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ПРОЄКТ 

                                  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
        16 сесія 8 скликання 

11 серпня 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. Юрчук Н.М. 
 

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

             1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки комунальної власності Баранівської територіальної громади  
з метою передачі її у власність гр.Юрчук Наталії Михайлівні, яка проживає в 
XXXXX, орієнтовною площею 0,0800 га для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд із земель запасу 
житлової та громадської забудови, розташованої в межах XXXXX. 

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

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

                                  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
        16 сесія 8 скликання 

11 серпня 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.Гонаку В.В. 
 

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

             1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення у 
власність земельної ділянки комунальної власності Баранівської 
територіальної громади  гр.Гонаку Володимиру Васильовичу, який проживає 
в XXXXX, орієнтовною площею 0,25 га для ведення особистого селянського 
господарства із земель запасу сільськогосподарського призначення, 
розташованої в межах XXXXX. 

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

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

                                  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
        16 сесія 8 скликання 

11 серпня 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.Хомич К.І. 
 

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

             1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки комунальної власності Баранівської територіальної громади  
з метою передачі її у власність гр.Хомич Катерині Іванівні, яка проживає в 
XXXXXX, орієнтовною площею 0,20 га для ведення особистого селянського 
господарства із земель запасу сільськогосподарського призначення, 
розташованої в межах XXXXX. 

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

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

                                  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
        16 сесія 8 скликання 

11 серпня 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 О.Б. 
 

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

             1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки комунальної власності Баранівської територіальної громади  
з метою передачі її у власність гр.Воробей Оксані Борисівні, яка проживає в 
XXXXX, орієнтовною площею 0,1000 га для ведення особистого селянського 
господарства із земель запасу сільськогосподарського призначення, 
розташованої в межах XXXXX. 

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

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

                                  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
        16 сесія 8 скликання 

11 серпня 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.Трубійчуку П.В. 

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

             1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення у 
власність земельної ділянки комунальної власності Баранівської 
територіальної громади  гр.Трубійчуку Петру Володимировичу, який 
проживає в XXXXX, орієнтовною площею 0,25 га для ведення особистого 
селянського господарства із земель запасу сільськогосподарського 
призначення, розташованої в межах XXXXX. 

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

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

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

 РІШЕННЯ  
        16 сесія  8 скликання 

11 серпня 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.Ожеревському В.Д. 
 

  Розглянувши заяву гр.Ожеревського В.Д 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, 32, 33, 40, 116, 118, 121, 122, 125, 126, 186 
Земельного кодексу України, Законом України «Про землеустрій», ст.26 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації 
постійної земельної погоджувальної комісії, міська рада 

 
ВИРІШИЛА: 
 
         1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки комунальної власності Баранівської  
територіальної громади та передати безоплатно у власність земельну ділянку 
площею 0,0913 га гр.Ожеревському Володимиру Дмитровичу  для будівництва 
та обслуговування житлового будинку за адресою XXXXX, кадастровий номер 
XXXXX. 
            

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

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

 
 

Міський голова                                              Олександр МІГЕЙ 
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ПРОЄКТ 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

 РІШЕННЯ  
        16 сесія  8 скликання 

11 серпня 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.Мельник В.В.  
 

  Розглянувши заяву гр.Мельник В.В, та технічну документацію із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки 
комунальної власності Баранівської територіальної громади з метою передачі її 
у власність, керуючись ст.12, 32, 33, 40, 116, 118, 121, 122, 125, 126, 186 
Земельного кодексу України, Законом України «Про землеустрій», ст.26 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації 
постійної земельної погоджувальної комісії, міська рада 

 
ВИРІШИЛА: 
         1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки комунальної власності Баранівської 
територіальної громади та передати безоплатно у власність земельну ділянку 
гр. Мельник Валентині Вікторівні, яка проживає в XXXXX, земельна ділянка 
площею 0,2500 га  з кадастровим номером 1820682200:05:002:0242, для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд по XXXXX. 

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

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

 
 

Міський голова                                              Олександр МІГЕЙ 
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ПРОЄКТ 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

 РІШЕННЯ  
        16 сесія  8 скликання 

11 серпня 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.Сусу А К. 
 

  Розглянувши заяву гр.Суса А.К, 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, 32, 33, 40, 116, 118, 121, 122, 125, 126, 186 Земельного кодексу 
України, Законом України «Про землеустрій», ст.26 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної 
земельної погоджувальної комісії, міська рада 

 
ВИРІШИЛА: 
         1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки комунальної власності Баранівської  
територіальної громади та передати безоплатно у власність земельну ділянку  
гр. Сусу Анатолію Корнійовичу, який проживає в XXXXX, земельна ділянка 
площею 0,1000 га  з кадастровим номером XXXXX, для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по 
XXXXX. 

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

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

 
 

Міський голова                                              Олександр МІГЕЙ 
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ПРОЄКТ 

 
    

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
РІШЕННЯ  

16 сесія  8 скликання 
11 серпня 2021 року                                                                              №  
 
Про затвердження проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки  
комунальної власності Баранівської  
територіальної громади з  
метою передачі її у власність гр.Міненку А.П. 
 

Розглянувши заяву гр.Міненка А.П, та проект землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки комунальної власності Баранівської  територіальної громади 
з метою передачі її у власність, керуючись ст.12, 40, 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. Міненку Андрію Павловичу, який 
проживає в XXXXX, площею 0,2418 га для ведення особистого селянського 
господарства, що розташована в межах XXXXX. Кадастровий номер ділянки: 
XXXXX. 

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 
                                                                                                                      
    
 

    



 
 

10 
 

ПРОЄКТ 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
16 сесія  8 скликання 

11 серпня 2021 року                                                                              № 
 
Про затвердження проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки  
комунальної власності Баранівської  
територіальної громади з  
метою передачі її у власність гр.Юзепчуку О.А. 
 

Розглянувши заяву гр.Юзепчука О.А, та проект землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки комунальної власності Баранівської 
територіальної громади з метою передачі її у власність, керуючись ст.12, 40, 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. Юзепчуку Олександру 
Андрійовичу, який проживає в XXXXX, площею 0,2500 га для ведення 
особистого селянського господарства, що розташована в межах XXXXX. 
Кадастровий номер ділянки: XXXXX.  

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 
 
 
 
 
 
 



 
 

11 
 

ПРОЄКТ 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
16 сесія  8 скликання 

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

Розглянувши заяву гр.Муравської С.О, та проект землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки комунальної власності Баранівської  
територіальної громади з метою передачі її у власність, керуючись ст.12, 40, 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 Софії Олександрівні, 
яка проживає в XXXXX, площею 2,0000 га для ведення особистого селянського 
господарства, що розташована в межах XXXXX. Кадастровий номер ділянки: 
XXXXX.  

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 
 
                                                                                            
 



 
 

12 
 

ПРОЄКТ 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
16 сесія  8 скликання 

11 серпня 2021 року                                                                              №  
 
Про затвердження проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки  
комунальної власності Баранівської  
територіальної громади з  
метою передачі її у власність гр.Поліщук В.М. 
 

Розглянувши заяву гр.Поліщук В.М, та проект землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки комунальної власності Баранівської  
територіальної громади з метою передачі її у власність, керуючись ст.12, 40, 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. Поліщук Валентині Миколаївні, 
площею 0,4986 га для ведення особистого селянського господарства, що 
розташована в межах XXXXX. Кадастровий номер ділянки: XXXXX.  

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

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

 
 
 
 

Міський голова                                                                Олександр МІГЕЙ 
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ПРОЄКТ 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
16 сесія  8 скликання 

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

Розглянувши заяву гр.Богуна В.О, та проект землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки комунальної власності Баранівської територіальної громади з 
метою передачі її у власність, керуючись ст.12, 40, 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.Богуну Віктору Олександровичу, 
який проживає в XXXXX, площею 0,7500 га для ведення особистого 
селянського господарства, що розташована в межах XXXXX. Кадастровий 
номер ділянки: XXXXX.  

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

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

 
 
 

Міський голова                                                                Олександр МІГЕЙ 
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ПРОЄКТ     

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
16 сесія  8 скликання 

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

Розглянувши заяву гр.Муравської О.О, та проект землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки комунальної власності Баранівської 
територіальної громади з метою передачі її у власність, керуючись ст.12, 40, 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 Оксані Олександрівні, 
яка проживає в XXXXX, площею 2,0000 га для ведення особистого селянського 
господарства, що розташована в межах XXXXX. Кадастровий номер ділянки: 
XXXXX.  

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

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

 
 

Міський голова                                                                Олександр МІГЕЙ 
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ПРОЄКТ 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
16 сесія  8 скликання 

11 серпня 2021 року                                                                              №  
 
Про затвердження проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки  
комунальної власності Баранівської  
територіальної громади з  
метою передачі її у власність гр.Вороб’єнко І.В. 
 

Розглянувши заяву гр.Вороб’єнко І.В, та проект землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки комунальної власності Баранівської 
територіальної громади з метою передачі її у власність, керуючись ст.12, 40, 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’єнко Ірині Василівні, яка 
проживає в XXXXX, площею 2,0000 га для ведення особистого селянського 
господарства, що розташована в межах XXXXX. Кадастровий номер ділянки: 
XXXXX.  

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 
 
 
 
 
                                                           
 



 
 

16 
 

ПРОЄКТ 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
16 сесія  8 скликання 

11 серпня 2021 року                                                                              №  
 
Про затвердження проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки  
комунальної власності Баранівської  
територіальної громади з  
метою передачі її у власність гр.Дарій Н.Я. 
 

Розглянувши заяву гр.Дарій Н.Я, та проект землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки комунальної власності Баранівської територіальної громади з 
метою передачі її у власність, керуючись ст.12, 40, 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. Дарій Ніні Яківні, яка проживає в 
XXXXX, площею 0,0664 га для ведення особистого селянського господарства, 
що розташована в межах XXXXX. Кадастровий номер ділянки: XXXXX.  

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 
 

 
                                                        
 



 
 

17 
 

ПРОЄКТ 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
16 сесія  8 скликання 

11 серпня 2021 року                                                                              №  
 
Про затвердження проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки  
комунальної власності Баранівської  
територіальної громади з метою передачі  
її у власність гр.Ткачук О.П. 
 

Розглянувши заяву гр.Ткачук О.П, та проект землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки комунальної власності Баранівської територіальної громади з 
метою передачі її у власність, керуючись ст.12, 40, 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. Ткачук Оксані Петрівні, яка 
проживає в XXXXX, площею 1,4161 га для ведення особистого селянського 
господарства, що розташована за межами XXXXX. Кадастровий номер ділянки: 
XXXXX.  

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

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

 
 

Міський голова                                                                Олександр МІГЕЙ 
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ПРОЄКТ 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
16 сесія  8 скликання 

11 серпня 2021 року                                                                              №  
 
Про затвердження проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки  
комунальної власності Баранівської  
територіальної громади з  
метою передачі її в оренду 

Розглянувши заяву Баранівського міського споживчого товариства та 
проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної власності 
Баранівської  територіальної громади з метою передачі її в оренду, керуючись 
ст.12, 40, 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 в 
оренду терміном на 1 (один) рік земельну ділянку Баранівському міському 
споживчому товаристві, юридична адреса вул.Леваневського,32 м.Баранівка, 
Житомирської області, площею 0,0917 га для будівництва та обслуговування 
будівель торгівлі, що розташована в межах с.Кашперівка вул.Центральна,41, 
Баранівського району, Житомирської області. Кадастровий номер ділянки: 
1820683000:03:002:0396. Встановити розмір орендної плати 12% від 
нормативно грошової оцінки землі. 
      2. Баранівському міському споживчому товаристві замовити виготовлення 
договору оренди землі та зареєструвати відповідно до чинного законодавства. 
 Виконувати обов,язки землекористувача відповідно до вимог статті 96 
Земельного кодексу України. Забезпечити вільний доступ для прокладання 
нових, ремонту та експлуатації існуючих інженерних мереж і споруд, що 
знаходяться в межах земельної ділянки. 

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

 
Міський голова                                                                Олександр МІГЕЙ 
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ПРОЄКТ 

                                                                                                                                          
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
       16 сесії  8 скликання 

 11 серпня 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 Володимиру Валерійовичу загальною  площею 2,0558 га,  
в тому числі: рілля –2,0558 га (№54), для ведення товарного 
сільськогосподарського виробництва. Земельна ділянка розташована за межами 
XXXXXX та належать до земель сільськогосподарського призначення.       
    1.2. Михалюк Ользі Фотієвні загальною  площею 2,5252 га,  в тому числі: 
рілля –2,5252 га (№53), для ведення товарного сільськогосподарського 
виробництва. Земельна ділянка розташована за межами XXXXX та належать до 
земель сільськогосподарського призначення. 
   1.3. Терновому Івану Олександровичу у власність загальною  площею 4,9698 
га, (№162) в тому числі: рілля –4,8843 га багаторічні насадження- 0,0855 га, для 
ведення товарного сільськогосподарського виробництва. Земельна ділянка 
розташована за межами XXXXX та належать до земель сільськогосподарського 
призначення. 
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         1.4. Гордійчук Марії Євненівні загальною  площею 2,3245 га,  в тому 
числі: рілля –2,3245 га (№59), для ведення товарного сільськогосподарського 
виробництва. Земельна ділянка розташована за межами XXXXX та належать до 
земель сільськогосподарського призначення. 
         1.5. Савич Наталії Сергіївні загальною  площею 1,9798 га,  в тому числі: 
рілля –1,9798 га (№56), для ведення товарного сільськогосподарського 
виробництва. Земельна ділянка розташована за межами XXXXX та належать до 
земель сільськогосподарського призначення. 
         1.6. Антоневич Ользі Феодосіївні загальною  площею 2,3500 га,  в тому 
числі: рілля –2,3500 га (№166), для ведення товарного сільськогосподарського 
виробництва. Земельна ділянка розташована за межами с.Кашперівка на землях 
реформованого КСП «Прогрес» та належать до земель сільськогосподарського 
призначення. 

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

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

 
                                  

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
РІШЕННЯ  

        16 сесія 8 скликання 
11 серпня  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 27.3936 га (кадастровий 
номер: XXXXXX). 
            1.1 Надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки сільськогосподарського призначення 
комунальної власності Баранівської територіальної громади зі зміною 
цільового призначення з земель запасу (16.00) на землі для ведення 
особистого селянського господарства (01.03) за межами XXXXX, з 
подальшою передачею у власність: 
            1.1.1 Дронговській Ользі Сергіївні, яка проживає по XXXXX, 
орієнтовною площею 2,0000 га. 

  1.1.2 Заліщуку Ярославу Миколайовичу, який проживає в XXXXX, 
орієнтовною площею 2,0000 га. 

  1.1.3 Бєліці Ігорю Миколайовичу, який проживає в XXXXX, 
орієнтовною площею 2,0000 га. 

1.1.4 Степанчуку Петру Пилиповичу, який проживає в XXXXX, 
орієнтовною площею 2,0000 га. 
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1.1.5 Карпишину Анатолію Петровичу, який проживає в XXXXX, 
орієнтовною площею 2,0000 га. 

1.1.6 Коростинській Марії Петрівні, яка проживає в XXXXX, 
орієнтовною площею 2,0000 га. 

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

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

 
                               

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
РІШЕННЯ  

        16 сесія 8 скликання 
11 серпня  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 гр.Ісаєву А.В. 
  

 Розглянувши заяву гр.Ісаєва А.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 технічної документації із землеустрою 
щодо поділу земельної ділянки загальною площею 17.06 га (кадастровий 
номер: XXXXX). 
         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 (16.00) на землі для ведення особистого селянського 
господарства (01.03) за межами XXXXX, з подальшою передачею у власність 
    гр. Ісаєву Андрію Васильовичу, який проживає по XXXXX, орієнтовною 
площею 2,0000 га. 

3.Після виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки комунальної власності Баранівської територіальної громади, 
Баранівській міській раді зареєструвати земельні ділянки у відділі 
Держгеокадастру. Гр.Ісаєву А.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 
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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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

25 
 

 ПРОЄКТ 

 
                                  

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
РІШЕННЯ  

        16 сесія 8 скликання 
11 серпня  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 гр.Бігоцькому О.В. 
  

 Розглянувши заяву гр.Бігоцького 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 технічної документації із землеустрою 
щодо поділу земельної ділянки загальною площею 7.6606га (кадастровий 
номер: XXXXX). 
          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 (16.00) на землі для ведення особистого селянського 
господарства (01.03) за межами XXXXX, з подальшою передачею у власність 
   гр. Бігоцькому Олександру Васильовичу, який проживає по XXXXX, 
орієнтовною площею 0,2000 га. 

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

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

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
16 сесії  8 скликання 

11 серпня  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.Росновському Костянтину Едуардовичу, який проживає в XXXXX, 
загальною площею 0,2100 га для ведення особистого селянського господарства 
в смт.Полянка, Баранівського району Житомирської області. Передати 
земельну ділянку площею 0,2100 га до земель запасу сільськогосподарського 
призначення комунальної власності Баранівської територіальної   громади.  
  2. Припинити право користування земельною ділянкою гр.Рублюку 
Івану Яковичу, який проживає в XXXXX, загальною площею 0,4500 га для 
ведення особистого селянського господарства в с.Іванівка, Баранівського 
району Житомирської області. Передати земельну ділянку площею 0,4500 га до 
земель запасу сільськогосподарського призначення комунальної власності 
Баранівської територіальної   громади. 

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

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

 РІШЕННЯ  
        16 сесія  8 скликання 

11 серпня 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.Сухому П.Є. 
 

  Розглянувши заяву гр.Сухого П.Є, 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, 32, 33, 40, 116, 118, 121, 122, 125, 126, 186 
Земельного кодексу України, Законом України «Про землеустрій», ст.26 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації 
постійної земельної погоджувальної комісії, міська рада 

 
ВИРІШИЛА: 
 
         1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки комунальної власності Баранівської  
територіальної громади та передати безоплатно у власність земельну ділянку 
гр. Сухому Петру Євстаховичу, який проживає в XXXXX, земельна ділянка 
площею 0,1138 га  з кадастровим номером XXXXX, для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по 
XXXXX. 

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

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

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
16 сесії  8 скликання 

11 серпня 2021 року                                                                                  №  
 
Про встановлення фактичної 
поштової адреси земельних  
ділянок 
 

     Розглянувши заяву гр.Драпіковського В.Й., про необхідність 
встановлення фактичної поштової адреси земельної ділянки, 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. Встановити фактичну поштову адресу: «XXXXX» замість «XXXX» в 
XXXXX земельній ділянці для будівництва та обслуговування житлового 
будинку загальною площею 0,1500 га, яка належить на праві власності 
гр.Драпіковському Валерію Йосиповичу. Кадастровий номер ділянки: XXXXX. 

2. Встановити фактичну поштову адресу: «XXXXX» замість «XXXXX» 
в XXXXX земельній ділянці для ведення особистого селянського господарства 
загальною площею 0,2478 га, яка належить на праві власності 
гр.Драпіковському Валерію Йосиповичу. Кадастровий номер ділянки:XXXXX. 
  
              3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 
земельну погоджувальну комісію. 
 
 
Міський голова                                                Олександр МІГЕЙ 
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ПРОЄКТ 

                                  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
16 сесії  8 скликання 

11 серпня 2021 року                                                                               №  
Про внесення змін до рішень  
сесії 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 14 сесії 8 скликання Баранівської міської ради 
від 18.06.2021 р. №373 «Про надання дозволу на виготовлення технічної 
документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки та проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної власності 
Баранівської  територіальної громади з метою передачі її у власність», а саме: 
      1.1 виключити пункт 1.1.15 Дацьо Юрію Юрійовичу, який проживає в 
XXXXX, орієнтовною площею 0,60 га.  даного рішення.        

    1.2 виключити пункт 1.1.2 Рибак Поліні Володимирівні, яка проживає по 
XXXXX, орієнтовною площею 0,60 га       даного рішення. 

       1.3 виключити пункт 1.1.3 Рибак Анастасії Володимирівні, яка проживає по 
XXXXX, орієнтовною площею 0,60 га  даного рішення. 
       1.4 виключити пункт 1.1.17 Шевчук Юлії Сергіївні, яка проживає по 
XXXXX, орієнтовною площею 0,60 га  даного рішення. 
         2. Внести зміни до рішення 10 сесії 8 скликання Баранівської міської ради 
від 29.04.2021 р. №281 «Про надання дозволу на виготовлення технічної 
документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки та проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної власності 
Баранівської  територіальної громади з метою передачі її у власність», а саме, 
виключити пункт 1.1.1 Бєліці Ігорю Миколайовичу, який проживає в XXXXX, 
орієнтовною площею 2,0000 га  даного рішення. 
      3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну земельну 
погоджувальну комісію. 
Міський голова                                                      Олександр МІГЕЙ 
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ПРОЄКТ 
 

                                  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
        16 сесія 8 скликання 

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

            1. Надати дозвіл на розробку технічної документації із землеустрою 
щодо поділу земельної ділянки загальною площею 27.0891 га (кадастровий 
номер: XXXXX). 
           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 (16.00) на землі для ведення особистого селянського 
господарства (01.03) за межами XXXXX, з подальшою передачею у власність 
Кондратюк Надії Павлівні, яка проживає в XXXXX орієнтовною площею 
1,0000 га. 

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

                                   
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
        16 сесія 8 скликання 

11 серпня  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 гр.Христюк О.В. 

        Розглянувши заяву гр.Хрисюк 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 технічної документації із землеустрою щодо 
поділу земельної ділянки загальною площею 4.5658 га (кадастровий номер: XXXX). 
           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 (16.00) на землі для ведення особистого селянського господарства (01.03) за 
межами XXXXX, з подальшою передачею у власність  Христюк Олені Вікторівні, 
яка проживає XXXXX, орієнтовною площею 2,0000 га. 

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

                                  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
        16 сесія 8 скликання 

11 серпня 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.Савич Р.В. 

        Розглянувши заяву гр.Савич Р.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. Савич Раїсі Володимирівні , яка проживає в 
XXXXX, орієнтовною площею 0,0500 га для ведення особистого селянського 
господарства із земель запасу сільськогосподарського призначення, 
розташованої в XXXX. 

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

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

                                  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
        16 сесія 8 скликання 

11 серпня 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.Мирончуку М.С. 
 

        Розглянувши заяву гр.Мирончука 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. Мирончуку Миколі Сергійовичу , який 
проживає в XXXXX, орієнтовною площею 0,5300 га для ведення особистого 
селянського господарства із земель запасу сільськогосподарського 
призначення, розташованої в XXXXX. 
       2. Після виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки комунальної власності Баранівської  територіальної громади, 
Баранівській міській раді зареєструвати земельну ділянку у відділі 
Держгеокадастру. Гр.Мирончуку 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 
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ПРОЄКТ 

                                  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯТЕ 
        16 сесія 8 скликання 

11 серпня 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.Лемішу М.Д. 
 

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

 
ВИРІШИЛА: 

          1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки комунальної власності Баранівської територіальної громади  
з метою передачі її у власність гр. Лемішу Миколі Дмитровичу, який 
проживає в XXXXX, орієнтовною площею 2,0000 га для ведення особистого 
селянського господарства із земель запасу сільськогосподарського 
призначення, розташованої в межах с.Іванівка, Баранівського району, 
Житомирської області. 

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

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

                                  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
        16 сесія 8 скликання 

11 серпня 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.Білобровчуку О.В. 

        Розглянувши заяву гр.Білобровчука 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 
земельної ділянки комунальної власності Баранівської територіальної громади  
з метою передачі її у власність гр. Білобровчуку Олегу Володимировичу, який 
проживає в XXXXX, орієнтовною площею 0,2000 га для ведення особистого 
селянського господарства із земель запасу сільськогосподарського 
призначення, розташованої в XXXXX. 
       2. Після виготовлення проектів землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки комунальної власності Баранівської  територіальної громади, 
Баранівській міській раді зареєструвати земельні ділянки у відділі 
Держгеокадастру. Громадянам  протягом року з дати прийняття цього 
рішення подати проект землеустрою на розгляд сесії міської ради щодо 
прийняття рішення про його затвердження та передачі земельної ділянки у 
власність. При невиконанні цієї умови, дане рішення вважати таким, що 
втратило чинність. 

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

                                  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
        16 сесія 8 скликання 

11 серпня 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. Майструку Максиму Васильовичу, який проживає в XXXXX, 
орієнтовною площею 2,0000  га для ведення особистого селянського 
господарства із земель запасу сільськогосподарського призначення, 
розташованої в межах м.Баранівка (район Табори) в зв’язку з тим, що вільні 
земельні ділянки відсутні.  

1.2. Омельчуку Матвію Вікторовичу, який проживає в XXXXX, 
орієнтовною площею 2,0000  га для ведення особистого селянського 
господарства із земель запасу сільськогосподарського призначення, 
розташованої за межами м.Баранівка (урочище Льогів) в зв’язку з тим, що 
вільні земельні ділянки відсутні.   

1.3. Омельчуку Іллі Вікторовичу, який проживає в XXXXX, 
орієнтовною площею 2,0000  га для ведення особистого селянського 
господарства із земель запасу сільськогосподарського призначення, 
розташованої за межами м.Баранівка (урочище Льогів) в зв’язку з тим, що 
вільні земельні ділянки відсутні.   
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 1.4. Шкабарі Валерії Олександрівні, яка проживає в XXXXX, 
орієнтовною площею 2,0000  га для ведення особистого селянського 
господарства із земель запасу сільськогосподарського призначення, 
розташованої за межами м.Баранівка (урочище Льогів) в зв’язку з тим, що 
вільні земельні ділянки відсутні.          
         1.5. Парфенюк Галині Володимирівні, яка проживає в XXXXX, 
орієнтовною площею 2,0000 га для ведення особистого селянського 
господарства із земель запасу сільськогосподарського призначення, 
розташованої за межами с.Жари, відповідно рішення 39 сесії 7 скликання 
№2670 від 24.12.2019 року. 

  1.6 Парфенюку Сергію Миколайовичу, який проживає в XXXXX, 
орієнтовною площею 2,0000 га для ведення особистого селянського 
господарства із земель запасу сільськогосподарського призначення, 
розташованої за межами с.Жари, відповідно рішення 39 сесії 7 скликання 
№2670 від 24.12.2019 року.. 

  1.7 Парфенюку Миколі Володимировичу, який проживає в XXXXX, 
орієнтовною площею 2,0000 га., орієнтовною площею 2,0000  га для ведення 
особистого селянського господарства із земель запасу сільськогосподарського 
призначення, розташованої за межами с.Жари, відповідно рішення 39 сесії 7 
скликання №2670 від 24.12.2019 року. 

1.8 Гайчук Світлані Олександрівні, яка проживає в XXXXX, 
орієнтовною площею 1,3000  га для ведення особистого селянського 
господарства із земель запасу сільськогосподарського призначення, 
розташованої за межами м.Баранівка  в зв’язку з тим, що вільні земельні 
ділянки відсутні. 

1.9. Лисюк Ірині Юріївні, яка проживає в XXXXX, орієнтовною площею 
2,0000  га для ведення особистого селянського господарства із земель запасу 
сільськогосподарського призначення, розташованої за межами с.Кашперівка в 
зв’язку з тим, що вільні земельні ділянки відсутні. 

1.10. Рибак Поліні Володимирівні, яка проживає XXXXX, орієнтовною 
площею 2,0000  га для ведення особистого селянського господарства із земель 
запасу сільськогосподарського призначення, розташованої за межами 
м.Баранівка (район Зеремля) відповідно рішення 10 сесії 8 скликання №270 
від 29.04.2021 року. 

1.11. Рибак Анастасії Володимирівні, яка проживає в XXXXX, 
орієнтовною площею 2,0000  га для ведення особистого селянського 
господарства із земель запасу сільськогосподарського призначення, 
розташованої за межами м.Баранівка (район Зеремля) відповідно рішення 10 
сесії 8 скликання №270 від 29.04.2021 року. 

1.12. Дацьо Юрію Юрійовичу, який проживає в XXXXX, орієнтовною 
площею 2,0000  га для ведення особистого селянського господарства із земель 
запасу сільськогосподарського призначення, розташованої за межами 
м.Баранівка (район Зеремля) відповідно рішення 10 сесії 8 скликання №270 
від 29.04.2021 року. 
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1.13. Шелегон Юлії Юрівні, яка проживає в XXXXX, орієнтовною 
площею 2,0000  га для ведення особистого селянського господарства із земель 
запасу сільськогосподарського призначення, розташованої за межами 
м.Баранівка (район Зеремля) відповідно рішення 10 сесії 8 скликання №270 
від 29.04.2021 року. 

1.14. Марцішевській Любові Юріївні, яка проживає в XXXXX, 
орієнтовною площею 2,0000  га для ведення особистого селянського 
господарства із земель запасу сільськогосподарського призначення, 
розташованої в межах м.Баранівка (урочище Корчунки) в зв’язку з тим, що 
вільні земельні ділянки відсутні. 

1.15. Довінчук Тетяні Володимирівні, яка проживає в XXXXX, 
орієнтовною площею 2,0000  га для ведення особистого селянського 
господарства із земель запасу сільськогосподарського призначення, 
розташованої за межами с.Берестівка в зв’язку з тим що дана земельна ділянка 
відноситься до 09.01 Для ведення лісового господарства і пов'язаних з ним 
послуг для ведення лісового господарства і пов'язаних з ним послуг. 

1.16. Нікітчину Олексію Володимировичу, який проживає в XXXXX, 
орієнтовною площею 0,6000   га для ведення особистого селянського 
господарства із земель запасу сільськогосподарського призначення, 
розташованої в межах м.Баранівка (район сільхозтехніки) в зв’язку з тим, що 
вільні земельні ділянки відсутні. 

1.17. Шкабарі Надії Володимирівні, яка проживає в XXXXXX, 
орієнтовною площею 2,0000   га для ведення особистого селянського 
господарства із земель запасу сільськогосподарського призначення, 
розташованої за межами м.Баранівка  в зв’язку з тим, що вільні земельні 
ділянки відсутні. 

1.18. Іванчику Антону Павловичу, який проживає в XXXXX, 
орієнтовною площею 2,0000   га для ведення особистого селянського 
господарства із земель запасу сільськогосподарського призначення, 
розташованої за межами с.Берестівка (кадастровий номер 
1820680400:06:000:0468) в зв’язку з тим, що вільні земельні ділянки відсутні. 

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

                                  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
        16 сесія 8 скликання 

11 серпня  2021 року                                                                     №  
 
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.Палію М.Г. 
 

        Розглянувши заяву гр.Палія М.Г, керуючись ст.12, 42, 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 гр.Палію Миколі Григоровичу на розробку технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 
ділянки з метою передачі її в оренду орієнтовною площею 0,2500 га для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд із земель запасу житлової забудови, розташованої в межах 
ХХХХХХХ. 

 2. Після виготовлення технічної документації із землеустрою, 
Баранівській міській раді зареєструвати земельну ділянку у відділі 
Держгеокадастру. Гр.Палію М.Г  протягом року з дати прийняття цього 
рішення подати технічну документацію на розгляд сесії міської ради щодо 
прийняття рішення про його затвердження та передачі земельної ділянки у в 
оренду. При невиконанні цієї умови, дане рішення вважати таким, що 
втратило чинність. 

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

                                  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
        16 сесія 8 скликання 

11 серпня  2021 року                                                                 №  
 
Про надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної  
ділянки комунальної власності Баранівської  
 територіальної громади з метою 
передачі її у власність Ковальчуку А.О. 

        Розглянувши заяву гр.Ковальчука А.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 у 
власність земельної ділянки комунальної власності Баранівської 
територіальної громади гр.Ковальчуку Андрію Олександровичу, який 
проживає в XXXXX, площею 0,4000 га для ведення особистого селянського 
господарства із земель запасу сільськогосподарського призначення, 
розташованої в межах XXXXX. 

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

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

                                  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯТЕ 
        16 сесія 8 скликання 

11 серпня  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.Федорчук Ю.М. 
 

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

 
ВИРІШИЛА: 

             1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення у 
власність земельної ділянки комунальної власності Баранівської 
територіальної громади Федорчук Юліані Миколаївні, яка проживає в 
XXXXX, площею 1,0000 га для ведення особистого селянського господарства 
із земель запасу сільськогосподарського призначення, розташованої в межах 
XXXXX. 

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

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

                                  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
        16 сесія 8 скликання 

11 серпня  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.Нічпальській Н.С. 

        Розглянувши заяву гр.Нічпальської Н.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 у 
власність земельної ділянки комунальної власності Баранівської 
територіальної громади гр.Нічпальській Наталії Станіславівні, яка проживає в 
XXXXX, площею 1,2000 га для ведення особистого селянського господарства 
із земель запасу сільськогосподарського призначення, розташованої в межах 
XXXXX. 

 2. Після виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки комунальної власності Баранівської територіальної громади, 
Баранівській міській раді зареєструвати земельну ділянку у відділі 
Держгеокадастру. Гр.Нічпальській Н.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 
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ПРОЄКТ 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
16 сесія  8 скликання 

11 серпня 2021 року                                                                              №  
 
Про передачу у власність 
земельної ділянки комунальної 
власності Баранівської територіальної 
громади гр.Ткачук Т.А 
 

Розглянувши заяву гр.Ткачук Т.А, керуючись ст.12, 33, 116, 118, 121, 122, 
125, 126 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. Передати у власність гр.Ткачук Тетяні Анатоліївні земельну ділянку 
комунальної власності Баранівської територіальної громади, яка розташована в 
межах XXXXX, площею 0,3471 га, для ведення особистого селянського 
господарства, кадастровий номер земельної ділянки – XXXXX. 

 
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну земельну 

погоджувальну комісію. 
 
 
 
 
 
 

Міський голова                                                               Олександр МІГЕЙ 
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ПРОЄКТ 

                                  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
        16 сесія 8 скликання 

11 серпня  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.Козеренку Д.С. 
 

        Розглянувши заяву гр.Козеренка Д.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.Козеренку Дмитру Степановичу, який 
проживає в XXXXX, площею 0,2500 га для ведення особистого селянського 
господарства із земель запасу сільськогосподарського призначення, 
розташованої в межах XXXXX. 

 2. Після виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки комунальної власності Баранівської   територіальної громади, 
Баранівській міській раді зареєструвати земельну ділянку у відділі 
Держгеокадастру. Гр.Козеренку Д.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 
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ПРОЄКТ 

                                  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
        16 сесія 8 скликання 

11 серпня  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.Драгану Д.В. 

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

 
ВИРІШИЛА: 

         1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки комунальної власності Баранівської територіальної громади  
з метою передачі її у власність гр.Драгану Дмитру Володимировичу, який 
проживає в XXXXX, площею 1,0000 га для ведення особистого селянського 
господарства із земель запасу сільськогосподарського призначення, 
розташованої в межах XXXXXX. 
        2. Після виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки комунальної власності Баранівської  територіальної громади, 
Баранівській міській раді зареєструвати земельну ділянку у відділі 
Держгеокадастру. Гр.Драгану Д.В. протягом року з дати прийняття цього 
рішення подати проект землеустрою на розгляд сесії міської ради щодо 
прийняття рішення про його затвердження та передачі земельної ділянки у 
власність. При невиконанні цієї умови, дане рішення вважати таким, що 
втратило чинність. 

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



 
 

48 
 

ПРОЄКТ 

                                  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
        16 сесія 8 скликання 

11 серпня  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.Присяжнюку О.В. 
 

        Розглянувши заяву гр.Присяжнюка 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 
земельної ділянки комунальної власності Баранівської територіальної громади 
з метою передачі її у власність гр.Присяжнюку Олексію Валерійовичу, який 
проживає в сXXXXX, площею 0,6000 га для ведення особистого селянського 
господарства із земель запасу сільськогосподарського призначення, 
розташованої в межах XXXXX. 

 2. Після виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки комунальної власності Баранівської  територіальної громади, 
Баранівській міській раді зареєструвати земельну ділянку у відділі 
Держгеокадастру. Гр.Присяжнюку 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 
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ПРОЄКТ 

                                  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
        16 сесія 8 скликання 

11 серпня  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.Филипенко О.В. 
 

        Розглянувши заяву гр.Филипенко 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 
земельної ділянки комунальної власності Баранівської територіальної громади  
з метою передачі її у власність гр.Филипенко Олені Василівні, яка проживає в 
XXXXX, площею 0,1000 га для ведення особистого селянського господарства 
із земель запасу сільськогосподарського призначення, розташованої в межах 
XXXXX. 
        2. Після виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки комунальної власності Баранівської територіальної громади, 
Баранівській міській раді зареєструвати земельну ділянку у відділі 
Держгеокадастру. Гр.Филипенко 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 
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ПРОЄКТ 

                                   
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
        16 сесія 8 скликання 

11 серпня  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.Козеренку Д.С. 
 

        Розглянувши заяву гр.Козеренка Д.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.Козеренку Дмитру Степановичу, який 
проживає в XXXXXX, площею 0,2500 га для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд із земель запасу 
житлової забудови розташованої в межах XXXXX. 

 2. Після виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки комунальної власності Баранівської територіальної громади, 
Баранівській міській раді зареєструвати земельну ділянку у відділі 
Держгеокадастру. Гр.Козеренку Д.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 
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ПРОЄКТ 

                                   
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
        16 сесія 8 скликання 

11 серпня  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.Мисько Ю.Л 
 

        Розглянувши заяву гр.Мисько Ю.Л., 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.Мисько Юлії Леонідівні, яка проживає в 
XXXXXX, площею 0,2500 га для будівництва та обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд із земель запасу житлової забудови 
розташованої в межах XXXXXX. 

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

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

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
16 сесія  8 скликання 

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

Розглянувши заяву гр.Коротюк О.О, та проект землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки комунальної власності Баранівської 
територіальної громади з метою передачі її у власність, керуючись ст.12, 40, 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 Коротюк Олені Олексіївні, яка 
проживає в XXXXXX, площею 0,0031 га для будівництва індивідуальних 
гаражів, що розташована в межах XXXXX. Кадастровий номер ділянки: 
XXXXXX.  

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

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

 
 

Міський голова                                                                Олександр МІГЕЙ 
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БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
        16 сесія 8 скликання 

11 серпня 2021 року                                                                    №  
 
Про надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення  
земельної ділянки комунальної власності Баранівської  
територіальної громади зі зміною цільового призначення 
з метою передачі її у власність гр.Михайлову О.О. 
 

        Розглянувши заяву гр.Михайлова 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 виготовлення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки сільськогосподарського призначення комунальної власності 
Баранівської  територіальної громади зі зміною цільового призначення з 
земель запасу (16.00) на землі для ведення особистого селянського 
господарства (01.03) за межами XXXXX, (кадастровий номер: XXXXX) з 
подальшою передачею у власність гр.Михайлову Олексію Олександровичу, 
орієнтовною площею 0,6321 га. 

2. Після виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки комунальної власності Баранівської  територіальної громади, 
Баранівській міській раді зареєструвати земельну ділянку у відділі 
Держгеокадастру. Гр.Михайлову 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 
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ПРОЄКТ 

                                   
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
        16 сесія 8 скликання 

11 серпня  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 гр.Больчак В.І. 

        Розглянувши заяву гр.Больчак 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 технічної документації із землеустрою 
щодо поділу земельної ділянки загальною площею 4,0097 га (кадастровий 
номер: XXXXX). 
           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 (16.00) на землі для ведення особистого селянського 
господарства (01.03) за межами XXXXX, з подальшою передачею у власність 
гр.Больчак Валентині Іванівні, яка проживає в XXXXX, орієнтовною площею 
0,3500 га. 

2. Після виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки комунальної власності Баранівської територіальної громади, 
Баранівській міській раді зареєструвати земельні ділянки у відділі 
Держгеокадастру. Гр.Больчак 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 
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ПРОЄКТ 

                                   
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
        16 сесія 8 скликання 

11 серпня  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 гр.Білобровчук Л.А. 
 

        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 13.4971 га (кадастровий 
номер: XXXXX). 
           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 (16.00) на землі для ведення особистого селянського 
господарства (01.03) за межами XXXXX, з подальшою передачею у власність 
Білобровчук Лесі Анатоліївні, яка проживає в XXXXX, орієнтовною площею 
1,4000 га. 

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

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

 РІШЕННЯ  
        16 сесія  8 скликання 

11 серпня 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.Ткачуку С.М 
 

  Розглянувши заяву гр.Ткачука С.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, 32, 33, 40, 116, 118, 121, 122, 125, 126, 186 
Земельного кодексу України, Законом України «Про землеустрій», ст.26 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації 
постійної земельної погоджувальної комісії, міська рада 

 
ВИРІШИЛА: 
         1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки комунальної власності Баранівської 
територіальної громади та передати безоплатно у власність земельну ділянку  
гр.Ткачуку Сергію Миколайовичу, земельна ділянка площею 0,2500 га  з 
кадастровим номером XXXXX, для будівництва та обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд по XXXXXX. 

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

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

 
 
 

Міський голова                                                    Олександр МІГЕЙ 
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ПРОЄКТ 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
16 сесія  8 скликання 

11 серпня 2021 року                                                                              №  
 
Про затвердження проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки  
комунальної власності Баранівської  
територіальної громади з метою передачі  
її у власність гр.Касянчуку Ю.М. 
 

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

 
ВИРІШИЛА: 

  1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
комунальної власності Баранівської  територіальної громади  та передати 
безоплатно у власність земельну ділянку  гр.Касянчуку Юрію Марковичу, 
площею 0,2759 га для ведення особистого селянського господарства, що 
розташована в межах XXXXXX. Кадастровий номер ділянки: XXXXXX.  

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

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

 
 
 
 

Міський голова                                                                Олександр МІГЕЙ 
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ПРОЄКТ 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
16 сесія  8 скликання 

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

Розглянувши заяву гр.Бондарчук Л.А, та проект землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки комунальної власності Баранівської 
територіальної громади з метою передачі її у власність, керуючись ст.12, 40, 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 Бондарчук Ларисі Анатоліївні, 
площею 0,7000 га для ведення особистого селянського господарства, що 
розташована в межах XXXXX. Кадастровий номер ділянки: XXXXX.  

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

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

 
 
 
 
 

Міський голова                                                                Олександр МІГЕЙ 
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ПРОЄКТ 

                                  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
        16 сесія 8 скликання 

11 серпня 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.Сологуб Т.І. 

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

             1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення у 
власність земельної ділянки комунальної власності Баранівської 
територіальної громади  гр.Сологуб Тетяні Іванівні, яка проживає в XXXXX, 
орієнтовною площею 0,1000 га для ведення особистого селянського 
господарства із земель запасу сільськогосподарського призначення, 
розташованої в межах XXXXX. 

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

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

                                  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
        16 сесія 8 скликання 

11 серпня 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.Стукало В.Ф. 

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

             1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення у 
власність земельної ділянки комунальної власності Баранівської 
територіальної громади  гр.Стукало Василю Фомичу, який проживає в 
XXXXX, орієнтовною площею 0,1000 га для ведення особистого селянського 
господарства із земель запасу сільськогосподарського призначення, 
розташованої в межах XXXXX. 

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

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

РІШЕННЯ  
        16 сесія 8 скликання 

11 серпня 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. Сільвіструк Тетяні Володимирівні, яка проживає в XXXXX, 
орієнтовною площею 2,0000  га для ведення особистого селянського 
господарства із земель запасу сільськогосподарського призначення, 
розташованої за межами XXXXX  в зв’язку з тим, що вільні земельні ділянки 
відсутні (земельна частка (пай)). 

 1.2. Парфенюк Діані Ростиславівні, яка проживає в XXXXX, 
орієнтовною площею 2,0000 га для ведення особистого селянського 
господарства із земель запасу сільськогосподарського призначення, 
розташованої за межами XXXX, відповідно рішення 39 сесії 7 скликання 
№2670 від 24.12.2019 року. 

1.3  Вишневському Людвігу Мартиновичу, який проживає в XXXXX, 
орієнтовною площею 0,0950 га для ведення особистого селянського 
господарства із земель запасу сільськогосподарського призначення, 
розташованої в межах смт.Полянка, згідно ст..116.118 Земельного кодексу 
України правом на безоплатну приватизацію використано. 

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

Міський голова                                                                Олександр МІГЕЙ 
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ПРОЄКТ 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
16 сесії  8 скликання 

11 серпня 2021 року                                                                               №  
 
Про встановлення фактичної 
поштової адреси земельних  
ділянок 
 

     Розглянувши заяву гр.Савича О.А., про необхідність встановлення 
фактичної поштової адреси земельної ділянки, 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.Встановити фактичну поштову адресу: «XXXXX» замість 
«XXXXX» в XXXXXX земельній ділянці для будівництва та 
обслуговування житлового будинку,господарських будівель і споруд 
загальною площею 0,1000 га, яка належить на праві власності гр.Савичу 
Олександру Ананійовичу. Кадастровий номер ділянки: XXXXX. 

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

                                                                            
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
 16 сесія  8 скликання 

11 серпня  2021 року                                                               №  
 
Про передачу 
земельної ділянки для будівництва  
та обслуговування будівель торгівлі 
 з метою передачі її в оренду  
гр.Юрчук Л.М. 
 
      Розглянувши заяву гр.Юрчук Л.М з метою передачі в оренду земельну 
ділянку керуючись ст.12,39,93,125,126 Земельного кодексу України, Законом 
України «Про оренду землі», ст.26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної земельної 
погоджувальної комісії, міська рада 
ВИРІШИЛА: 
            1. Припинити договір оренди землі від 12.05.2021 року за згодою сторін 
який площею 0,0100 га для будівництва та обслуговування будівель торгівлі за 
адресою вул.Центральна,1,с.Берестівка. Кадастровий номер 
1820680400:04:001:0141.  

      2. Передати гр.Юрчук Ларисі Миколаївні в короткострокову оренду 
терміном на  5 (п’ять) років земельну ділянку площею 0,0100 га для 
будівництва та обслуговування будівель торгівлі, що розташована в межах 
с.Берестівка, вул.Центральна,1, Баранівського району, Житомирської області. 
Кадастровий номер ділянки: 1820680400:04:001:0141. Встановити розмір 
орендної плати за оренду земельної ділянки - 12% від нормативно-грошової 
оцінки землі. 

        
      3. Гр.Юрчук Л.М замовити виготовлення договору оренди землі та 

зареєструвати речове право на нерухоме майно відповідно до чинного 
законодавства. 
 

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

Міський голова                                                              Олександр МІГЕЙ 
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ПРОЄКТ 

                                   
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
        16 сесія 8 скликання 

11 серпня  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 гр.Куцю І.І. 

        Розглянувши заяву гр.Куця І.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 технічної документації із землеустрою 
щодо поділу земельної ділянки загальною площею 4.5658 га (кадастровий 
номер: XXXXX). 
           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 (16.00) на землі для ведення особистого селянського 
господарства (01.03) за межами XXXXX, з подальшою передачею у власність  
гр.Куцю Ігорю Івановичу, який проживає XXXXX, орієнтовною площею 
2,0000 га. 

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

                                                                                                                                          
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
       16 сесії  8 скликання 

 11 серпня 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. Цимбалюку В’ячеславу Володимировичу загальною  площею 1,9264 га,  в тому 
числі: рілля –1,0986 га (№17), пасовище- 0,8278 га (294) для ведення товарного 
сільськогосподарського виробництва. Земельна ділянка розташована за межами 
с.Табори на землях реформованого КСП ім..Лесі Українки та належать до земель 
сільськогосподарського призначення.       
    1.2. Матвеєву Михайлу Сергійовичу загальною  площею 3,6565 га,  в тому числі: 
рілля –2,9030 га (№349), сіножаті _0,7535 га (709) для ведення товарного 
сільськогосподарського виробництва. Земельна ділянка розташована за межами 
с.Берестівка на землях реформованого КСП «Світанок» 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 
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ПРОЄКТ 

                                   
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
        16 сесія 8 скликання 

11 серпня 2021 року                                                                            №  
 
Про надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення  
земельної ділянки комунальної власності Баранівської  
територіальної громади зі зміною цільового призначення 
з метою передачі її у власність гр.Христюк І.Ю. 
 

        Розглянувши заяву гр.Христюк І.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 виготовлення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки сільськогосподарського призначення комунальної власності 
Баранівської  територіальної громади зі зміною цільового призначення з 
земель запасу (16.00) на землі для ведення особистого селянського 
господарства (01.03) за межами XXXXX, (кадастровий номер: XXXXX) з 
подальшою передачею у власність гр.Христюк Інні Юріївні, орієнтовною 
площею 0.5818 га. 

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

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

                                   
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
        16 сесія 8 скликання 

11 серпня  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 гр.Заречній М.О. 

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

            1. Надати дозвіл на розробку технічної документації із землеустрою 
щодо поділу земельної ділянки загальною площею 36.567 га (кадастровий 
номер: XXXXX). 
           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 (16.00) на землі для ведення особистого селянського 
господарства (01.03) за межами с.Будисько, Баранівського району 
Житомирської області, з подальшою передачею у власність гр.Заречній Марії 
Олександрівні, яка проживає в XXXXX, орієнтовною площею 1,8000 га. 

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

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

РІШЕННЯ  
16 сесія  8 скликання 

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

Розглянувши заяву гр.Тимощука В.М, та проект землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки комунальної власності Баранівської 
територіальної громади з метою передачі її у власність, керуючись ст.12, 40, 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 Віктору Михайловичу, 
площею 0,2774 га для ведення особистого селянського господарства, що 
розташована в межах XXXXXX. Кадастровий номер ділянки: XXXXX.  

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

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

 
 
 
 
 

Міський голова                                                                Олександр МІГЕЙ 
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ПРОЄКТ 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
16 сесія  8 скликання 

11 серпня 2021 року                                                                              №  
 
Про затвердження проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки  
комунальної власності Баранівської  
територіальної громади з метою передачі  
її у власність гр.Шевчуку Д.В. 
 

Розглянувши заяву гр.Шевчука Д.В, та проект землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки комунальної власності Баранівської 
територіальної громади з метою передачі її у власність, керуючись ст.12, 40, 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.Шевчуку Дмитру Вікторовичу, 
площею 2,0000 га для ведення особистого селянського господарства, що 
розташована за межами XXXXXX. Кадастровий номер ділянки: XXXXXX.  

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

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

 
 
 
 
 

Міський голова                                                                Олександр МІГЕЙ 
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ПРОЄКТ 
 

                                  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
        16 сесія 8 скликання 

11 серпня 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.Пашкевичу Б.І. 
 

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

             1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення у 
власність земельної ділянки комунальної власності Баранівської 
територіальної громади  гр.Пашкевичу Богдану Ігоровичу, який проживає в 
XXXXX, орієнтовною площею 0,3000 га для ведення особистого селянського 
господарства із земель запасу сільськогосподарського призначення, 
розташованої в межах XXXXX. 

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

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

                                                                                                       
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  

РІШЕННЯ  
16 сесія 8 скликання 

  11 серпня 2021 року                                                                          №  

Про надання дозволу на виготовлення  
детального плану території  
  
Розглянувши заяву Процко О.М., про надання дозволу на виготовлення 
детального плану території земельної ділянки по вул. Івана Франка, 1 м. 
Баранівка, керуючись ст. 12 Земельного кодексу України, Законом України 
«Про регулювання містобудівної діяльності», Наказом Міністерства 
регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства 
України від 16.11.2011 р. №290, ст. 26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної 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 Івана Франка (район 
автоколона)  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 
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 ПРОЄКТ 
 

                                                                            
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
 16 сесія  8 скликання 

11 серпня  2021 року                                                                  №   
 
Про передачу земельної ділянки  
для розміщення та експлуатації  
основних, підсобних і допоміжних  
будівель та споруд підприємств  
переробної, машинобудівної та  
іншої промисловості 
 з метою передачі її в оренду  
гр. Дем’яненку І.В, гр.Єфакіній Н.О 
 
      Розглянувши заяву гр.Дем’яненка І.В, гр.Єфакіної Н.О, з метою передачі в 
оренду земельну ділянку керуючись ст.12,39,93,125,126 Земельного кодексу 
України, Законом України «Про оренду землі», ст.26 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної 
земельної погоджувальної комісії, міська рада 
ВИРІШИЛА: 
 

      1. Передати гр.Дем’яненку Івану Вікторовичу, гр.Єфакіній Ніні 
Олександрівні в короткострокову оренду терміном на  1 (один) рік земельну 
ділянку площею 0,0422 га для розміщення та експлуатації основних, підсобних 
і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та 
іншої промисловості, що розташована в межах м.Баранівка, 
вул.Першотравенська,1, Житомирської області. Кадастровий номер ділянки: 
1820600000:01:004:1418. Встановити розмір орендної плати за оренду земельної 
ділянки - 12% від нормативно-грошової оцінки землі. 

        
      3. Гр. Дем’яненку І.В, гр.Єфакіній Н.О замовити виготовлення договору 

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

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

 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
16 сесії  8 скликання 

11 серпня  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.Смірнову 
Олександру Андрійовичу, який проживає в XXXXX, загальною площею 0,1500 
га для ведення особистого селянського господарства в с.Глибочок, 
Баранівського району Житомирської області. Передати земельну ділянку 
площею 0,1500 га до земель запасу сільськогосподарського призначення 
комунальної власності Баранівської територіальної   громади.  
  2. Припинити право користування земельною ділянкою гр.Назарук 
Марії Харитонівні, яка проживає в XXXXX, загальною площею 0,2500 га для 
ведення особистого селянського господарства в с.Глибочок, Баранівського 
району Житомирської області. Передати земельну ділянку площею 0,2500 га до 
земель запасу сільськогосподарського призначення комунальної власності 
Баранівської територіальної   громади. 

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

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
16 сесія  8 скликання 

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

Розглянувши заяву гр.Гранківської Г.М, та проект землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки комунальної власності Баранівської 
територіальної громади з метою передачі її у власність, керуючись ст.12, 40, 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.Гранківській Ганні Миколаївні, 
площею 0,5440 га для ведення особистого селянського господарства, що 
розташована в межах XXXXX. Кадастровий номер ділянки: XXXXX.  

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

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

 
 
 
 
 

Міський голова                                                                Олександр МІГЕЙ 
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ПРОЄКТ 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

 РІШЕННЯ  
        16 сесія  8 скликання 

11 серпня 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.Гранківській Г.М 
 

  Розглянувши заяву гр.Гранківської Г.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, 32, 33, 40, 116, 118, 121, 122, 125, 126, 186 
Земельного кодексу України, Законом України «Про землеустрій», ст.26 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації 
постійної земельної погоджувальної комісії, міська рада 

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

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

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

 
 
 

Міський голова                                                    Олександр МІГЕЙ 
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ПРОЄКТ 
 

                                  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
        16 сесія 8 скликання 

11 серпня 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.Бояр С.І. 
 

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

             1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення у 
власність земельної ділянки комунальної власності Баранівської 
територіальної громади  гр.Бояр Світлані Іванівні, яка проживає в XXXXX, 
орієнтовною площею 0,2100 га для ведення особистого селянського 
господарства із земель запасу сільськогосподарського призначення, 
розташованої в межах XXXXX. 

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



 
 

78 
 

ПРОЄКТ 

                                   
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
        16 сесія 8 скликання 

11 серпня  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 гр.Мазанюку Р.В. 

        Розглянувши заяву гр.Мазанюка Р.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 технічної документації із землеустрою 
щодо поділу земельної ділянки загальною площею 21.9485 га (кадастровий 
номер: XXXXX). 
           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 (16.00) на землі для ведення особистого селянського 
господарства (01.03) за межами XXXXX, з подальшою передачею у власність 
гр.Мазанюку Ростиславу Васильовичу, який проживає в XXXXX, 
орієнтовною площею 0,3000 га. 

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

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

                                   
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
        16 сесія 8 скликання 

11 серпня  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 гр.Цимбалюку В.Ю. 
 

        Розглянувши заяву гр.Цимбалюка В.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 технічної документації із землеустрою 
щодо поділу земельної ділянки загальною площею 2.6047 га (кадастровий 
номер: XXXXX). 
           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 (16.00) на землі для ведення особистого селянського 
господарства (01.03) за межами XXXXX, з подальшою передачею у власність 
гр.Цимбалюку Вячеславу Юрійовичу, який проживає в XXXXX, орієнтовною 
площею 2,0000 га. 

2. Після виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки комунальної власності Баранівської територіальної громади, 
Баранівській міській раді зареєструвати земельні ділянки у відділі 
Держгеокадастру. Гр.Цимбалюку В.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. 
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               3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 
земельну погоджувальну комісію. 
 

Міський голова                                                                 Олександр МІГЕЙ 
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ПРОЄКТ 

                                  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
        16 сесія 8 скликання 

11 серпня 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.Максимчук С.Л. 
 

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

             1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення у 
власність земельної ділянки комунальної власності Баранівської 
територіальної громади  гр.Максимчук Сніжані Леонідівні, яка проживає в 
XXXXX, орієнтовною площею 0,1000 га для ведення особистого селянського 
господарства із земель запасу сільськогосподарського призначення, 
розташованої в межах XXXXX. 

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

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

                                  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
        16 сесія 8 скликання 

11 серпня 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.Полюшкевич Н.А. 

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

             1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки комунальної власності Баранівської територіальної громади  
з метою передачі її у власність гр.Полюшкевич Наталії Анатоліївні, яка 
проживає в XXXXX, орієнтовною площею 0,1200 га для ведення 
індивідуального садівництва із земель запасу сільськогосподарського 
призначення, розташованої в межах XXXXX. 

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

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

  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
16 сесія 8 скликання  

11 серпня 2021 року                                                                            №  

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

       Розглянувши клопотання директора ДП «Романівський лісгосп АПК»                
Мельника І.О. про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки для іншого лісогосподарського призначення 
з метою передачі її в постійне користування, керуючись ст.12,57,92,123,125,126 
Земельного кодексу України, Законом України «Про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України щодо спрощення порядку набуття прав на землю», 
Законом України «Про реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх 
обтяжень», ст.12,25 Закону України «Про землеустрій», ст.26 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної 
земельної погоджувальної комісії, міська рада 
ВИРІШИЛА: 

       1. Надати дозвіл дочірньому підприємству «Романівський лісгосп АПК» 
Житомирського обласного комунального агролісогосподарського підприємства 
«Житомироблагроліс», юридична адреса якого: вул.Путіліна,9, смт.Романів, 
Житомирська область, на розробку проекту землеустрою щодо відведення в 
постійне користування земельної ділянки із земель запасу лісогосподарського 
призначення комунальної власності Баранівської  територіальної громади для 
іншого лісогосподарського призначення орієнтовною загальною площею 0,0200 
га в м.Баранівка, вул.Першотравенська. 
               2. Після виготовлення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки комунальної власності Баранівської  територіальної громади, 
представнику ДП «Романівський лісгосп АПК» зареєструвати земельну ділянку 
у відділі Держгеокадастру та подати проект землеустрою на розгляд сесії 
міської ради щодо прийняття рішення про його затвердження та передачі 
земельної ділянки в постійне користування. 
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               3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 
земельну погоджувальну комісію. 
 
Міський голова                                           Олександр МІГЕЙ 
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ПРОЄКТ 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
16 сесія  8 скликання 

11 серпня 2021 року                                                                              №  
 
Про передачу у власність 
земельної ділянки комунальної 
власності Баранівської територіальної 
громади гр.Омельчуку С.В 
 

Розглянувши заяву гр.Омельчука С.В, керуючись ст.12, 33, 116, 118, 121, 
122, 125, 126 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. Передати у власність гр.Омельчуку Сергію Віталійовичу земельну 
ділянку комунальної власності Баранівської територіальної громади, яка 
розташована в межах XXXXX, площею 0,1000 га, для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, 
кадастровий номер земельної ділянки – XXXXX. 

 
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну земельну 

погоджувальну комісію. 
 
 
 
 
 
 

Міський голова                                                               Олександр МІГЕЙ 
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ПРОЄКТ 

                                  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
        16 сесія 8 скликання 

11 серпня 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.Пасічнику І.В. 
 

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

             1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки комунальної власності Баранівської територіальної громади  
з метою передачі її у власність гр.Пасічнику Івану Венедиктовичу, який 
проживає в XXXXX, орієнтовною площею 0,1200 га для ведення 
індивідуального садівництва із земель запасу сільськогосподарського 
призначення, розташованої в межах XXXXX. 

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

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

                                  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
        16 сесія 8 скликання 

11 серпня 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.Гарбар Г.Т. 
 

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

             1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки комунальної власності Баранівської територіальної громади  
з метою передачі її у власність гр.Гарбар Ганні Тадеушівні, яка проживає в 
XXXXX, орієнтовною площею 0,1200 га для ведення індивідуального 
садівництва із земель запасу сільськогосподарського призначення, 
розташованої в межах XXXXX. 

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

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

                                  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
        16 сесія 8 скликання 

11 серпня 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.Пасічник О.Г. 
 

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

             1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки комунальної власності Баранівської територіальної громади  
з метою передачі її у власність гр.Пасічник Ользі Григорівні, яка проживає в 
XXXXX, орієнтовною площею 0,0600 га для ведення індивідуального 
садівництва із земель запасу сільськогосподарського призначення, 
розташованої в межах XXXXX. 

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

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

                                  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
        16 сесія 8 скликання 

11 серпня 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.Марцінко О.П. 
 

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

             1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки комунальної власності Баранівської територіальної громади  
з метою передачі її у власність гр.Марцінко Оксані Петрівні, яка проживає в 
XXXXX, орієнтовною площею 0,1000 га для ведення особистого селянського 
господарства із земель запасу сільськогосподарського призначення, 
розташованої в межах XXXXX. 

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

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

                                  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
        16 сесія 8 скликання 

11 серпня 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.Кравчуку В.М. 
 

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

             1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки комунальної власності Баранівської територіальної громади  
з метою передачі її у власність гр.Кравчуку Віталію Миколайовичу, який 
проживає в XXXXX, орієнтовною площею 0,1400 га для ведення особистого 
селянського господарства із земель запасу сільськогосподарського 
призначення, розташованої в межах XXXXXX. 

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

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

                                  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
        16 сесія 8 скликання 

11 серпня 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.Кравчуку В.М.. 
 

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

             1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки комунальної власності Баранівської територіальної громади  
з метою передачі її в оренду гр.Кравчуку Віталію Миколайовичу, який 
проживає в XXXXX, орієнтовною площею 0,1000 га для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд із 
земель запасу житлової та громадської забудови, розташованої в межах 
XXXXX. 

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

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

                                  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
        16 сесія 8 скликання 

11 серпня 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.Нурієвій Т.Є. 
 

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

             1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки комунальної власності Баранівської територіальної громади  
з метою передачі її у власність гр.Нурієвій Тетяні Євгенівні, яка проживає в 
XXXXX, орієнтовною площею 0,2500 га для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд із земель запасу 
житлової та громадської забудови, розташованої в межах XXXXX. 

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

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

                                  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
        16 сесія 8 скликання 

11 серпня 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.Сус Л.О. 
 

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

             1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки комунальної власності Баранівської територіальної громади  
з метою передачі її у власність гр.Сус Людмилі Олександрівні, яка проживає в 
XXXXX, орієнтовною площею 0,0800 га для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд із земель запасу 
житлової та громадської забудови, розташованої в межах XXXXX. 

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

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

                                  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
        16 сесія 8 скликання 

11 серпня 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.Вишневській Ю.В. 
 

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

             1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки комунальної власності Баранівської територіальної громади  
з метою передачі її у власність гр.Вишневській Юлії Василівні , яка проживає 
в XXXXX, орієнтовною площею 0,1000 га для ведення особистого 
селянського господарства із земель запасу сільськогосподарського 
призначення, розташованої в межах XXXXX. 

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

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

                                  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
        16 сесія 8 скликання 

11 серпня 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.Луцаку М.І. 

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

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

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

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

                                  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
        16 сесія 8 скликання 

11 серпня 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.Шевчук Ю.С. 
 

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

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

2. Після виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки комунальної власності Баранівської  територіальної громади, 
Баранівській міській раді зареєструвати земельну ділянку у відділі 
Держгеокадастру. Гр.Шевчук Ю.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 
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ПРОЄКТ 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
16 сесія  8 скликання 

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

Розглянувши заяву гр.Заліщука В.П, та проект землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки комунальної власності Баранівської 
територіальної громади з метою передачі її у власність, керуючись ст.12, 40, 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.Заліщуку Володимиру Панасовичу, 
площею 1,2500 га для ведення особистого селянського господарства, що 
розташована в межах XXXXX. Кадастровий номер ділянки: XXXXX.  

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

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

 
 
 
 

Міський голова                                                                    Олександр МІГЕЙ 
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ПРОЄКТ 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
16 сесія  8 скликання 

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

Розглянувши заяву гр.Кінерта М.М, та проект землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки комунальної власності Баранівської 
територіальної громади з метою передачі її у власність, керуючись ст.12, 40, 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.Кінерту Миколі Миколайовичу, 
площею 0,3370 га для ведення особистого селянського господарства, що 
розташована в межах XXXXX. Кадастровий номер ділянки: XXXXXX.  

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

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

 
 
 
 
 

Міський голова                                                                Олександр МІГЕЙ 
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ПРОЄКТ 
 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

 РІШЕННЯ  
        16 сесія  8 скликання 

11 серпня 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.Чернишуку С.М. 
 

  Розглянувши заяву гр.Чернишука С.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, 32, 33, 40, 116, 118, 121, 122, 125, 126, 186 
Земельного кодексу України, Законом України «Про землеустрій», ст.26 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації 
постійної земельної погоджувальної комісії, міська рада 

 
ВИРІШИЛА: 
 
         1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки комунальної власності Баранівської  
територіальної громади та передати безоплатно у власність земельну ділянку 
площею 0,2500 га гр.Чернишуку Сергію Михайловичу  для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд за 
адресою XXXXX, кадастровий номер XXXXX. 
            

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

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

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

 РІШЕННЯ  
        16 сесія  8 скликання 

11 серпня 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.Ковальчуку М.А. 
 

  Розглянувши заяву гр.Ковальчука М.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, 32, 33, 40, 116, 118, 121, 122, 125, 126, 186 
Земельного кодексу України, Законом України «Про землеустрій», ст.26 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації 
постійної земельної погоджувальної комісії, міська рада 

 
ВИРІШИЛА: 
 
         1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки комунальної власності Баранівської  
територіальної громади та передати безоплатно у власність земельну ділянку 
площею 0,0920 га гр.Ковальчуку Миколі Анатолійовичу  для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд за 
адресою XXXXX, кадастровий номер XXXXX. 
            

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

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

                                  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
        16 сесія 8 скликання 

11 серпня 2021 року                                                                    №  
 
Про надання дозволу на виготовлення 
технічної  документації із землеустрою  
щодо всановлення (відновлення) меж земельної  
ділянки комунальної власності Баранівської  
територіальної громади з метою 
передачі її в оренду гр.Присяжнюк С.П. 
 

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

           1. Надати дозвіл на виготовлення технічної  документації із землеустрою  
щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки комунальної власності 
Баранівської територіальної громади з метою передачі її в оренду 
гр.Присяжнюк Світлані Петрівні, яка проживає в XXXXX, орієнтовною 
площею 0,0700 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд із земель запасу житлової та громадської 
забудови, розташованої в межах м.Баранівка 3пров.Софіївський,14, 
Житомирської області. 

2. Після виготовлення технічної документації Гр.Присяжнюк С.П  
протягом року з дати прийняття цього рішення подати на розгляд сесії міської 
ради щодо прийняття рішення про його затвердження та передачі земельної 
ділянки в оренду. При невиконанні цієї умови, дане рішення вважати таким, 
що втратило чинність. 

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

                                  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
        16 сесія 8 скликання 

11 серпня 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 М.П. 
 

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

             1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки комунальної власності Баранівської територіальної громади  
з метою передачі її у власність гр.Нероді Миколі Павловичу , який проживає в 
XXXXX, орієнтовною площею 0,1700 га для ведення особистого селянського 
господарства із земель запасу сільськогосподарського призначення, 
розташованої в межах XXXXX. 

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

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

                                  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
        16 сесія 8 скликання 

11 серпня 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.Дермановській А.О. 
 

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

             1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки комунальної власності Баранівської територіальної громади  
з метою передачі її у власність гр.Дермановській Антоніні Олексіївні , яка 
проживає в XXXXX, орієнтовною площею 0,1100 га для ведення особистого 
селянського господарства із земель запасу сільськогосподарського 
призначення, розташованої в межах XXXXX. 

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

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

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

 РІШЕННЯ  
        16 сесія  8 скликання 

11 серпня 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.Ваюті Л.О. 
 

  Розглянувши заяву гр.Ваюти Л.О, 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, 32, 33, 40, 116, 118, 121, 122, 125, 126, 186 
Земельного кодексу України, Законом України «Про землеустрій», ст.26 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації 
постійної земельної погоджувальної комісії, міська рада 

 
ВИРІШИЛА: 
 
         1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки комунальної власності Баранівської  
територіальної громади та передати безоплатно у власність земельну ділянку 
площею 0,1000 га гр.Ваюті Ларисі Олексіївні  для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд за 
адресою XXXXX, кадастровий номер XXXXX. 
            

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

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

 
 

Міський голова                                       Олександр МІГЕЙ 
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ПРОЄКТ 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

 РІШЕННЯ  
        16 сесія  8 скликання 

11 серпня 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.Вовк Ю.П. 
 

  Розглянувши заяву гр.Вовк Ю.П, 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, 32, 33, 40, 116, 118, 121, 122, 125, 126, 186 Земельного кодексу 
України, Законом України «Про землеустрій», ст.26 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної 
земельної погоджувальної комісії, міська рада 

 
ВИРІШИЛА: 
 
         1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки комунальної власності Баранівської  
територіальної громади та передати безоплатно у власність земельну ділянку 
площею 0,2500 га гр.Вовк Юлії Петрівні  для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд за адресою XXXXX, 
кадастровий номер XXXXX. 
            

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

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

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
16 сесія  8 скликання 

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

Розглянувши заяву гр.Обложка О.С, та проект землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки комунальної власності Баранівської 
територіальної громади з метою передачі її у власність, керуючись ст.12, 40, 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.Обложку Олександру 
Станіславовичу, площею 1,6469 га для ведення особистого селянського 
господарства, що розташована за межами XXXXX. Кадастровий номер ділянки: 
XXXXX.  

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

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

 
 
 

Міський голова                                      Олександр МІГЕЙ 
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ПРОЄКТ 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
16 сесія  8 скликання 

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

Розглянувши заяву гр.Омельчука А.В, та проект землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки комунальної власності Баранівської 
територіальної громади з метою передачі її у власність, керуючись ст.12, 40, 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.Омельчуку Антону Вікторовичу, 
площею 2,0000 га для ведення особистого селянського господарства, що 
розташована за межами XXXXX. Кадастровий номер ділянки: XXXXX.  

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

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

 
 

Міський голова                                      Олександр МІГЕЙ 
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ПРОЄКТ 
 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

 РІШЕННЯ  
        16 сесія  8 скликання 

11 серпня 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.Джадан Т.І. 
 

  Розглянувши заяву гр.Джадан Т.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, 32, 33, 40, 116, 118, 121, 122, 125, 126, 186 
Земельного кодексу України, Законом України «Про землеустрій», ст.26 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації 
постійної земельної погоджувальної комісії, міська рада 

 
ВИРІШИЛА: 
 
         1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки комунальної власності Баранівської  
територіальної громади та передати безоплатно у власність земельну ділянку 
площею 0,1000 га гр.Джадан Тетяні Ігорівні  для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд за 
адресою XXXXX, кадастровий номер XXXXX. 
            

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

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

 
 

Міський голова                                       Олександр МІГЕЙ 
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ПРОЄКТ 
 

                                  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
        16 сесія 8 скликання 

11 серпня 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.Хімічу В.В. 
 

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

             1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення у 
власність земельної ділянки комунальної власності Баранівської 
територіальної громади  гр.Хімічу Володимиру Валентиновичу, який 
проживає в XXXXX, орієнтовною площею 2,0000 га для ведення особистого 
селянського господарства із земель запасу сільськогосподарського 
призначення, розташованої за межами XXXXX. 

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

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

                                  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
        16 сесія 8 скликання 

11 серпня 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.Олійнику В.П. 
 

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

             1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення у 
власність земельної ділянки комунальної власності Баранівської 
територіальної громади  гр.Олійнику Володимиру Петровичу, який проживає 
в XXXXX, орієнтовною площею 0,1200 га для ведення індивідуального 
садівництва із земель запасу сільськогосподарського призначення, 
розташованої в межах XXXXX. 

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

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

                                  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
        16 сесія 8 скликання 

11 серпня 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. Майструку Руслану Юрійовичу, який проживає в XXXXX, 
орієнтовною площею 2,0000  га для ведення особистого селянського 
господарства із земель запасу сільськогосподарського призначення, 
розташованої за межами XXXXX  в зв’язку з тим, що вільні земельні ділянки 
відсутні (земельна частка (пай)). 

 1.2. Довгалюк Юлії Петрівні, яка проживає в XXXXX, орієнтовною 
площею 2,0000  га для ведення особистого селянського господарства із земель 
запасу сільськогосподарського призначення, розташованої за межами XXXXX 
в зв’язку з тим, що вільні земельні ділянки відсутні (земельна частка (пай)). 

1.3. Омельчук Марії Григорівні, яка проживає в XXXXX, орієнтовною 
площею 0,0147  га для ведення особистого селянського господарства із земель 
запасу сільськогосподарського призначення, розташованої в межах XXXXX в 
зв’язку з тим, що земельні ділянки для ведення особистого селянського 
господарства в оренду передаються через земельні торги (аукціон). 
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1.4. Сущевській Олені Едмундівні, яка проживає в XXXXX, 
орієнтовною площею 2,0000  га для ведення особистого селянського 
господарства із земель запасу сільськогосподарського призначення, 
розташованої в межах XXXXX, відповідно рішення 10 сесії 8 скликання №289 
від 29.04.2021 року. 

1.5. Цимбалюк Надії Вячеславівні, яка проживає в XXXXX, 
орієнтовною площею 1,7000  га для ведення особистого селянського 
господарства із земель запасу сільськогосподарського призначення, 
розташованої за межами XXXXX  в зв’язку з тим, що вільні земельні ділянки 
відсутні (земельна частка (пай)). 

1.6. Цимбалюк Тетяні Вікторівні, яка проживає в XXXXX, орієнтовною 
площею 1,7500  га для ведення особистого селянського господарства із земель 
запасу сільськогосподарського призначення, розташованої за межами XXXXX  
в зв’язку з тим, що вільні земельні ділянки відсутні (земельна частка (пай)). 

1.7. Кучеруку Ігору Валерійовичу, який проживає в XXXXX, 
орієнтовною площею 2,0000  га для ведення особистого селянського 
господарства із земель запасу сільськогосподарського призначення, 
розташованої в межах XXXXX, відповідно рішення 10 сесії 8 скликання №289 
від 29.04.2021 року. 

1.8. Лисюк Дарині Петрівні, яка проживає в XXXXX, орієнтовною 
площею 2,0000  га для ведення особистого селянського господарства із земель 
запасу сільськогосподарського призначення, розташованої за межами XXXXX 
в зв’язку з тим, що вільні земельні ділянки відсутні. 

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

                                                                           
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
  16  сесії  8 скликання 

11 серпня  2021 року                                                                                 №  
 
Про передачу в оренду земельної ділянки  
комунальної власності Баранівської  
територіальної громади  
гр.Омельчук М.Г.  
 

      Розглянувши заяву Омельчук М.Г., керуючись ст.12,93,125,126,186 
Земельного кодексу України, Законом України «Про оренду землі», ст.26 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи 
рекомендації постійної земельної погоджувальної комісії, міська рада 

 
ВИРІШИЛА: 
 
             1. Передати в оренду земельну ділянку гр.Омельчук Марії Григорівні, 
яка проживає XXXXX, в довгострокову оренду терміном на 10 (десять) років 
площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд, що розташована по 1пров.Пилипа Орлика,6 в 
м.Баранівка, Житомирської області. Кадастровий номер ділянки: 
1820600000:01:001:0412. Встановити розмір орендної плати за оренду земельної 
ділянки – 0,1% від нормативно-грошової оцінки землі. 
      2. Гр.Омельчук М.Г замовити виготовлення договору оренди землі та 
зареєструвати відповідно до чинного законодавства. Виконувати обов,язки 
землекористувача відповідно до вимог статті 96 Земельного кодексу України. 
Забезпечити вільний доступ для прокладання нових, ремонту та експлуатації 
існуючих інженерних мереж і споруд, що знаходяться в межах земельної 
ділянки. 

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

 
 

Міський голова                                                   Олександр МІГЕЙ        
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ПРОЄКТ 

                                                                            
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
  16  сесії  8 скликання 

11 серпня  2021 року                                                                              №  
 
Про передачу  в оренду  
земельної ділянки  
комунальної власності Баранівської  
територіальної громади  
ФГ «ОСІННЯ КАЛИНА» 
 

      Розглянувши заяву голови ФГ «ОСІННЯ КАЛИНА» Омельчук М.Г., 
керуючись ст.12,93,125,126,186 Земельного кодексу України, Законом України 
«Про оренду землі», ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», враховуючи рекомендації постійної земельної погоджувальної 
комісії, міська рада 

 
ВИРІШИЛА: 
 
             1. Передати в оренду земельну ділянку ФГ «ОСІННЯ КАЛИНА» в особі 
Омельчук Марії Григорівні, юридична адреса м.Баранівка, урочище Льогів, 
Житомирської області, в довгострокову оренду терміном на 7 (сім) років 
площею 3,8766 га для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, 
що розташована за межами м.Баранівка, урочище Льогів. Кадастровий номер 
ділянки: 1820600000:04:000:0120. Встановити розмір орендної плати за оренду 
земельної ділянки - 8% від нормативно-грошової оцінки землі. 

      2. Голові ФГ «ОСІННЯ КАЛИНА» Омельчук М.Г замовити 
виготовлення договору оренди землі та зареєструвати відповідно до чинного 
законодавства. Виконувати обов,язки землекористувача відповідно до вимог 
статті 96 Земельного кодексу України. Забезпечити вільний доступ для 
прокладання нових, ремонту та експлуатації існуючих інженерних мереж і 
споруд, що знаходяться в межах земельної ділянки. 

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

 
 

Міський голова                                                   Олександр МІГЕЙ 
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ПРОЄКТ      
 

                                                                           
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
  16  сесії  8 скликання 

11 серпня 2021 року                                                                          №  
 
Про передачу в оренду земельної ділянки  
комунальної власності Баранівської  
територіальної громади  
гр.Омельчуку В.А.  
 

      Розглянувши заяву Омельчука В.А., керуючись ст.12,93,125,126,186 
Земельного кодексу України, Законом України «Про оренду землі», ст.26 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи 
рекомендації постійної земельної погоджувальної комісії, міська рада 

 
ВИРІШИЛА: 
 
             1. Передати в оренду земельну ділянку гр.Омельчуку Віктору 
Анатолійовичу, який XXXXX, в довгострокову оренду терміном на 10 (десять) 
років площею 0,0094 га для будівництва та обслуговування будівель торгівлі, 
що розташована по вул.Пашкевича,2 в м.Баранівка, Житомирської області. 
Кадастровий номер ділянки: 1820600000:01:002:0417. Встановити розмір 
орендної плати за оренду земельної ділянки - 12% від нормативно-грошової 
оцінки землі. 
      2. Гр.Омельчуку В.А замовити виготовлення договору оренди землі та 
зареєструвати відповідно до чинного законодавства. Виконувати обов,язки 
землекористувача відповідно до вимог статті 96 Земельного кодексу України. 
Забезпечити вільний доступ для прокладання нових, ремонту та експлуатації 
існуючих інженерних мереж і споруд, що знаходяться в межах земельної 
ділянки. 

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

 
 

Міський голова                                                   Олександр МІГЕЙ       
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 ПРОЄКТ 
 
 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

 РІШЕННЯ  
        16 сесія  8 скликання 

11 серпня 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.Кушпілю М.П. 
 

  Розглянувши заяву гр.Кушпіля М.П, 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, 32, 33, 40, 116, 118, 121, 122, 125, 126, 186 
Земельного кодексу України, Законом України «Про землеустрій», ст.26 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації 
постійної земельної погоджувальної комісії, міська рада 

 
ВИРІШИЛА: 
 
         1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки комунальної власності Баранівської  
територіальної громади та передати безоплатно у власність земельну ділянку 
площею 0,0881 га гр.Кушпілю Миколі Петровичу  для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд за 
адресою XXXXX, кадастровий номер XXXXX. 
            

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

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

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

 РІШЕННЯ  
        16 сесія  8 скликання 

11 серпня 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.Шипі Г.О. 
 

  Розглянувши заяву гр.Шипи Г.О, 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, 32, 33, 40, 116, 118, 121, 122, 125, 126, 186 Земельного кодексу 
України, Законом України «Про землеустрій», ст.26 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної 
земельної погоджувальної комісії, міська рада 

 
ВИРІШИЛА: 
 
         1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки комунальної власності Баранівської  
територіальної громади та передати безоплатно у власність земельну ділянку 
площею 0,1670 га гр.Шипі Григорію Олександровичу  для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд за 
адресою XXXXX, кадастровий номер XXXXX. 
            

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

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

 
Міський голова                                       Олександр МІГЕЙ 
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ПРОЄКТ 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

 РІШЕННЯ  
        16 сесія  8 скликання 

11 серпня 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.Остапчук Н.А., гр.Ільчук О.В. 
 

  Розглянувши заяву гр.Остапчук Н.А,гр.Ільчук О.В, та технічну 
документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 
ділянки комунальної власності Баранівської  територіальної громади з метою 
передачі її у спільну часткову власність, керуючись ст.12, 32, 33, 40, 116, 118, 
121, 122, 125, 126, 186 Земельного кодексу України, Законом України «Про 
землеустрій», ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
враховуючи рекомендації постійної земельної погоджувальної комісії, міська 
рада 

 
ВИРІШИЛА: 
 
         1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки комунальної власності Баранівської  
територіальної громади та передати безоплатно у спільну часткову власність 
земельну ділянку площею 0,1000 га гр.Остапчук Надії Ананівні, гр.Ільчук 
Олені Василівні  для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд за адресою XXXXX, кадастровий номер 
XXXXXX. 
            

2. Після затвердження технічної документації гр.Остапчук Н.А., гр.Ільчук 
О.В зареєструвати речове право на нерухоме майно відповідно до чинного 
законодавства. 

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

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
16 сесія  8 скликання 

11 серпня 2021 року                                                                           №  
 
Про затвердження проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки  
комунальної власності Баранівської  
територіальної громади з метою передачі  
її у власність гр.Цимбалюк М.В. 
 

Розглянувши заяву гр.Цимбалюк М.В, та проект землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки комунальної власності Баранівської 
територіальної громади з метою передачі її у власність, керуючись ст.12, 40, 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 Марії Василівні, 
площею 0,8634 га для ведення особистого селянського господарства, що 
розташована за межами XXXXX. Кадастровий номер ділянки: XXXXX.  

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

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

 
 
 

Міський голова                                                                Олександр МІГЕЙ 
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ПРОЄКТ 
 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
16 сесія  8 скликання 

11 серпня 2021 року                                                                              №  
 
Про затвердження проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки  
комунальної власності Баранівської  
територіальної громади з метою передачі  
її у власність гр.Бесарабі В.М. 
 

Розглянувши заяву гр.Бесараби В.М. та проект землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки комунальної власності Баранівської 
територіальної громади з метою передачі її у власність, керуючись ст.12, 40, 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.Бесарабі Віталію Миколайовичу, 
площею 0,1500 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд, що розташована в межах XXXXX. 
Кадастровий номер ділянки: XXXXX.  

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

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

 
 
 
 
 

Міський голова                                                                Олександр МІГЕЙ 
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ПРОЄКТ 
 

                                  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
        16 сесія 8 скликання 

11 серпня 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.Грунківській В.І. 
 

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

             1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення у 
власність земельної ділянки комунальної власності Баранівської 
територіальної громади  гр.Грунківській Валентині Іванівні, яка проживає в 
XXXXX, орієнтовною площею 0,3000 га для ведення особистого селянського 
господарства із земель запасу сільськогосподарського призначення, 
розташованої в межах XXXXX. 

2. Після виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки комунальної власності Баранівської  територіальної громади, 
Баранівській міській раді зареєструвати земельну ділянку у відділі 
Держгеокадастру. Гр.Грунківській 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 
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ПРОЄКТ 
 

                                                                            
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
 16 сесія  8 скликання 

11 серпня  2021 року                                                                                  №  
 
Про припинення дії  
договору оренди землі 
 
      Розглянувши заяву гр.Савич Д.Ф., з метою припинення дії договору землі 
керуючись ст.12, 93, 126 Земельного кодексу України, Законом України «Про 
оренду землі», ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
враховуючи рекомендації постійної земельної погоджувальної комісії, міська 
рада 
ВИРІШИЛА: 
            1. Припинити договір оренди землі який заключний між Баранівською 
міською радою та гр.Савич Діною Федорівною від 23.10.2020 року за згодою 
сторін площею 3,0000 га для сінокосіння та випасання худоби за адресою 
вул.Першотравенська,м.Баранівка. Кадастровий номер 1820610100:01:006:0045.  

      
        2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

земельну погоджувальну комісію. 
 
 
 

Міський голова                                                              Олександр МІГЕЙ 
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 ПРОЄКТ 
 

 
                                  

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
РІШЕННЯ  

        16 сесія 8 скликання 
11 серпня  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 3,0000 га (кадастровий 
номер: XXXXX). 
            1.1 Надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки сільськогосподарського призначення 
комунальної власності Баранівської територіальної громади зі зміною 
цільового призначення з земель для сінокосіння та випасання худоби (16.00) 
на землі для ведення особистого селянського господарства (01.03) в межах 
XXXXXX, з подальшою передачею у власність: 
            1.1.1 Хімічу Валерію Федоровичу, який проживає по XXXXX, 
орієнтовною площею 1,5000 га. 

  1.1.2 Любарець Валентині Яківні, яка проживає в XXXXX, 
орієнтовною площею 1,5000 га. 

 
2.Після виготовлення проектів землеустрою щодо відведення земельної 

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

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

                                  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
        16 сесія 8 скликання 

11 серпня 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.Танській С.П. 

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

             1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення у 
власність земельної ділянки комунальної власності Баранівської 
територіальної громади  гр.Танській Сабіні Павлівні, яка проживає в XXXXX, 
орієнтовною площею 0,5000 га для ведення особистого селянського 
господарства із земель запасу сільськогосподарського призначення, 
розташованої в межах XXXXX. 

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

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

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
        16 сесія 8 скликання 

11 серпня 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.Танському Ю.С. 
 

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

             1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення у 
власність земельної ділянки комунальної власності Баранівської 
територіальної громади  гр.Танському Юрію Сергійовичу, який проживає в 
XXXXX, орієнтовною площею 2,0000 га для ведення особистого селянського 
господарства із земель запасу сільськогосподарського призначення, 
розташованої за межами XXXXX. 

2. Після виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки комунальної власності Баранівської  територіальної громади, 
Баранівській міській раді зареєструвати земельну ділянку у відділі 
Держгеокадастру. Гр.Танському Ю.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 
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ПРОЄКТ 

                                  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
        16 сесія 8 скликання 

11 серпня 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.Кобилянській Ю.К. 
 

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

             1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення у 
власність земельної ділянки комунальної власності Баранівської 
територіальної громади  гр.Кобилянській Юлії Костянтинівні, яка проживає в 
XXXXX, орієнтовною площею 0,200 га для ведення особистого селянського 
господарства із земель запасу сільськогосподарського призначення, 
розташованої в межах XXXXX. 

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

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

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
16 сесії  8 скликання 

11 серпня  2021 року                                                                                №  
 
Про припинення права 
користування земельною  
ділянкою  

        Розглянувши заяви громадян,  керуючись ст.12,140,141 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 в зв’язку з 
смертю гр.Кобилянського Петра Михайловича, загальною площею 0,2000 га 
для ведення особистого селянського господарства в смт.Полянка, Баранівського 
району Житомирської області. Передати земельну ділянку площею 0,2000 га до 
земель запасу сільськогосподарського призначення комунальної власності 
Баранівської територіальної   громади.  
            2. Припинити право користування земельною ділянкою гр.Присяжнюку 
Володимиру Олексійовичу, загальною площею 0,1000 га для ведення 
особистого селянського господарства в м.Баранівка Житомирської області. 
Передати земельну ділянку площею 0,1000 га до земель запасу 
сільськогосподарського призначення комунальної власності Баранівської 
територіальної   громади. 
 3. Припинити право користування земельною ділянкою гр.Федорчуку 
Миколі Петровичу, загальною площею 2,0000 га для ведення особистого 
селянського господарства в с.Суємці, Баранівського району, Житомирської 
області. Передати земельну ділянку площею 2,0000 га до земель запасу 
сільськогосподарського призначення комунальної власності Баранівської 
територіальної   громади. 
 4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 
земельну погоджувальну комісію. 
Міський голова                                                          Олександр МІГЕЙ 
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ПРОЄКТ 
 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯТЕ 
16 сесії  8 скликання 

11 серпня  2021 року                                                                             №  
 
Про припинення права 
користування земельною  
ділянкою  

        Розглянувши заяви громадян,  керуючись ст.12,140,141 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.Романюку 
Василю Євтуховичу, загальною площею 1,0700 га для ведення особистого 
селянського господарства в с.Смолдирів, Баранівського району Житомирської 
області. Передати земельну ділянку площею 1,0700 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 
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ПРОЄКТ 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
16 сесія  8 скликання 

11 серпня 2021 року                                                                              №  
 
Про затвердження проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки  
комунальної власності Баранівської  
територіальної громади з  
метою передачі її в оренду 
гр.Пригон О.С 

Розглянувши заяву гр.Пригон О.С та проект землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки комунальної власності Баранівської  територіальної громади 
з метою передачі її в оренду, керуючись ст.12, 40, 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 в 
оренду терміном на 1 (один) рік земельну ділянку гр.Пригон Олені 
Станіславівні, яка проживає в XXXXX, площею 0,0500 га для будівництва та 
обслуговування будівель закладів охорони здоров’я та соціальної допомоги, що 
розташована в межах смт.Першотравенськ вул.Парфілова,23-б, Баранівського 
району, Житомирської області. Кадастровий номер ділянки: 
1820656000:02:001:0345. Встановити розмір орендної плати 6% від нормативно 
грошової оцінки землі. 
      2. гр.Пригон О.С замовити виготовлення договору оренди землі та 
зареєструвати відповідно до чинного законодавства. 
 Виконувати обов,язки землекористувача відповідно до вимог статті 96 
Земельного кодексу України. Забезпечити вільний доступ для прокладання 
нових, ремонту та експлуатації існуючих інженерних мереж і споруд, що 
знаходяться в межах земельної ділянки. 

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

 
Міський голова                                                                Олександр МІГЕЙ 
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ПРОЄКТ 
 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

 РІШЕННЯ  
        16 сесія  8 скликання 

11 серпня 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.Ордашу В.О. 
 

  Розглянувши заяву гр.Ордаша В.О, 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, 32, 33, 40, 116, 118, 121, 122, 125, 126, 186 
Земельного кодексу України, Законом України «Про землеустрій», ст.26 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації 
постійної земельної погоджувальної комісії, міська рада 

 
ВИРІШИЛА: 
 
         1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки комунальної власності Баранівської  
територіальної громади та передати безоплатно у власність земельну ділянку 
площею 0,0685 га гр.Ордашу Віталію Олександровичу  для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд за 
адресою XXXXX, кадастровий номер XXXXX. 
            

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

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

 
 

Міський голова                                       Олександр МІГЕЙ 
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ПРОЄКТ 
 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

 РІШЕННЯ  
        15 сесія  8 скликання 

11 серпня 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.Ліміній Т.С. 
 

  Розглянувши заяви громадян та технічну документацію із землеустрою з 
метою передачі її у власність, керуючись ст.12,32,33, 40, 116, 118, 121, 122, 125, 
126, 186 Земельного кодексу України, Законом України «Про землеустрій», 
ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи 
рекомендації постійної земельної погоджувальної комісії, міська рада 

 
ВИРІШИЛА: 
 
         1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для ведення 
товарного сільськогосподарського виробництва та передати у власність 
земельну ділянку гр. Ліміній Тамарі Станіславівні, яка проживає в XXXXX, 
земельну ділянку площею 1,4013 га - пасовище з кадастровим номером XXXXX 
для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, за межами 
XXXXX. 

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

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

 
 

Міський голова                                              Олександр МІГЕЙ 
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ПРОЄКТ 

                                  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
        16 сесія 8 скликання 

11 серпня 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.Обложок О.І. 
 

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

             1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення у 
власність земельної ділянки комунальної власності Баранівської 
територіальної громади  гр.Обложок Оксані Іванівні, яка проживає в XXXXX, 
орієнтовною площею 0,7000 га для ведення особистого селянського 
господарства із земель запасу сільськогосподарського призначення, 
розташованої в межах XXXXX. 

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

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

                                  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
        16 сесія 8 скликання 

11 серпня 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.Собецькому І.П. 
 

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

             1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки комунальної власності Баранівської територіальної громади  
з метою передачі її у власність гр.Собецькому Івану Петровичу, який 
проживає в XXXXX, орієнтовною площею 0,0600 га для ведення 
індивідуального садівництва із земель запасу сільськогосподарського 
призначення, розташованої в межах XXXXX. 

2. Після виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки комунальної власності Баранівської  територіальної громади, 
Баранівській міській раді зареєструвати земельну ділянку у відділі 
Держгеокадастру. Гр.Собецькому 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 
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ПРОЄКТ 

                                  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
        16 сесія 8 скликання 

11 серпня 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.Собецькому І.П. 

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

             1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки комунальної власності Баранівської територіальної громади  
з метою передачі її у власність гр.Собецькому Івану Петровичу, який 
проживає в XXXXX, орієнтовною площею 0,4000 га для ведення особистого 
селянського господарства із земель запасу сільськогосподарського 
призначення, розташованої в межах XXXXX. 

2. Після виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки комунальної власності Баранівської  територіальної громади, 
Баранівській міській раді зареєструвати земельну ділянку у відділі 
Держгеокадастру. Гр.Собецькому 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 
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ПРОЄКТ 

                                  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
        16 сесія 8 скликання 

11 серпня  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 гр.Цимбалюку Ю.С. 
 
        Розглянувши заяву гр.Цимбалюка Ю.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 технічної документації із землеустрою 
щодо поділу земельної ділянки загальною площею 0.3077 га (кадастровий 
номер: XXXXX). 
           2.Надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки сільськогосподарського призначення комунальної власності 
Баранівської  територіальної громади зі зміною цільового призначення з 03.10 
для будівництва та обслуговування будівель ринкової інфраструктури  на 
землі для ведення особистого селянського господарства (01.03) в межах 
XXXXX, з подальшою передачею у власність гр.Цимбалюку Юрію 
Сергійовичу, який проживає в XXXXX орієнтовною площею 0,2000 га. 

             3. Після виготовлення проектів землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки комунальної власності Баранівської територіальної громади, 
Баранівській міській раді зареєструвати земельні ділянки у відділі 
Держгеокадастру. Гр.Цимбалюку Ю.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. 
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         4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну земельну 
погоджувальну комісію. 
 
Міський голова                                                                          Олександр МІГЕЙ 
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ПРОЄКТ 

                                  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
        16 сесія 8 скликання 

11 серпня  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 гр.Сігнаєвській К.О. 
        Розглянувши заяву гр.Сігнаєвської К.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 технічної документації із землеустрою щодо 
поділу земельної ділянки загальною площею 0.1500 га (кадастровий номер: 
XXXXX). 
           2.Надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки сільськогосподарського призначення комунальної власності 
Баранівської  територіальної громади зі зміною цільового призначення з 03.10 для 
будівництва та обслуговування будівель ринкової інфраструктури  на землі для 
ведення індивідуального садівництва (01.05) в межах XXXXX, з подальшою 
передачею у власність гр.Сігнаєвській Катерині Олегівні, яка проживає в XXXXX 
орієнтовною площею 0,1200 га. 

             3. Після виготовлення проектів землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки комунальної власності Баранівської територіальної громади, Баранівській 
міській раді зареєструвати земельні ділянки у відділі Держгеокадастру. 
Гр.Сігнаєвській К.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. 
         4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну земельну 
погоджувальну комісію. 
 
Міський голова                                                                          Олександр МІГЕЙ 
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ПРОЄКТ 

                                  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
        16 сесія 8 скликання 

11 серпня 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.Федорчук Л.М. 
 

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

             1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки комунальної власності Баранівської територіальної громади  
з метою передачі її у власність гр.Федорчук Ліні Миколаївні, яка проживає в 
XXXXX, орієнтовною площею 1,2500 га для ведення особистого селянського 
господарства із земель запасу сільськогосподарського призначення, 
розташованої в межах XXXXX. 

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

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

                                  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯТЕ 
        16 сесія 8 скликання 

11 серпня 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.Романюку А.В. 

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

             1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки комунальної власності Баранівської територіальної громади  
з метою передачі її у власність гр.Романюку Анатолію Васильовичу, який 
проживає в XXXXX, орієнтовною площею 1,4000 га для ведення особистого 
селянського господарства із земель запасу сільськогосподарського 
призначення, розташованої в межах XXXXXX. 

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

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

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
18  сесія  8 скликання 

11 серпня 2021 року                                                                     №  
  
Про надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки комунальної власності 
Баранівської територіальної громади за  
межами населених пунктів зі зміною  
цільового призначення з земель запасу на  
землі загального користування 
(громадський випас) 
        Заслухавши інформацію начальника відділу містобудування, архітектури, 
земельних відносин та комунальної власності  Шевчук О.Г. про необхідність 
виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки за 
межами населених пунктів на території Баранівської територіальної громади, 
керуючись ст.12,20,34,125,126 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 сільськогосподарського призначення комунальної власності 
Баранівської територіальної громади загальною площею 12,5398 га 
(кадастровий номер: 1820683600:01:000:0318) зі зміною цільового призначення 
з земель запасу (16.00) на землі загального користування (громадський випас) 
(18.00) за межами с.Марківка на території Баранівської об’єднаної 
територіальної громади Баранівського району Житомирської області. 

        2. Після виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки комунальної власності Баранівської територіальної громади, 
Баранівській міській раді зареєструвати земельну ділянку у відділі 
Держгеокадастру та подати проект землеустрою на розгляд сесії міської ради 
для прийняття рішення про його затвердження. 
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               3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 
земельну погоджувальну комісію. 
  
Міський голова                                                                        Олександр МІГЕЙ 
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ПРОЄКТ 

                                  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯТЕ 
        16 сесія 8 скликання 

11 серпня  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 12.5398 га (кадастровий 
номер: XXXXX). 
              1.1 Надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки сільськогосподарського призначення 
комунальної власності Баранівської територіальної громади зі зміною 
цільового призначення з земель запасу(16.00) на землі для ведення особистого 
селянського господарства (01.03) за межами XXXXX, з подальшою передачею 
у власність: 
            1.1.1 Починку Сергію Володимировичу, який проживає по XXXXX, 
орієнтовною площею 2,0000 га. 

  1.1.2 Починок Валентині Дмитрівні, яка проживає XXXXX, 
орієнтовною площею 2,0000 га. 

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

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

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
16 сесія  8 скликання 

11 серпня 2021 року                                                                         №  
 
Про затвердження проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки  
комунальної власності Баранівської  
територіальної громади з метою передачі  
її у власність гр.Бондарчук Н.П. 
 

Розглянувши заяву гр.Бондарчук Н.П, та проект землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки комунальної власності Баранівської 
територіальної громади з метою передачі її у власність, керуючись ст.12, 40, 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.Бондарчук Надії Петрівні, площею 
0,4891 га для ведення особистого селянського господарства, що розташована в 
межах XXXXX. Кадастровий номер ділянки: XXXXX.  

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

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

 
 
 
 
 

Міський голова                                                                Олександр МІГЕЙ 
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ПРОЄКТ 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
16 сесія  8 скликання 

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

Розглянувши заяву гр.Юзепчук К.О, та проект землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки комунальної власності Баранівської 
територіальної громади з метою передачі її у власність, керуючись ст.12, 40, 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.Юзепчук Катерині Олексіївні, 
площею 1,6709 га для ведення особистого селянського господарства, що 
розташована за межами XXXXX. Кадастровий номер ділянки: XXXXX.  

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

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

 
 
 
 
 

Міський голова                                                                Олександр МІГЕЙ 
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ПРОЄКТ 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
16 сесія  8 скликання 

11 серпня 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, 40, 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 Олександру 
Володимировичу, площею 1,9493 га для ведення особистого селянського 
господарства, що розташована за межами XXXXX. Кадастровий номер ділянки: 
XXXXX.  

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

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

 
 
 

Міський голова                                                                Олександр МІГЕЙ 
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ПРОЄКТ 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
16 сесія  8 скликання 

11 серпня 2021 року                                                                              №  
Про затвердження проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки  
комунальної власності Баранівської  
територіальної громади з метою передачі  
її у власність гр.Новіцькому П.К. 
 

Розглянувши заяву гр.Новіцького П.К, та проект землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки комунальної власності Баранівської 
територіальної громади з метою передачі її у власність, керуючись ст.12, 40, 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.Новіцькому Петру Костянтиновичу, 
площею 1,9493 га для ведення особистого селянського господарства, що 
розташована за межами XXXXX. Кадастровий номер ділянки: XXXXX.  

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

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

 
 
 
 
 

Міський голова                                                                Олександр МІГЕЙ 
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ПРОЄКТ 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
16 сесія  8 скликання 

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

Розглянувши заяву гр.Новіцької Л.М, та проект землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки комунальної власності Баранівської 
територіальної громади з метою передачі її у власність, керуючись ст.12, 40, 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.Новіцькій Ліні Миколаївні, площею 
1,9494 га для ведення особистого селянського господарства, що розташована за 
межами XXXXX. Кадастровий номер ділянки: XXXXX.  

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

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

 
 
 

Міський голова                                                                Олександр МІГЕЙ 
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ПРОЄКТ 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
16 сесія  8 скликання 

11 серпня 2021 року                                                                     №  
 
Про затвердження проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки  
комунальної власності Баранівської  
територіальної громади з метою передачі  
її у власність гр.Поліщук А.О. 
 

Розглянувши заяву гр.Поліщук А.О, та проект землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки комунальної власності Баранівської 
територіальної громади з метою передачі її у власність, керуючись ст.12, 40, 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.Поліщук Аліні Олександрівні, 
площею 1,9494 га для ведення особистого селянського господарства, що 
розташована за межами XXXXX. Кадастровий номер ділянки: XXXXX.  

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

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

 
 
 
 
 

Міський голова                                                                Олександр МІГЕЙ 
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ПРОЄКТ 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
16 сесія  8 скликання 

11 серпня 2021 року                                                                         № 
 
Про затвердження проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки  
комунальної власності Баранівської  
територіальної громади з метою передачі  
її у власність гр.Асланову Р.А. 
 

Розглянувши заяву гр.Асланова Р.А, та проект землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки комунальної власності Баранівської 
територіальної громади з метою передачі її у власність, керуючись ст.12, 40, 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.Асланову Рустаму Алийовичу, 
площею 2,0000 га для ведення особистого селянського господарства, що 
розташована за межами XXXXX. Кадастровий номер ділянки: XXXXX.  

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

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

 
 
 

Міський голова                                                                Олександр МІГЕЙ 
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ПРОЄКТ 

                                   
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
        16 сесія 8 скликання 

11 серпня  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 гр.Козеренко Г.І. 

        Розглянувши заяву гр.Козеренко Г.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 технічної документації із землеустрою 
щодо поділу земельної ділянки загальною площею 1,3017 га (кадастровий 
номер: XXXXX). 
           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 (16.00) на землі для ведення особистого селянського 
господарства (01.03) за межами XXXXX, з подальшою передачею у власність 
гр.Козеренко Ганні Іванівні, яка проживає в XXXXX, орієнтовною площею 
0,3500 га. 

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

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

Міський голова                                                                 Олександр МІГЕЙ 
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ПРОЄКТ 

                                   
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  

РІШЕННЯ  
16 сесія 8 скликання 

11 серпня 2021 року                                                                         №  

Про затвердження Детального плану 

території в межах вулиць Звягельська,  
Ярослава Мудрого, Г.Сковороди, Калинова  
в м.Баранівка Житомирської області  
        Розглянувши «Детальний план території в межах вулиць Звягельська, 
Ярослава Мудрого, Г.Сковороди, Калинова у місті Баранівка Житомирської 
області», враховуючи протокол громадських слухань  від 12.07.2021р. №2, 
протокол архітектурно-містобудівної ради від 26.07.2021р. №4, керуючись ст.19 
Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», наказом 
Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального 
господарства України від 16.11.2011 р. №290 «Про затвердження порядку 
розроблення містобудівної документації», ст.26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної земельної 
погоджувальної комісії, міська рада 

ВИРІШИЛА: 

                1. Затвердити «Детальний план території в межах вулиць: Звягельська, 
Ярослава Мудрого, Г.Сковороди, Калинова в м.Баранівка. Для 
розміщення будівлі прозорого офісу з зблокованими приміщеннями торгово-
тренінгового центру за адресою: вул. Звягельська, 7-
б, об&apos;єктів закладів освіти за адресою: вул. Звягельська, 7-е, 
(реконструкція Баранівського міжшкільного ресурсного центру), вул. 
Звягельська, 7-є (спортивний майданчик Баранівської ЗОШ №2 
імені О.Сябрук), земельної ділянки по вул.Звягельська, 7-в загальною площею 
0,0083га, затвердженого рішенням Баранівської міської ради 27 сесії 8 
скликання від 21.12.2018р №1519 зі змінами для земельної ділянки по 
вул.Звягельська, 7-в», який розроблений ФОП Микитенком В.А. 
                2. Виконавчому комітету Баранівської міської ради забезпечити 
оприлюднення детального плану території протягом 10 днів з дати його 
затвердження. 
                3.   Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 
земельну погоджувальну комісію. 

 Міський голова                                                                              Олександр МІГЕЙ 
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 ПРОЄКТ 

                                   
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
        16 сесія 8 скликання 

11 серпня  2021 року                                                                     №  
 

Про затвердження Детального плану 

території в межах вулиць Першотравенська,  
Шевченка та частини річки Душнівка  
в м.Баранівка Житомирської області  
  
       Розглянувши «Детальний план території в межах вулиць Першотравенська, 
Шевченка та частини річки Душнівка у місті Баранівка Житомирської області», 
враховуючи протокол громадських слухань від 12.07.2021р. №2, протокол 
архітектурно-містобудівної ради від 26.07.2021р. №5, керуючись ст.19 Закону 
України «Про регулювання містобудівної діяльності», наказом Міністерства 
регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства 
України від 16.11.2011 р. №290 «Про затвердження порядку розроблення 
містобудівної документації», ст.26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної земельної 
погоджувальної комісії, міська рада 

ВИРІШИЛА: 

                1. Затвердити «Детальний план території в межах вулиць 
Першотравенська, Шевченка та частини річки Душнівка в м.Баранівка 
Житомирської області, затвердженого рішенням Баранівської міської ради 27 
сесії 8 скликання від 21.12.2018р. №1521, зі змінами для земельних ділянок по 
вулиці Першотравенська, 2а та Першотравенська, 2е», який розроблений ФОП 
Микитенком В.А. 
                2. Виконавчому комітету Баранівської міської ради забезпечити 
оприлюднення детального плану території протягом 10 днів з дати його 
затвердження. 
                3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 
земельну погоджувальну комісію. 

  

  

Міський голова                                                                              Олександр МІГЕЙ 
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ПРОЄКТ  

                                   
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
        16 сесія 8 скликання 

11 серпня  2021 року                                                                     №  
Про затвердження Детального плану 

території визначення містобудівних потреб  
земельних ділянок в межах вулиці  
Звягельська (з 69-Б по 95-А) м. Баранівка  
в м.Баранівка Житомирської області  
  
       Розглянувши «Детальний план території визначення містобудівних потреб 
земельних ділянок в межах вулиці Звягельська (з 69-Б по 95-А) у місті 
Баранівка Житомирської області», враховуючи протокол громадських слухань 
від 20.07.2021р. №3, протокол архітектурно-містобудівної ради від 
26.07.2021р. №6, керуючись ст.19 Закону України «Про регулювання 
містобудівної діяльності», наказом Міністерства регіонального розвитку, 
будівництва та житлово-комунального господарства України від 16.11.2011 р. 
№290 «Про затвердження порядку розроблення містобудівної документації», 
ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи 
рекомендації постійної земельної погоджувальної комісії, міська рада 

ВИРІШИЛА: 

                1. Затвердити «Детальний план території «Визначення містобудівних 
потреб земельних ділянок в межах вулиці Звягельська (з 69-Б по 95-А) м. 
Баранівка Новоград-Волинського району Житомирської області, для 
будівництва та обслуговування магазину непродовольчих товарів, 
господарських будівель та споруд», який розроблений ФОП Тичиною Н.В. 
                2. Виконавчому комітету Баранівської міської ради забезпечити 
оприлюднення детального плану території протягом 10 днів з дати його 
затвердження. 
                3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 
земельну погоджувальну комісію. 

   

Міський голова                                                                              Олександр МІГЕЙ 
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ПРОЄКТ 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
16 сесія  8 скликання 

11 серпня 2021 року                                                                          №  
 
Про затвердження проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки зі 
зміною цільового призначення із земель 
для будівництва і обслуговування  
житлового будинку, господарських 
будівель і споруд на землі для будівництва 
і обслуговування будівель торгівлі 
гр.Луговській Н.П. 
 

Розглянувши заяву гр.Луговської Н.П, та проект землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки зі зміною цільового призначення із земель для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд на землі для будівництва та обслуговування будівель торгівлі , 
керуючись ст.12, 20, 40, 121, 125, 126, 186, 207, 208  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 зі 
зміною цільового призначення із земель для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд на землі для будівництва 
та обслуговування будівель торгівлі  гр.Луговській Наталії Петрівні, площею 
0,0226 га що розташована в межах м.Баранівка вул.Звягельська,8-б, 
Житомирської області. Кадастровий номер ділянки: 1820600000:01:001:1053.  

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

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

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
16 сесія  8 скликання 

11 серпня 2021 року                                                                          №  
 
Про затвердження проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки зі 
зміною цільового призначення із земель 
для будівництва і обслуговування  
житлового будинку, господарських 
будівель і споруд на землі для будівництва 
та обслуговування будівель торгівлі 
гр.Канюці О.Л. 
 

Розглянувши заяву гр.Канюки О.Л, та проект землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки зі зміною цільового призначення із земель для будівництва 
та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд на 
землі для будівництва та обслуговування будівель торгівлі, керуючись ст.12, 20, 
40, 121, 125, 126, 186, 207, 208  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 зі 
зміною цільового призначення із земель для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд на землі для будівництва 
та обслуговування будівель торгівлі  гр.Канюці Олені Леонідівні, площею 
0,1000 га що розташована в межах м.Баранівка вул.Звягельська,87, 
Житомирської області. Кадастровий номер ділянки: 1820600000:01:005:1727.  

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

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

 
 
 

Міський голова                                                                Олександр МІГЕЙ 
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 ПРОЄКТ 

                                   
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
        16 сесія 8 скликання 

11 серпня  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, 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 2,6253 га (кадастровий 
номер: XXXXX). 
           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 (16.00) на землі для ведення особистого селянського 
господарства (01.03) за межами XXXXX, з подальшою передачею у власність.  
          2.1 Гр.Калашніковій Ірині Павлівні, яка проживає в XXXXX, 
орієнтовною площею 2,0000 га. 
         2.2 Гр.Карпенко Ніні Кузьмівні, яка проживає в XXXXX, орієнтовною 
площею 0,6253 га. 

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

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

Міський голова                                                                 Олександр МІГЕЙ 
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ПРОЄКТ 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
16 сесія  8 скликання 

11 серпня 2021 року                                                                           №  
 Про затвердження проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки, яка  
передана у власність гр.Канюці О.Л., зі  
зміною цільового призначення з земель 
для індивідуального садівництва на землі 
для будівництва та обслуговування будівель 
торгівлі 
 Розглянувши заяву гр.Канюки О.Л. та проект землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки зі зміною цільового призначення, керуючись ст.12, 20, 40, 
121, 125, 126, 186, 207, 208 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, що 

передана у власність Канюці Олені Леонідівні, яка проживає в м.Новоград-
Волинський, вул.Пилипа Орлика,7А, площею 0,0836 га зі зміною цільового 
призначення з земель для індивідуального садівництва на землі для будівництва 
та обслуговування будівель торгівлі. Земельна ділянка розташована по 
вул.Звягельській в м.Баранівка, Житомирської області. Кадастровий номер 
ділянки: 1820600000:01:005:1744. 

2. Затвердити розрахунок розміру втрат сільськогосподарського 
виробництва, пов’язаних із вилученням сільськогосподарських угідь, який 
розроблений Житомирською філією ДП «Науково-дослідний та проектний 
інститут землеустрою», та розмір відшкодування втрат сільськогосподарського 
виробництва земельної ділянки площею 0,0836 га в м.Баранівка, 
вул.Звягельська, на загальну суму 4 834,00 грн. (чотири тисячі вісімсот 
тридцять чотири гривні). 

3. Фізичній особі Канюці Олені Леонідівні сплатити втрати 
сільськогосподарського виробництва на загальну суму 4 834,00 грн. на рахунок 
UA 038999980334159848000006713, одержувач коштів: ГУК у Жит. обл./ТГ 
м.Баранівка, ЄДРПОУ 37976485, код платежу 21110000 у двомісячний термін з 
дати прийняття рішення. 

4. Після затвердження проектної документації  зареєструвати речове право 
на нерухоме майно відповідно до чинного законодавства. 
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5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну земельну 
погоджувальну комісію. 

 
 Міський голова                                                              Олександр МІГЕЙ 
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БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ 
16 сесія 8 скликання 

  
11 серпня  2021 року                                                                             № 
  
Про затвердження проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки  
комунальної власності Баранівської  
територіальної громади з метою передачі  
її в оренду ТОВ «СМАЙЛ АГРО» 
 

Розглянувши клопотання генерального директора ТОВ «СМАЙЛ АГРО» 
Козел Н.М., та проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
комунальної власності Баранівської територіальної громади з метою передачі її 
в оренду, керуючись ст.12, 40, 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 для ведення 
товарного сільськогосподарського виробництва площею 3,2533 га, яка 
розташована за межами с.Смолдирів, Баранівського району, Житомирської 
області. Кадастровий номер ділянки: 1820685300:05:000:0503. Передати її в 
довгострокову оренду терміном на 7 (сім) років ТОВ «СМАЙЛ АГРО» . 
Встановити розмір орендної плати – 8 % від нормативної грошової оцінки 
землі.  

 
  2. Після затвердження проекту землеустрою представнику ТОВ «СМАЙЛ 
АГРО» замовити виготовлення догову оренди землі та зареєструвати речове 
право на нерухоме майно відповідно до чинного законодавства. 
  3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну земельну 
погоджувальну комісію. 
 
 
Міський голова                                                                Олександр МІГЕЙ 
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ПРОЄКТ 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
16 сесія  8 скликання 

11 серпня 2021 року                                                                        №  
 
Про затвердження проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки  
комунальної власності Баранівської  
територіальної громади з метою передачі  
її у власність гр.Вовку М.П. 
 

Розглянувши заяву гр.Вовка М.П, та проект землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки комунальної власності Баранівської територіальної громади з 
метою передачі її у власність, керуючись ст.12, 40, 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 Миколі Петровичу, площею 
1,9494 га для ведення особистого селянського господарства, що розташована за 
межами XXXXX. Кадастровий номер ділянки: XXXXX.  

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

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

 
 
 
 
 

Міський голова                                                                Олександр МІГЕЙ 
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ПРОЄКТ 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
16 сесія  8 скликання 

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

Розглянувши заяву гр.Вовк Л.П, та проект землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки комунальної власності Баранівської територіальної громади з 
метою передачі її у власність, керуючись ст.12, 40, 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.Вовк Людмилі  Петрівні, площею 
2,0000 га для ведення особистого селянського господарства, що розташована за 
межами XXXXX. Кадастровий номер ділянки: XXXXX.  

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

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

 
 
 
 
 

Міський голова                                                                Олександр МІГЕЙ 
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ПРОЄКТ 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
16 сесія  8 скликання 

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

Розглянувши заяву гр.Вовка В.П, та проект землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки комунальної власності Баранівської територіальної громади з 
метою передачі її у власність, керуючись ст.12, 40, 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 Валерію Петровичу, площею 
2,0000 га для ведення особистого селянського господарства, що розташована за 
межами XXXXX. Кадастровий номер ділянки: XXXXX.  

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 
 
 
 
 
 

 



 
 

166 
 

ПРОЄКТ 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
16 сесія  8 скликання 

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

Розглянувши заяву гр.Войтович Л.М, та проект землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки комунальної власності Баранівської 
територіальної громади з метою передачі її у власність, керуючись ст.12, 40, 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.Войтович Людмилі Михайлівні, 
площею 2,0000 га для ведення особистого селянського господарства, що 
розташована за межами XXXXX. Кадастровий номер ділянки: XXXXX.  

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

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

 
 
 
 
 

Міський голова                                                                Олександр МІГЕЙ 
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ПРОЄКТ 
 

 
                                  

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
РІШЕННЯ  

        16 сесія 8 скликання 
11 серпня  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 2,0822 га (кадастровий 
номер: XXXXX). 

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

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
16 сесія  8 скликання 

11 серпня 2021 року                                                                       № 
 
Про затвердження проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки  
комунальної власності Баранівської  
територіальної громади з метою передачі  
її у власність гр.Сікан О.А. 
 

Розглянувши заяву гр.Сікан О.А, та проект землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки комунальної власності Баранівської територіальної громади з 
метою передачі її у власність, керуючись ст.12, 40, 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.Сікан Оксані Андріївні, площею 
2,0000 га для ведення особистого селянського господарства, що розташована за 
межами XXXXX. Кадастровий номер ділянки: XXXXX.  

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 
 
 
 
 
 
 



 
 

169 
 

ПРОЄКТ 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

 РІШЕННЯ  
        16 сесія  8 скликання 

11 серпня 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.Власюку Я.І. 
 

  Розглянувши заяву гр.Власюка Я.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, 32, 33, 40, 116, 118, 121, 122, 125, 126, 186 
Земельного кодексу України, Законом України «Про землеустрій», ст.26 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації 
постійної земельної погоджувальної комісії, міська рада 

 
ВИРІШИЛА: 
 
         1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки комунальної власності Баранівської  
територіальної громади та передати безоплатно у власність земельну ділянку 
площею 0,2500 га гр.Власюку Ярославу Івановичу  для будівництва та 
обслуговування житлового будинку за адресою XXXXX, кадастровий номер 
XXXXX. 
            

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

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

 
 

Міський голова                                              Олександр МІГЕЙ 
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ПРОЄКТ 

                                  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
        16 сесія 8 скликання 

11 серпня 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.Симанюку М.Д. 
 

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

             1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки комунальної власності Баранівської територіальної громади  
з метою передачі її у власність гр.Симанюку Миколі Дмитровичу , який 
проживає в XXXXX, орієнтовною площею 0,0600 га для ведення особистого 
селянського господарства із земель запасу сільськогосподарського 
призначення, розташованої в межах XXXXX. 

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

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

Міський голова                                                                          Олександр МІГЕЙ  
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ПРОЄКТ 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
16 сесія  8 скликання 

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

Розглянувши заяву гр.Ткачука С.М. та проект землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки комунальної власності Баранівської територіальної громади з 
метою передачі її у власність, керуючись ст.12, 40, 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.Ткачуку Сергію Миколайовичу, 
площею 0,9443 га для ведення особистого селянського господарства, що 
розташована в межах XXXXX. Кадастровий номер ділянки: XXXXX.  

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

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

 
 
 

Міський голова                                                                Олександр МІГЕЙ 
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ПРОЄКТ 

                                  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
        16 сесія 8 скликання 

11 серпня 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.Заліщуку В.С. 
 

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

             1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки комунальної власності Баранівської територіальної громади  
з метою передачі її у власність гр.Заліщуку Віктору Сергійовичу , який 
проживає в XXXXX, орієнтовною площею 0,6000 га для ведення особистого 
селянського господарства із земель запасу сільськогосподарського 
призначення, розташованої в межах XXXXX. 

2. Після виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки комунальної власності Баранівської  територіальної громади, 
Баранівській міській раді зареєструвати земельну ділянку у відділі 
Держгеокадастру. Гр.Заліщуку 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 
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ПРОЄКТ 

                                  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
        16 сесія 8 скликання 

11 серпня 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.Степанчук М.Б. 
 

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

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

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

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

                                  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
        16 сесія 8 скликання 

11 серпня 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.Савіцькій Н.Ф. 

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

             1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки комунальної власності Баранівської територіальної громади  
з метою передачі її у власність гр.Савіцькій Наталії Францівні , яка проживає 
в XXXXX, орієнтовною площею 0,0700 га для ведення особистого 
селянського господарства із земель запасу сільськогосподарського 
призначення, розташованої в межах XXXXX. 

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

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

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
16 сесія  8 скликання 

11 серпня 2021 року                                                                     №  
 
Про затвердження проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки  
комунальної власності Баранівської  
територіальної громади з метою передачі  
її у власність гр.Михалюку І.О. 
 

Розглянувши заяву гр.Михалюка І.О, та проект землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки комунальної власності Баранівської 
територіальної громади з метою передачі її у власність, керуючись ст.12, 40, 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 Ігорю Олександровичу, 
площею 0,1200 га для індивідуального садівництва, що розташована в межах 
XXXXX. Кадастровий номер ділянки: XXXXX.  

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

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

 
 
 
 
 

Міський голова                                                                Олександр МІГЕЙ 
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ПРОЄКТ 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

 РІШЕННЯ  
        16 сесія  8 скликання 

11 серпня 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.Дубравській Г.А. 
 

  Розглянувши заяву гр.Дубравської Г.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 земельну ділянку 
площею 0,2500 га гр.Дубравській Галині Анатоліївні  для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд за 
адресою XXXXX, кадастровий номер XXXXX. 
            

2. Після затвердження технічної документації гр.Дубравській Г.А. 
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 
 



 
 

177 
 

ПРОЄКТ 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

 РІШЕННЯ  
        16 сесія  8 скликання 

11 серпня 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.Дубравському В.І. 
 

  Розглянувши заяву гр.Дубравського 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 земельну ділянку 
площею 0,1723 га гр.Дубравському Віктору Івановичу для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд за 
адресою XXXXX, кадастровий номер XXXXX. 
            

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

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

 
Міський голова                                              Олександр МІГЕЙ 
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ПРОЄКТ 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

 РІШЕННЯ  
        16 сесія  8 скликання 

11 серпня 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.Гончаруку П.М. 
 

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

 
ВИРІШИЛА: 
 
         1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки комунальної власності Баранівської  
територіальної громади та передати безоплатно у власність земельну ділянку 
площею 0,1000 га гр.Гончаруку Петру Миколайовичу для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд за 
адресою XXXXX, кадастровий номер XXXXX. 
            

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

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

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
16 сесія  8 скликання 

11 серпня 2021 року                                                                         №  
 
Про затвердження проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки  
комунальної власності Баранівської  
територіальної громади з метою передачі  
її у власність гр.Шипі П.М. 
 

Розглянувши заяву гр.Шипи П.М.  та проект землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки комунальної власності Баранівської  територіальної громади 
з метою передачі її у власність, керуючись ст.12, 40, 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. Шипі Павлові Миколайовичу, який 
проживає в XXXXX, площею 0,5314 га для ведення особистого селянського 
господарства, що розташована в межах XXXXX. Кадастровий номер ділянки: 
1820680800:02:002:0260. 

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 
                                                                                                                      
    



 
 

180 
 

ПРОЄКТ 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
16 сесія  8 скликання 

11 серпня 2021 року                                                                       №  
 
Про затвердження проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки  
комунальної власності Баранівської  
територіальної громади з метою передачі  
її у власність гр.Шипі Г.І. 
 

Розглянувши заяву гр.Шипи Г.І.  та проект землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки комунальної власності Баранівської  територіальної громади 
з метою передачі її у власність, керуючись ст.12, 40, 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. Шипі Ганні Іванівні, яка проживає 
в XXXXX, площею 0,3000 га для ведення особистого селянського господарства, 
що розташована в межах XXXXX. Кадастровий номер ділянки: XXXXX. 

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

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

 
 

Міський голова                                                                Олександр МІГЕЙ 
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ПРОЄКТ 

                                  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
        16 сесія 8 скликання 

11 серпня 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. Зарембі Н.А. 
 

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

             1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки комунальної власності Баранівської територіальної громади  
з метою передачі її у власність гр.Зарембі Наталії Анатоліївні, яка проживає в 
XXXXX, орієнтовною площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд із земель запасу 
житлової та громадської забудови, розташованої в межах XXXXX. 

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

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


