХХХ для ведення 
товарного сільськогосподарського виробництва за межами ХХХХХХХХХ. 

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

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

 
 

Міський голова                                              Олександр МІГЕЙ 
 
 
 

 
 



ПРОЄКТ 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

 РІШЕННЯ  
        20 сесія  8 скликання 

18 жовтня 2021 року                                                                                     №   
 
Про затвердження технічної документації 
із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж  земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
для ведення товарного сільськогосподарського 
виробництва з метою передачі її у власність  
гр.Гордійчук М.Є. 
 

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

 
ВИРІШИЛА: 
 
         1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для ведення 
товарного сільськогосподарського виробництва та передати у власність гр. 
Гордійчук Марії Євгенівні, яка проживає в ХХХХХХХХХХ, земельну ділянку 
площею 2,3245 га (рілля) з кадастровим номером ХХХХХХХХХ для ведення 
товарного сільськогосподарського виробництва за межами ХХХХХХХХХ. 

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

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

 
 

Міський голова                                              Олександр МІГЕЙ 
 

 
 
 

 



ПРОЄКТ 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

 РІШЕННЯ  
        20 сесія  8 скликання 

18 жовтня 2021 року                                                                                         №   
 
Про затвердження технічної документації 
із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж  земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
для ведення товарного сільськогосподарського 
виробництва з метою передачі її у власність  
гр.Назарчуку С.А. 
 

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

 
ВИРІШИЛА: 
 
         1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для ведення 
товарного сільськогосподарського виробництва та передати у власність гр. 
Назарчуку Сергію Андрійовичу, який проживає в ХХХХХХХХ, земельну 
ділянку площею 1,6952 га (сіножаті) з кадастровим номером ХХХХХ для 
ведення товарного сільськогосподарського виробництва за межами 
ХХХХХХХХХХ. 

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

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

 
 

Міський голова                                              Олександр МІГЕЙ 
 
 

   
 



ПРОЄКТ 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

 РІШЕННЯ  
        20 сесія  8 скликання 

18 жовтня 2021 року                                                                                         №  
 
Про затвердження технічної документації 
із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж  земельної ділянки комунальної власності 
Баранівської  територіальної громади з метою  
передачі її у власність гр.Куцан М.І. 
 

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

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

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

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

 
 

Міський голова                                              Олександр МІГЕЙ 
  

 
 
 
 
 

 



ПРОЄКТ 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

 РІШЕННЯ  
        20 сесія  8 скликання 

18 жовтня 2021 року                                                                                        №  
 
Про затвердження технічної документації 
із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж  земельної ділянки комунальної власності 
Баранівської  територіальної громади з метою  
передачі її у власність гр.Залуцькій З.А. 
 

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

 
ВИРІШИЛА: 
 
         1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки комунальної власності Баранівської 
територіальної громади та передати безоплатно у власність гр. Залуцькій Зофії 
Антонівні, яка проживає в ХХХХХХХХ, земельну ділянку площею 0,0591 га з 
кадастровим номером ХХХХХХХ для будівництва і обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд по ХХХХХХХХХ. 

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

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

 
 

Міський голова                                              Олександр МІГЕЙ 
 
 

 
 
 
 

 



ПРОЄКТ 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

 РІШЕННЯ  
        20 сесія  8 скликання 

18 жовтня 2021 року                                                                                    №  
 
Про затвердження технічної документації 
із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж  земельної ділянки комунальної власності 
Баранівської  територіальної громади з метою  
передачі її у власність гр.Старушко В.А. 
 

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

 
ВИРІШИЛА: 
 
         1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки комунальної власності Баранівської 
територіальної громади та передати безоплатно у власність гр. Старушко Вірі 
Ананіївні, яка проживає в ХХХХХХХХХХ, земельну ділянку площею 0,1155 га 
з кадастровим номером ХХХХХХХХХХ для будівництва і обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд по ХХХХХХХХХХ. 

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

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

 
 

Міський голова                                              Олександр МІГЕЙ 
 
 

 
 
 

 



ПРОЄКТ 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

 РІШЕННЯ  
        20 сесія  8 скликання 

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

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

 
ВИРІШИЛА: 
 
         1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки комунальної власності Баранівської 
територіальної громади та передати безоплатно у власність гр. Лавренюк Вірі 
Іванівні, яка проживає в ХХХХХХХХХХ, земельну ділянку площею 0,0918 га з 
кадастровим номером ХХХХХХХХ для будівництва і обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд по ХХХХХХХХХ. 

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

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

 
 

Міський голова                                              Олександр МІГЕЙ 
 
 

 
 
 

 



ПРОЄКТ 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

 РІШЕННЯ  
        20 сесія  8 скликання 

18 жовтня 2021 року                                                                                        №  
 
Про затвердження технічної документації 
із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж  земельної ділянки комунальної власності 
Баранівської  територіальної громади з метою  
передачі її у власність гр.Гільман Р.С. 
 

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

 
ВИРІШИЛА: 
 
         1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки комунальної власності Баранівської 
територіальної громади та передати безоплатно у власність гр. Гільман Раїсі 
Сергіївні, яка проживає в ХХХХХХХХ, земельну ділянку площею 0,0826 га з 
кадастровим номером ХХХХХХХХХХ для будівництва і обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд по ХХХХХХХХ. 

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

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

 
 

Міський голова                                              Олександр МІГЕЙ 
 
 
 
 

 
 



ПРОЄКТ 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

 РІШЕННЯ  
        20 сесія  8 скликання 

18 жовтня 2021 року                                                                                  №  
 
Про затвердження технічної документації 
із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж  земельної ділянки комунальної власності 
Баранівської  територіальної громади з метою  
передачі її у спільну часткову власність  
гр.Назарчуку С.А., гр.Назарчуку М.С. 
 

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

 
ВИРІШИЛА: 
 
         1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки комунальної власності Баранівської 
територіальної громади та передати безоплатно у спільну часткову власність гр. 
Назарчуку Сергієві Андрійовичу (на ½ частку) та Назарчуку Миколі 
Сергійовичу (на ½ частку), які проживають в ХХХХХХ, земельну ділянку 
площею 0,2135 га з кадастровим номером ХХХХХХ для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по 
ХХХХХХХХ. 

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

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

 
 

Міський голова                                              Олександр МІГЕЙ 



ПРОЄКТ 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
20 сесія  8 скликання 

18 жовтня 2021 року                                                                              №   
 
Про затвердження проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки  
комунальної власності Баранівської  
територіальної громади з метою передачі  
її у власність гр.Свіжевській Г.Т. 
 

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

 
ВИРІШИЛА: 

  1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
комунальної власності Баранівської  територіальної громади та передати 
безоплатно у власність земельну ділянку гр. Свіжевській Галені Тофільовні, яка 
проживає в ХХХХХХХХХ, площею 0,7983 га для ведення особистого 
селянського господарства, що розташована за межами ХХХХХХХХ. 
Кадастровий номер ділянки: ХХХХХХХХХ.  

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

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

 
 

Міський голова                                                              Олександр МІГЕЙ          
 
 

 
 
 
 
 



ПРОЄКТ 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
20 сесія  8 скликання 

18 жовтня 2021 року                                                                              №  
 
Про затвердження проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки  
комунальної власності Баранівської  
територіальної громади з метою передачі  
її у власність гр.Подолянчук К.С. 
 

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

 
ВИРІШИЛА: 

  1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
комунальної власності Баранівської  територіальної громади та передати 
безоплатно у власність земельну ділянку гр. Подолянчук Катерині Степанівні, 
яка проживає в ХХХХХХХХХХХ, площею 0,2200 га для ведення особистого 
селянського господарства, що розташована за межами ХХХХХХХХХХ. 
Кадастровий номер ділянки: ХХХХХХХХХХ.  

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

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

 
 

Міський голова                                                              Олександр МІГЕЙ          
 
 
 
 
 

 
 



ПРОЄКТ 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
20 сесія  8 скликання 

18 жовтня 2021 року                                                                              №  
 
Про затвердження проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки  
комунальної власності Баранівської  
територіальної громади з метою передачі  
її у власність гр.Тимощуку В.Ф. 
 

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

 
ВИРІШИЛА: 

  1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
комунальної власності Баранівської  територіальної громади та передати 
безоплатно у власність земельну ділянку гр. Тимощуку Вячеславу Федоровичу, 
який проживає в ХХХХХХХХХ, площею 2,0000 га для ведення особистого 
селянського господарства, що розташована за межами ХХХХХХХХХХХ. 
Кадастровий номер ділянки: ХХХХХХХХХХ.  

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

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

 
 

Міський голова                                                              Олександр МІГЕЙ          
 
 
 

 
 
 
 
 



ПРОЄКТ 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
20 сесія  8 скликання 

18 жовтня 2021 року                                                                              №  
 
Про затвердження проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки  
комунальної власності Баранівської  
територіальної громади з метою передачі  
її у власність гр.Пушанко М.М. 
 

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

 
ВИРІШИЛА: 

  1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
комунальної власності Баранівської  територіальної громади та передати 
безоплатно у власність земельну ділянку гр. Пушанко Марії Матвіївні, яка 
проживає в ХХХХХХХХ, площею 0,2508 га для ведення особистого 
селянського господарства, що розташована в межах ХХХХХХХХХ. 
Кадастровий номер ділянки: ХХХХХХХХХ.  

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

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

 
 

Міський голова                                                              Олександр МІГЕЙ          
 
 
 
 
 
 
 
 



ПРОЄКТ 

                                  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
        20 сесія 8 скликання 

18 жовтня 2021 року                                                                     №  
 
Про надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення  
земельної ділянки комунальної власності  
Баранівської територіальної громади з метою 
передачі її у власність гр. Нероді Г.В. 
 

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

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

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

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



ПРОЄКТ 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
20 сесія  8 скликання 

18 жовтня 2021 року                                                                              №  
 
Про затвердження проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки  
комунальної власності Баранівської  
територіальної громади з метою передачі  
її у власність гр.Поліщуку К.М. 
 

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

 
ВИРІШИЛА: 

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

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

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

 
 

Міський голова                                                              Олександр МІГЕЙ          
 
 
 
 
 
 



ПРОЄКТ 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
20 сесія  8 скликання 

18 жовтня 2021 року                                                                              №  
 
Про затвердження проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки  
комунальної власності Баранівської  
територіальної громади з метою передачі  
її у власність гр.Бортнику В.В. 
 

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

 
ВИРІШИЛА: 

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

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

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

 
 

Міський голова                                                              Олександр МІГЕЙ          
 
 
 
 
 
 
 



ПРОЄКТ 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
20 сесія  8 скликання 

18 жовтня 2021 року                                                                              №  
 
Про затвердження проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки  
комунальної власності Баранівської  
територіальної громади з метою передачі  
її у власність гр.М’ялківському С.С. 
 

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

 
ВИРІШИЛА: 

  1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
комунальної власності Баранівської  територіальної громади та передати 
безоплатно у власність земельну ділянку гр. М’ялківському Сергію 
Сергійовичу, який проживає в ХХХХХХХХ, площею 2,0000 га для ведення 
особистого селянського господарства, що розташована за межами 
ХХХХХХХХ. Кадастровий номер ділянки: ХХХХХХХХХ.  

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

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

 
 

Міський голова                                                              Олександр МІГЕЙ          
 
 
 
 
 
 
 
 



ПРОЄКТ 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
20 сесія  8 скликання 

18 жовтня 2021 року                                                                              №  
 
Про затвердження проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки  
комунальної власності Баранівської  
територіальної громади з метою передачі  
її у власність гр.М’ялківській Н.В. 
 

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

 
ВИРІШИЛА: 

  1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
комунальної власності Баранівської  територіальної громади та передати 
безоплатно у власність земельну ділянку гр. М’ялківській Надії Володимирівні, 
яка проживає в ХХХХХХХХ, площею 2,0000 га для ведення особистого 
селянського господарства, що розташована за межами ХХХХХХХ. 
Кадастровий номер ділянки: ХХХХХХХХХ.  

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

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

 
 

Міський голова                                                              Олександр МІГЕЙ     
 
 
 
 
 
 
 
 

  



ПРОЄКТ   

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
20 сесія  8 скликання 

18 жовтня 2021 року                                                                              №  
 
Про затвердження проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки  
комунальної власності Баранівської  
територіальної громади з метою передачі  
її у власність гр.Довгалюк М.А. 
 

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

 
ВИРІШИЛА: 

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

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

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

 
 

Міський голова                                                              Олександр МІГЕЙ          
 
   
 
 
 
 
 
 



ПРОЄКТ 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
20 сесія  8 скликання 

18 жовтня 2021 року                                                                              №  
 
Про затвердження проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки  
комунальної власності Баранівської  
територіальної громади з метою передачі  
її у власність гр.Лисюк Д.І. 
 

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

 
ВИРІШИЛА: 

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

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

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

 
 

Міський голова                                                              Олександр МІГЕЙ          
 
   
 
 
 
 
 
 



ПРОЄКТ 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
20 сесія  8 скликання 

18 жовтня 2021 року                                                                              №  
 
Про затвердження проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки  
комунальної власності Баранівської  
територіальної громади з метою передачі  
її у власність гр.Лису В.І. 
 

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

 
ВИРІШИЛА: 

  1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
комунальної власності Баранівської  територіальної громади та передати 
безоплатно у власність земельну ділянку гр. Лису Владиславу Ігоровичу, який 
проживає в ХХХХХХХХХ, площею 1,8000 га для ведення особистого 
селянського господарства, що розташована за межами ХХХХХХХХ. 
Кадастровий номер ділянки: ХХХХХХХХ  

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

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

 
 

Міський голова                                                              Олександр МІГЕЙ          
 
   
 
 
 
 
 
 



ПРОЄКТ 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
20 сесія  8 скликання 

18 жовтня 2021 року                                                                              №  
 
Про затвердження проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки  
комунальної власності Баранівської  
територіальної громади з метою передачі  
її у власність гр.Менській М.О. 
 

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

 
ВИРІШИЛА: 

  1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
комунальної власності Баранівської  територіальної громади та передати 
безоплатно у власність земельну ділянку гр. Менській Марині Олександрівні, 
яка проживає в ХХХХХХХХХ, площею 1,8000 га для ведення особистого 
селянського господарства, що розташована за межами ХХХХХХХХХХ. 
Кадастровий номер ділянки: ХХХХХХХХХ.  

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

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

 
 

Міський голова                                                              Олександр МІГЕЙ          
 
   
 
 
 
 
 



ПРОЄКТ 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
20 сесія  8 скликання 

18 жовтня 2021 року                                                                              №  
 
Про затвердження проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки  
комунальної власності Баранівської  
територіальної громади з метою передачі  
її у власність гр.Бобровнік А.К. 
 

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

 
ВИРІШИЛА: 

  1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
комунальної власності Баранівської  територіальної громади та передати 
безоплатно у власність земельну ділянку гр. Бобровнік Анелі Казимирівні, яка 
проживає в ХХХХХХХХХ, площею 2,0000 га для ведення особистого 
селянського господарства, що розташована за межами ХХХХХХХХХ. 
Кадастровий номер ділянки: ХХХХХХХХХ.  

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

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

 
 

Міський голова                                                              Олександр МІГЕЙ          
 
 
 
 
 
 
 



ПРОЄКТ 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
20 сесія  8 скликання 

18 жовтня 2021 року                                                                              №  
 
Про затвердження проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки  
комунальної власності Баранівської  
територіальної громади з метою передачі  
її у власність гр.Синюшку О.В. 
 

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

 
ВИРІШИЛА: 

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

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

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

 
 

Міський голова                                                              Олександр МІГЕЙ    
 
 
 
 
 
 
 



ПРОЄКТ 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
20 сесія  8 скликання 

18 жовтня 2021 року                                                                              №  
 
Про затвердження проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки  
комунальної власності Баранівської  
територіальної громади з метою передачі  
її у власність гр.Сербін О.В. 
 

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

 
ВИРІШИЛА: 

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

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

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

 
 

Міський голова                                                              Олександр МІГЕЙ          
 
 
 
 
 
 
       
 



ПРОЄКТ 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
20 сесія  8 скликання 

18 жовтня 2021 року                                                                              №  
 
Про затвердження проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки  
комунальної власності Баранівської  
територіальної громади з метою передачі  
її у власність гр.Дейнеці В.В. 
 

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

 
ВИРІШИЛА: 

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

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

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

 
 

Міський голова                                                              Олександр МІГЕЙ          
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПРОЄКТ 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
20 сесія  8 скликання 

18 жовтня 2021 року                                                                              №  
 
Про затвердження проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки  
комунальної власності Баранівської  
територіальної громади з метою передачі  
її у власність гр.Лисюк Н.В. 
 

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

 
ВИРІШИЛА: 

  1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
комунальної власності Баранівської  територіальної громади та передати 
безоплатно у власність земельну ділянку гр. Лисюк Наталії Володимирівні, яка 
проживає в ХХХХХХХХ, площею 2,0000 га для ведення особистого 
селянського господарства, що розташована за межами ХХХХХХХ. 
Кадастровий номер ділянки: ХХХХХХХХ.  

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

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

 
 

Міський голова                                                              Олександр МІГЕЙ          
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПРОЄКТ 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
20 сесія  8 скликання 

18 жовтня 2021 року                                                                              № 
 
Про затвердження проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки  
комунальної власності Баранівської  
територіальної громади з метою передачі  
її у власність гр.Заєць К.О. 
 

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

 
ВИРІШИЛА: 

  1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
комунальної власності Баранівської  територіальної громади та передати 
безоплатно у власність земельну ділянку гр. Заєць Катерині Олександрівні, яка 
проживає в ХХХХХХХ, площею 2,0000 га для ведення особистого селянського 
господарства, що розташована за межами ХХХХХХХ. Кадастровий номер 
ділянки: ХХХХХХХХХ.  

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

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

 
 

Міський голова                                                              Олександр МІГЕЙ          
 
 
 
 
 
 
 
 



ПРОЄКТ 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
20 сесія  8 скликання 

18 жовтня 2021 року                                                                              №  
 
Про затвердження проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки  
комунальної власності Баранівської  
територіальної громади з метою передачі  
її у власність гр.Собченку О.В. 
 

Розглянувши заяву гр.Собченка О.В. та проект землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки комунальної власності Баранівської 
територіальної громади з метою передачі її у власність, керуючись ст.12, 40, 
116, 118, 121, 122, 125, 126, 186 Земельного кодексу України, Законом України 
«Про землеустрій», ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», враховуючи рекомендації постійної земельної погоджувальної 
комісії, міська рада 

 
ВИРІШИЛА: 

  1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
комунальної власності Баранівської  територіальної громади та передати 
безоплатно у власність земельну ділянку гр. Собченку Олександрові 
Валентиновичу, який проживає в ХХХХХХХХХХ, площею 0,2500 га для 
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд, що розташована в межах ХХХХХХХХ. Кадастровий номер ділянки: 
ХХХХХХХХХХХХ.  

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

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

 
 

Міський голова                                                              Олександр МІГЕЙ      
 
 
 
 
 
 
 

  



ПРОЄКТ 

                                  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
        20 сесія 8 скликання 

18 жовтня 2021 року                                                                     №  
 
Про надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення  
земельних ділянок комунальної власності  
Баранівської територіальної громади з метою 
передачі їх у власність гр. Вороб’ю В.І. 
 

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

             1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок комунальної власності Баранівської територіальної 
громади  з метою передачі їх у власність гр.Вороб’ю Володимиру Івановичу, 
який проживає в ХХХХХХХХХ, орієнтовною площею 0,90 га, в тому числі: 
ділянка №1 – 0,40 га, ділянка №2 – 0,50 га, для ведення особистого 
селянського господарства із земель запасу сільськогосподарського 
призначення, розташованої в межах ХХХХХХХХХ. 

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

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

   



ПРОЄКТ 

                                  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
        20 сесія 8 скликання 

18 жовтня 2021 року                                                                     №  
 
Про надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення  
земельної ділянки комунальної власності  
Баранівської територіальної громади з метою 
передачі її у власність гр. Довгалюк Ю.П. 
 

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

          1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки комунальної власності Баранівської територіальної громади  
з метою передачі її у власність гр.Довгалюк Юлії Петрівні, яка проживає в 
ХХХХХХХХХХ, орієнтовною площею 2,0000 га для ведення особистого 
селянського господарства із земель запасу сільськогосподарського 
призначення, розташованої за межами ХХХХХХХХХХ. 

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

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



ПРОЄКТ 

                                  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
        20 сесія 8 скликання 

18 жовтня 2021 року                                                                     №  
 
Про надання дозволу на виготовлення 
технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж 
земельних ділянок в натурі (на місцевості) 
для ведення товарного сільськогосподарського  
виробництва з метою передачі їх в оренду  
ТОВ «ЛАН АГРО» 
 

        Розглянувши клопотання директора ТОВ «ЛАН АГРО» Шкабари О. 
про надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок з метою передачі їх в 
оренду за рахунок невитребуваних земельних часток (паїв), відповідно до 
Закону №2498-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України 
щодо вирішення питань колективної власності на землю», керуючись 
ст.12,32,125,126,186, п.21 Розділу Х «Перехідних положень» Земельного 
кодексу України, Законом України «Про порядок виділення в натурі (на 
місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв), Законом 
України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 
спрощення порядку набуття прав на землю», Законом України «Про реєстрацію 
речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», ст.12,25 Закону України «Про 
землеустрій», ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
враховуючи рекомендації постійної земельної погоджувальної комісії, міська 
рада 
ВИРІШИЛА: 
               1. Надати дозвіл товариству з обмеженою відповідальністю «ЛАН 
АГРО» в особі директора Шкабари О. на розробку технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі 
(на місцевості) з метою передачі їх в оренду за рахунок невитребуваних 
земельних часток (паїв) згідно з додатком до рішення для ведення товарного 
сільськогосподарського виробництва загальною площею 132,8038 га (рілля) та 
закріплення їх на місцевості межовими знаками. Земельні ділянки розташовані 
за межами с.Кашперівка на землях реформованого КСП «Прогрес» та 
відносяться до категорії земель сільськогосподарського призначення. 
   2. Після виготовлення технічної документації із землеустрою, 
зареєструвати земельні ділянки у відділі Держгеокадастру та подати технічну 
документацію на розгляд сесії міської ради щодо прийняття рішення про її 
затвердження та передачі земельних ділянок в оренду.  



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



 
 Додаток  1   
до рішення 20 сесії 8 скликання 
Баранівської  міської ради   
від 18.10.2021 р. №  
 

№ з/п № ділянки Площа, га 

1 3 3,0397 

2 5 3,0242 

3 6 2,9497 

4 7 3,1086 

5 8 3,1326 

6 9 3,1428 

7 10 3,0560 

8 11 2,9981 

9 12 2,9607 

10 13 2,4860 

11 14 3,0154 

12 15 2,7991 

13 16 2,5243 

14 17 2,1673 

15 18 2,1151 

16 19 2,0247 

17 20 2,0728 

18 21 2,1448 

19 22 2,9554 

20 23 2,6944 

21 24 2,0820 

22 25 2,2890 

23 26 2,0970 

24 27 2,0036 

25 28 2,1413 

26 29 3,3344 

27 30 3,1349 



28 33 3,0272 

29 34 2,9365 

30 35 3,0833 

31 36 3,1366 

32 37 2,1022 

33 38 2,6287 

34 39 2,2605 

35 40 2,6260 

36 41 2,6280 

37 42 2,1509 

38 45 1,9801 

39 46 1,9800 

40 47 2,0639 

41 48 2,3487 

42 49 2,4203 

43 404 3,4349 

44 406 3,2622 

45 407 3,3142 

46 408 3,7237 

47 409 3,5367 

48 410 3,4208 

49 411 3,2490 

 
 
 
 

 
Секретар ради                                                                     Володимир ЗАРЕМБА 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПРОЄКТ 

                                  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
        20 сесія 8 скликання 

18 жовтня 2021 року                                                                     №  
 

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

        Розглянувши клопотання директора ТОВ «БТТ Агро» Плаксюка С.М. 
про надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок з метою передачі їх в 
оренду за рахунок невитребуваних земельних часток (паїв), відповідно до 
Закону №2498-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України 
щодо вирішення питань колективної власності на землю», керуючись 
ст.12,32,125,126,186, п.21 Розділу Х «Перехідних положень» Земельного 
кодексу України, Законом України «Про порядок виділення в натурі (на 
місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв), Законом 
України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 
спрощення порядку набуття прав на землю», Законом України «Про реєстрацію 
речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», ст.12,25 Закону України «Про 
землеустрій», ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
враховуючи рекомендації постійної земельної погоджувальної комісії, міська 
рада 
ВИРІШИЛА: 
               1. Надати дозвіл товариству з обмеженою відповідальністю «БТТ 
Агро» в особі директора Плаксюка С.М. на розробку технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі 
(на місцевості) з метою передачі їх в оренду за рахунок невитребуваних 
земельних часток (паїв) згідно з додатком до рішення для ведення товарного 
сільськогосподарського виробництва загальною площею 11,9379 га та 
закріплення їх на місцевості межовими знаками. Земельні ділянки розташовані 
за межами с.Суємці на землях реформованого КСП «Зоря» та відносяться до 
категорії земель сільськогосподарського призначення. 
   2. Після виготовлення технічної документації із землеустрою, 
зареєструвати земельні ділянки у відділі Держгеокадастру та подати технічну 



документацію на розгляд сесії міської ради щодо прийняття рішення про її 
затвердження та передачі земельних ділянок в оренду.  

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



 
 Додаток  1   
до рішення 20 сесії 8 скликання 
Баранівської  міської ради   
від 18.10.2021 р. №  
 
 
 
 

№ з/п № ділянки Площа, га 

1 199 2,5815 

2 198 2,5709 

3 197 2,6018 

4 389 1,5984 

5 217 1,7982 

6 216 0,7871 

 
 
 
 
 

 
Секретар ради                                                                     Володимир ЗАРЕМБА 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПРОЄКТ 

 
                                  

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
РІШЕННЯ  

        20 сесія 8 скликання 
18 жовтня 2021 року                                                                      №  
  
Про внесення змін до рішення 
16 сесії 8 скликання Баранівської 
міської ради від 11.08.2021 р. №685 
 
  

  Розглянувши клопотання генерального директора ТОВ «СМАЙЛ АГРО» 
Козел Н.М. про внесення змін до рішення 16 сесії 8 скликання від 11.08.2021 р. 
№685, керуючись ст.12,93 Земельного кодексу України, Законом України «Про 
оренду землі», ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
враховуючи рекомендації постійної земельної погоджувальної комісії, міська 
рада 

 
ВИРІШИЛА: 

         1. Внести зміни до рішення 16 сесії 8 скликання Баранівської міської ради 
від 11.08.2021 р. №685 «Про затвердження проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки комунальної власності Баранівської 
територіальної громади з метою передачі її в оренду ТОВ «СМАЙЛ АГРО», а 
саме,  в п.1 рішення слова «Передати її в довгострокову оренду терміном на 7 
(сім) років ТОВ «СМАЙЛ АГРО» . Встановити розмір орендної плати – 8 % від 
нормативної грошової оцінки землі» замінити на слова «Передати її в 
довгострокову оренду терміном на 49 (сорок дев'ять) років ТОВ «СМАЙЛ 
АГРО» . Встановити розмір орендної плати – 12 % від нормативної грошової 
оцінки землі». 

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

 
    

 
  
Міський голова                                                                           Олександр МІГЕЙ 
 
 
 
 
 



ПРОЄКТ 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
20 сесія  8 скликання 

18 жовтня 2021 року                                                                              №  
 
Про затвердження проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки  
комунальної власності Баранівської  
територіальної громади з метою передачі  
її у власність гр.Вовку Б.Б. 
 

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

 
ВИРІШИЛА: 

  1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
комунальної власності Баранівської  територіальної громади та передати 
безоплатно у власність земельну ділянку гр. Вовку Богдану Борисовичу, який 
проживає в ХХХХХХХХХ, площею 1,9280 га для ведення особистого 
селянського господарства, що розташована за межами ХХХХХХХХХХ. 
Кадастровий номер ділянки: ХХХХХХХХ.  

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

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

 
 

Міський голова                                                              Олександр МІГЕЙ  
 
 
 
 
 
 
 
 

         



ПРОЄКТ 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
20 сесія  8 скликання 

18 жовтня 2021 року                                                                              № 
 
Про затвердження проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки  
комунальної власності Баранівської  
територіальної громади з метою передачі  
її у власність гр.Михалюку М.А. 
 

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

 
ВИРІШИЛА: 

  1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
комунальної власності Баранівської  територіальної громади та передати 
безоплатно у власність земельну ділянку гр. Михалюку Миколі Ананійовичу, 
який проживає в ХХХХХХХХХХ, площею 1,9394 га для ведення особистого 
селянського господарства, що розташована за межами ХХХХХХХХ. 
Кадастровий номер ділянки: ХХХХХХХХХХ.  

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

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

 
 

Міський голова                                                              Олександр МІГЕЙ  
 
 
 
 
 
 
 
 



ПРОЄКТ                 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
20 сесія  8 скликання 

18 жовтня 2021 року                                                                              № 
 
Про затвердження проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки  
комунальної власності Баранівської  
територіальної громади з метою передачі  
її у власність гр.Михалюк Л.П. 
 

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

 
ВИРІШИЛА: 

  1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
комунальної власності Баранівської  територіальної громади та передати 
безоплатно у власність земельну ділянку гр. Михалюк Людмилі Петрівні, яка 
проживає в ХХХХХХХХХ, площею 1,9394 га для ведення особистого 
селянського господарства, що розташована за межами ХХХХХХХХХ. 
Кадастровий номер ділянки: ХХХХХХХХХ.  

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

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

 
 

Міський голова                                                              Олександр МІГЕЙ  
 
 
 
 
 
 
 
 



ПРОЄКТ                           

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
20 сесія  8 скликання 

18 жовтня 2021 року                                                                              №  
 
Про затвердження проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки  
комунальної власності Баранівської  
територіальної громади з метою передачі  
її у власність гр.Михалюку М.М. 
 

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

 
ВИРІШИЛА: 

  1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
комунальної власності Баранівської  територіальної громади та передати 
безоплатно у власність земельну ділянку гр. Михалюку Миколі Миколайовичу, 
який проживає в ХХХХХХХХХХ, площею 1,9395 га для ведення особистого 
селянського господарства, що розташована за межами ХХХХХХХХХ. 
Кадастровий номер ділянки: ХХХХХХХХХ.  

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

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

 
 

Міський голова                                                              Олександр МІГЕЙ  



ПРОЄКТ 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
20 сесія  8 скликання 

18 жовтня 2021 року                                                                              №  
 
Про затвердження проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки  
комунальної власності Баранівської  
територіальної громади з метою передачі  
її у власність гр.Починку В.В. 
 

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

 
ВИРІШИЛА: 

  1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
комунальної власності Баранівської  територіальної громади та передати 
безоплатно у власність земельну ділянку гр. Починку Володимиру 
Володимировичу, який проживає в ХХХХХХХХХХХ, площею 2,0000 га для 
ведення особистого селянського господарства, що розташована за межами 
ХХХХХХХХХ. Кадастровий номер ділянки: ХХХХХХХХХ.  

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

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

 
 

Міський голова                                                              Олександр МІГЕЙ  



ПРОЄКТ 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
20 сесія  8 скликання 

18 жовтня 2021 року                                                                              №  
 
Про затвердження проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки  
комунальної власності Баранівської  
територіальної громади з метою передачі  
її у власність гр.Карповій О.Л. 
 

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

 
ВИРІШИЛА: 

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

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

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

 
 

Міський голова                                                              Олександр МІГЕЙ  
 
 



ПРОЄКТ 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
20 сесія  8 скликання 

18 жовтня 2021 року                                                                              №  
 
Про затвердження проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки  
комунальної власності Баранівської  
територіальної громади з метою передачі  
її у власність гр.Карповій Д.А. 
 

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

 
ВИРІШИЛА: 

  1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
комунальної власності Баранівської  територіальної громади та передати 
безоплатно у власність земельну ділянку гр. Карповій Діані Анатоліївні, яка 
проживає в ХХХХХХХХ, площею 2,0000 га для ведення особистого 
селянського господарства, що розташована за межами ХХХХХХХХ. 
Кадастровий номер ділянки: ХХХХХХХ.  

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

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

 
 

Міський голова                                                              Олександр МІГЕЙ  
 
 
 
 
 
 
 



ПРОЄКТ 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
20 сесія  8 скликання 

18 жовтня 2021 року                                                                              № 
 
Про затвердження проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки  
комунальної власності Баранівської  
територіальної громади з метою передачі  
її у власність гр.Тимощук С.М. 
 

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

 
ВИРІШИЛА: 

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

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

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

 
 

Міський голова                                                              Олександр МІГЕЙ  
 
 
 
 
 
 
 



ПРОЄКТ 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
20 сесія  8 скликання 

18 жовтня 2021 року                                                                              № 
 
Про затвердження проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки  
комунальної власності Баранівської  
територіальної громади з метою передачі  
її у власність гр.Нестерук Т.В. 
 

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

 
ВИРІШИЛА: 

  1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
комунальної власності Баранівської  територіальної громади та передати 
безоплатно у власність земельну ділянку гр. Нестерук Тетяні Володимирівні, 
яка проживає в ХХХХХХХ, площею 2,0000 га для ведення особистого 
селянського господарства, що розташована за межами ХХХХХХХ. 
Кадастровий номер ділянки: ХХХХХХХХ.  

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

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

 
 

Міський голова                                                              Олександр МІГЕЙ  
 
 
 
 
 
 
 
 



ПРОЄКТ 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
20 сесія  8 скликання 

18 жовтня 2021 року                                                                              № 
 
Про затвердження проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки  
комунальної власності Баранівської  
територіальної громади з метою передачі  
її у власність гр.Цимбалюк З.О. 
 

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

 
ВИРІШИЛА: 

  1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
комунальної власності Баранівської  територіальної громади та передати 
безоплатно у власність земельну ділянку гр. Цимбалюк Зої Олександрівні, яка 
проживає в ХХХХХХХХ, площею 2,0000 га для ведення особистого 
селянського господарства, що розташована за межами ХХХХХХХХ. 
Кадастровий номер ділянки: ХХХХХХХХ.  

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

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

 
 

Міський голова                                                              Олександр МІГЕЙ  
 
 
 
 
 
 
 



ПРОЄКТ 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
20 сесія  8 скликання 

18 жовтня 2021 року                                                                              № 
 
Про затвердження проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки  
комунальної власності Баранівської  
територіальної громади з метою передачі  
її у власність гр.Горлатому М.І. 
 

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

 
ВИРІШИЛА: 

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

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

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

 
 

Міський голова                                                              Олександр МІГЕЙ  
 
 
 
 
 
 
 
 



ПРОЄКТ 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
20 сесія  8 скликання 

18 жовтня 2021 року                                                                              № 
 
Про затвердження проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки  
комунальної власності Баранівської  
територіальної громади з метою передачі  
її у власність гр.Ясинецькому В.П. 
 

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

 
ВИРІШИЛА: 

  1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
комунальної власності Баранівської  територіальної громади та передати 
безоплатно у власність земельну ділянку гр. Ясинецькому Валерію Павловичу, 
який проживає в ХХХХХХХХХ, площею 2,0000 га для ведення особистого 
селянського господарства, що розташована за межами ХХХХХХХХХ. 
Кадастровий номер ділянки: ХХХХХХХ.  

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

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

 
 

Міський голова                                                              Олександр МІГЕЙ  
 
 
 
 
 
 
 



ПРОЄКТ 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
20 сесія  8 скликання 

18 жовтня 2021 року                                                                              №  
 
Про затвердження проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки  
комунальної власності Баранівської  
територіальної громади з метою передачі  
її у власність гр.Заречній М.О. 
 

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

 
ВИРІШИЛА: 

  1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
комунальної власності Баранівської  територіальної громади та передати 
безоплатно у власність земельну ділянку гр. Заречній Марії Олександрівні, яка 
проживає в ХХХХХХХХХХ, площею 1,8000 га для ведення особистого 
селянського господарства, що розташована за межами ХХХХХХХХХ. 
Кадастровий номер ділянки: ХХХХХХХХ.  

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

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

 
 

Міський голова                                                              Олександр МІГЕЙ  
 
 
 
 
 
 
 



ПРОЄКТ 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
20 сесія  8 скликання 

18 жовтня 2021 року                                                                              № 
 
Про затвердження проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки  
комунальної власності Баранівської  
територіальної громади з метою передачі  
її у власність гр.Куць Г.В. 
 

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

 
ВИРІШИЛА: 

  1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
комунальної власності Баранівської  територіальної громади та передати 
безоплатно у власність земельну ділянку гр. Куць Галині Василівні, яка 
проживає в ХХХХХХХХХ, площею 0,6000 га для ведення особистого 
селянського господарства, що розташована за межами ХХХХХХХХ. 
Кадастровий номер ділянки: ХХХХХХХХ.  

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

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

 
 

Міський голова                                                              Олександр МІГЕЙ  
 
 
 
 
 
 
 
 



ПРОЄКТ 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
20 сесія  8 скликання 

18 жовтня 2021 року                                                                              №  
 
Про затвердження проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки  
комунальної власності Баранівської  
територіальної громади з метою передачі  
її у власність гр.Маліцькому О.В. 
 

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

 
ВИРІШИЛА: 

  1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
комунальної власності Баранівської  територіальної громади та передати 
безоплатно у власність земельну ділянку гр. Маліцькому Олександру 
Володимировичу, який проживає в ХХХХХХХХ, площею 0,6000 га для 
ведення особистого селянського господарства, що розташована за межами 
ХХХХХХХХ. Кадастровий номер ділянки: ХХХХХХХХ.  

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

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

 
 

Міський голова                                                              Олександр МІГЕЙ  
 
 
 
 
 
 
 



ПРОЄКТ 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
20 сесія  8 скликання 

18 жовтня 2021 року                                                                              № 
 
Про затвердження проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки  
комунальної власності Баранівської  
територіальної громади з метою передачі  
її у власність гр.Маліцькому В.П. 
 

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

 
ВИРІШИЛА: 

  1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
комунальної власності Баранівської  територіальної громади та передати 
безоплатно у власність земельну ділянку гр. Маліцькому Володимиру 
Петровичу, який проживає в ХХХХХХХХХ, площею 0,6000 га для ведення 
особистого селянського господарства, що розташована за межами ХХХХХХХ. 
Кадастровий номер ділянки: ХХХХХХХХХ.  

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

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

 
 

Міський голова                                                              Олександр МІГЕЙ  
 
 
 
 
 
 
 



ПРОЄКТ 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
20 сесія  8 скликання 

18 жовтня 2021 року                                                                              №  
 
Про затвердження проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки  
комунальної власності Баранівської  
територіальної громади з метою передачі  
її у власність гр.Нурієвій Т.Є. 
 

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

 
ВИРІШИЛА: 

  1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
комунальної власності Баранівської  територіальної громади та передати 
безоплатно у власність земельну ділянку гр. Нурієвій Тетяні Євгенівні, яка 
проживає в ХХХХХХХХХ, площею 0,6000 га для ведення особистого 
селянського господарства, що розташована за межами ХХХХХХХХХ. 
Кадастровий номер ділянки: ХХХХХХХХХХХХХ.  

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

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

 
 

Міський голова                                                              Олександр МІГЕЙ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПРОЄКТ 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
20 сесія  8 скликання 

18 жовтня 2021 року                                                                              №  
 
Про затвердження проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки  
комунальної власності Баранівської  
територіальної громади з метою передачі  
її у власність гр.Нурієву Р.Т. 
 

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

 
ВИРІШИЛА: 

  1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
комунальної власності Баранівської  територіальної громади та передати 
безоплатно у власність земельну ділянку гр. Нурієву Рєнату Тімерказиковичу, 
який проживає в ХХХХХХХХХХ, площею 0,6000 га для ведення особистого 
селянського господарства, що розташована за межами ХХХХХХХХ. 
Кадастровий номер ділянки: ХХХХХХХХ.  

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

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

 
 

Міський голова                                                              Олександр МІГЕЙ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПРОЄКТ 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
20 сесія  8 скликання 

18 жовтня 2021 року                                                                              № 
 
Про затвердження проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки  
комунальної власності Баранівської  
територіальної громади з метою передачі  
її у власність гр.Рублюку В.П. 
 

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

 
ВИРІШИЛА: 

  1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
комунальної власності Баранівської  територіальної громади та передати 
безоплатно у власність земельну ділянку гр. Рублюку Василю Павловичу, який 
проживає в ХХХХХХХХ, площею 0,6000 га для ведення особистого 
селянського господарства, що розташована за межами ХХХХХХХХ. 
Кадастровий номер ділянки: ХХХХХХХХ.  

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

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

 
 

Міський голова                                                              Олександр МІГЕЙ  
 
 
 
 
 
 
 



ПРОЄКТ 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
20 сесія  8 скликання 

18 жовтня 2021 року                                                                              №  
 
Про затвердження проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки  
комунальної власності Баранівської  
територіальної громади з метою передачі  
її у власність гр.Рублюк Л.П. 
 

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

 
ВИРІШИЛА: 

  1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
комунальної власності Баранівської  територіальної громади та передати 
безоплатно у власність земельну ділянку гр. Рублюк Людмилі Петрівні, яка 
проживає в ХХХХХХХХХ, площею 0,6000 га для ведення особистого 
селянського господарства, що розташована за межами ХХХХХХХ. 
Кадастровий номер ділянки: ХХХХХХХХ.  

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

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

 
 

Міський голова                                                              Олександр МІГЕЙ  
 
 
 
 
 
 
 
 



ПРОЄКТ 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
20 сесія  8 скликання 

18 жовтня 2021 року                                                                              № 
 
Про затвердження проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки  
комунальної власності Баранівської  
територіальної громади з метою передачі  
її у власність гр.Кафлик М.С. 
 

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

 
ВИРІШИЛА: 

  1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
комунальної власності Баранівської  територіальної громади та передати 
безоплатно у власність земельну ділянку гр. Кафлик Марії Сергіївні, яка 
проживає в ХХХХХХХХ, площею 0,6000 га для ведення особистого 
селянського господарства, що розташована за межами ХХХХХХХХ. 
Кадастровий номер ділянки: ХХХХХХХХ.  

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

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

 
 

Міський голова                                                              Олександр МІГЕЙ  
 
 
 
 
 
 
 
 



ПРОЄКТ 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
20 сесія  8 скликання 

18 жовтня 2021 року                                                                              № 
 
Про затвердження проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки  
комунальної власності Баранівської  
територіальної громади з метою передачі  
її у власність гр.Савчук С.М. 
 

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

 
ВИРІШИЛА: 

  1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
комунальної власності Баранівської  територіальної громади та передати 
безоплатно у власність земельну ділянку гр. Савчук Світлані Миколаївні, яка 
проживає в ХХХХХХХХ, площею 0,6000 га для ведення особистого 
селянського господарства, що розташована за межами ХХХХХХХ. 
Кадастровий номер ділянки: ХХХХХХХХХХХ.  

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

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

 
 

Міський голова                                                              Олександр МІГЕЙ  
 
 
 
 
 
 
 
 



ПРОЄКТ 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
20 сесія  8 скликання 

18 жовтня 2021 року                                                                              № 
 
Про затвердження проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки  
комунальної власності Баранівської  
територіальної громади з метою передачі  
її у власність гр.Харчуку В.Ю. 
 

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

 
ВИРІШИЛА: 

  1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
комунальної власності Баранівської  територіальної громади та передати 
безоплатно у власність земельну ділянку гр. Харчука Валерія Юрійовича, який 
проживає в ХХХХХХХХХ, площею 0,6000 га для ведення особистого 
селянського господарства, що розташована за межами ХХХХХХХХХ. 
Кадастровий номер ділянки: ХХХХХХХХХХ.  

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

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

 
 

Міський голова                                                              Олександр МІГЕЙ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПРОЄКТ 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
20 сесія  8 скликання 

18 жовтня 2021 року                                                                              № 
 
Про затвердження проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки  
комунальної власності Баранівської  
територіальної громади з метою передачі  
її у власність гр.Харчук Н.Г. 
 

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

 
ВИРІШИЛА: 

  1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
комунальної власності Баранівської  територіальної громади та передати 
безоплатно у власність земельну ділянку гр. Харчук Наталії Григорівні, яка 
проживає в ХХХХХХХХХ, площею 0,6000 га для ведення особистого 
селянського господарства, що розташована за межами ХХХХХХХХ. 
Кадастровий номер ділянки: ХХХХХХХХХХ.  

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

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

 
 

Міський голова                                                              Олександр МІГЕЙ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПРОЄКТ 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
20 сесія  8 скликання 

18 жовтня 2021 року                                                                              №  
 
Про затвердження проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки  
комунальної власності Баранівської  
територіальної громади з метою передачі  
її у власність гр.Івчуку О.М. 
 

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

 
ВИРІШИЛА: 

  1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
комунальної власності Баранівської  територіальної громади та передати 
безоплатно у власність земельну ділянку гр. Івчуку Олександру Миколайовичу, 
який проживає в ХХХХХХХХХХ, площею 0,6000 га для ведення особистого 
селянського господарства, що розташована за межами ХХХХХХХ. 
Кадастровий номер ділянки: ХХХХХХХХХ.  

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

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

 
 

Міський голова                                                              Олександр МІГЕЙ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПРОЄКТ 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
20 сесія  8 скликання 

18 жовтня 2021 року                                                                              №  
 
Про затвердження проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки  
комунальної власності Баранівської  
територіальної громади з метою передачі  
її у власність гр.Поліковській Т.М. 
 

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

 
ВИРІШИЛА: 

  1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
комунальної власності Баранівської  територіальної громади та передати 
безоплатно у власність земельну ділянку гр. Поліковській Тетяні Михайлівні, 
який проживає в ХХХХХХХХ, площею 0,6000 га для ведення особистого 
селянського господарства, що розташована за межами ХХХХХХХХ. 
Кадастровий номер ділянки: ХХХХХХХХХ.  

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

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

 
 

Міський голова                                                              Олександр МІГЕЙ  
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ПРОЄКТ 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
20 сесія  8 скликання 

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

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

 
ВИРІШИЛА: 

  1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
комунальної власності Баранівської  територіальної громади та передати 
безоплатно у власність земельну ділянку гр. Поліковському Андрію 
Леонідовичу, який проживає в ХХХХХХХХ, площею 0,6000 га для ведення 
особистого селянського господарства, що розташована за межами ХХХХХХХ. 
Кадастровий номер ділянки: ХХХХХХХХ.  

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

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

 
 

Міський голова                                                              Олександр МІГЕЙ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПРОЄКТ 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
20 сесія  8 скликання 

18 жовтня 2021 року                                                                              №  
 
Про затвердження проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки  
комунальної власності Баранівської  
територіальної громади з метою передачі  
її у власність гр.Черкавському Ю.Л. 
 

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

 
ВИРІШИЛА: 

  1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
комунальної власності Баранівської  територіальної громади та передати 
безоплатно у власність земельну ділянку гр. Черкавському Юрію Леонідовичу, 
який проживає в ХХХХХХХХХХ, площею 0,6000 га для ведення особистого 
селянського господарства, що розташована за межами ХХХХХХХХ. 
Кадастровий номер ділянки: ХХХХХХХХ  

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

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

 
 

Міський голова                                                              Олександр МІГЕЙ  
 
 
 
 
 
 
 

 
 



ПРОЄКТ 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
20 сесія  8 скликання 

18 жовтня 2021 року                                                                              №  
 
Про затвердження проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки  
комунальної власності Баранівської  
територіальної громади з метою передачі  
її у власність гр.Черкавському І.Ю. 
 

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

 
ВИРІШИЛА: 

  1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
комунальної власності Баранівської  територіальної громади та передати 
безоплатно у власність земельну ділянку гр. Черкавському Ігореві Юрійовичу, 
який проживає в ХХХХХХХХХ, площею 0,6000 га для ведення особистого 
селянського господарства, що розташована за межами ХХХХХХХ. 
Кадастровий номер ділянки: ХХХХХХХХ.  

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

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

 
 

Міський голова                                                              Олександр МІГЕЙ  
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ПРОЄКТ 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
20 сесія  8 скликання 

18 жовтня 2021 року                                                                              №  
 
Про затвердження проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки  
комунальної власності Баранівської  
територіальної громади з метою передачі  
її у власність гр.Черкавській Г.Є. 
 

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

 
ВИРІШИЛА: 

  1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
комунальної власності Баранівської  територіальної громади та передати 
безоплатно у власність земельну ділянку гр. Черкавській Галині Євгенівні, яка 
проживає в ХХХХХХХ, площею 0,6000 га для ведення особистого селянського 
господарства, що розташована за межами ХХХХХХХХ. Кадастровий номер 
ділянки: ХХХХХХХХ.  

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

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

 
 

Міський голова                                                              Олександр МІГЕЙ  
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ПРОЄКТ 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
20 сесія  8 скликання 

18 жовтня 2021 року                                                                              №  
 
Про затвердження проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки  
комунальної власності Баранівської  
територіальної громади з метою передачі  
її у власність гр.Раздобаровій М.О. 
 

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

 
ВИРІШИЛА: 

  1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
комунальної власності Баранівської  територіальної громади та передати 
безоплатно у власність земельну ділянку гр. Раздобаровій Марії Олександрівні, 
яка проживає в ХХХХХХХХХ, площею 1,6000 га для ведення особистого 
селянського господарства, що розташована за межами ХХХХХХХХ. 
Кадастровий номер ділянки: ХХХХХХХХХ.  

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

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

 
 

Міський голова                                                              Олександр МІГЕЙ  
 
 
 
 

  
 


