
                                  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
26  сесія  8 скликання 

 
 

12 листопада 2018                                                                        № 1397 
 
Про результати діяльності 
Новоград-Волинської місцевої 
прокуратури на території міста Баранівка 
та Баранівського району за І півріччя  
2018 року 
 
 
                 Керуючись ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», заслухавши інформацію  Греська Г.С. – заступника керівника 
Новоград-Волинської місцевої прокуратури,   враховуючи рекомендації 
постійної комісії з питань прав людини, законності, депутатської діяльності і 
етики,  міська рада 
 
ВИРІШИЛА: 
 
       1. Інформацію  про результати діяльності Новоград-Волинської місцевої 
прокуратури на території міста Баранівка та Баранівського району за І півріччя 
2018 року  взяти до відома. 
 
 
 
 
Міський голова                                                                              А. О. Душко  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ 
26  сесія  8 скликання 

 
 

12 листопада 2018                                                                                               № 1398 
Про затвердження звіту 
про виконання міського бюджету   
за 9 місяців 2018 року 

 
Заслухавши інформацію заступника начальника управління фінансів Баранівської 

міської ради Василевського О. В. про стан виконання  міського бюджету за 1 півріччя 2018 
року, на підставі статті 143 Конституції України, статей 14, 72, 78 Бюджетного кодексу 
України, статей 26, 61 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону 
України «Про державний бюджет України на 2018 рік» зі змінами, враховуючи рекомендації 
постійної комісії з питань планування, бюджету, фінансів та соціально-економічного 
розвитку, міська рада  

 
ВИРІШИЛА:   

 1. Інформацію заступника начальника управління фінансів міської ради 
Василевського О.В. про стан виконання бюджету  Баранівської міської об’єднаної 
територіальної громади за 9 місяців 2018 року (згідно з додатками та презентаційним 
матеріалом) взяти до відома.  
 2. Затвердити звіт про виконання доходної та видаткової частин міського бюджету за 
9 місяців 2018 року:   

 за  доходами: 132156424,73  гривень;  
 за видатками:  132943928,07 гривень , у тому числі:  

• за загальним фондом бюджету:  

 доходи в сумі 127872276,13 гривень;  
 видатки в сумі 117863914,66 гривень.  

• за спеціальним фондом бюджету:  

 доходи в сумі 4284148,60 гривень; 
 видатки в сумі 15080013,41 гривень  

 3.Визнати бюджетною та здійснити погашення  кредиторської заборгованості  (за 
захищеними статтями видатків загального фонду бюджету  – першочергово) в сумі 
4819833,02грн. З огляду на наявність кредиторської заборгованості станом на 01.10.2018 
року керівникам закладів, установ та підприємств комунальної власності територіальної 
громади постійно здійснювати суворий контроль за дотриманням законодавства про працю, 
використанням енергоресурсів та здійсненням заходів з енергозбереження. Сприяти 
недопущенню виникнення заборгованості станом на звітні дати 2018 року через 
максимально ощадний режим використання фонду оплати праці.  
 4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради 
з питань планування, бюджету, фінансів та соціально-економічного розвитку. 

 

Міський голова                                                                                                А. О. Душко   

                                                                                                 



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
26 сесія 8 скликання 

 
        
   від 12.11.2018 року                                                                               № 1399 
        
   Про зміни до міського бюджету  
   на  2018 рік 

 
 
 
         На підставі статті 143 Конституції України, статей 14, 69-1, 72, 

78  Бюджетного кодексу України, статей 26, 61 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», Закону України «Про Державний бюджет України 
на 2018 рік», враховуючи  рекомендації постійної комісії міської ради з питань 
планування, бюджету, фінансів та соціально-економічного розвитку, міська 
рада 

                                          ВИРІШИЛА 
1. Внести  зміни до  рішення від 22.12.2017 №749 із змінами та доповненнями 
від 23.01.2018 №792, від 14.03.2018 №1021, від 02.04.2018 №1047, від 
11.05.2018 №1140, від 21.06.2018 №1164 та 16.08.2018 №1255: 
1.1. В пункті 1.1 цифри 171417451,00грн., 150840932,00грн., 20576519,00грн. та 
1410774,00грн. замінити відповідно цифрами 186483478,00грн., 
167777127,00грн., 18706351,00грн. та 1469215,00грн. 
1.2. В пункті 1.2 цифри 176739999,91грн., 137587017,91грн. та 39152982,00грн. 
замінити відповідно цифрами 192018826,91грн., 148105614,91грн. та 
43913212,00грн. 
1.3. Пункт 1.3 викласти в новій редакції: «1.3. Профіцит загального фонду 
міського бюджету у сумі 19671512,09грн., в тому числі профіцит загального 
фонду міського бюджету в сумі 20310641,00грн., напрямком використання 
якого визначити передачу коштів  із загального фонду бюджету до бюджету 
розвитку (спеціального фонду), дефіцит загального фонду міського бюджету в 
сумі 639128,91грн., джерелом покриття якого є використання вільного залишку 
бюджетних коштів міського бюджету згідно з додатком № 2 до цього рішення, 
у т.ч. за рахунок залишку коштів міського бюджету – 405667,00грн., залишку 
коштів медичної субвенції – 7386,46грн., залишку коштів додаткової дотації з 
державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення переданих з 
державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров`я 
– 26075,45грн., залишку субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам 
на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих 
територій – 200000,00грн.».  
1.4. Пункт 1.4 викласти в новій редакції: «1.4. Дефіцит  спеціального фонду 
міського бюджету  у сумі 25206861,00грн., згідно з додатком № 2, з них: 



- дефіцит спеціального фонду міського  бюджету у сумі 20310641,00грн., 
джерелом покриття якого визначити надходження із загального фонду до 
бюджету розвитку (спеціального фонду); 
- дефіцит спеціального фонду міського бюджету у сумі 186134,00грн., 
джерелом покриття якого є залишки коштів спеціального фонду міського 
бюджету, у т.ч. від надходжень збору за забруднення навколишнього 
природного середовища, екологічного податку – 121278,00грн., від надходжень 
коштів бюджету розвитку – 64856,00грн.  
- дефіцит спеціального фонду міського бюджету у сумі 4949086,00грн., 
джерелом покриття якого визначити отримання кредиту Північної Екологічної 
Фінансової корпорації НЕФКО; 
- профіцит спеціального фонду міського бюджету у сумі 239000,00грн., 
напрямом використання якого визначити погашення місцевого боргу по 
кредиту Північної Екологічної Фінансової корпорації НЕФКО.». 
1.5. В пункті 3 цифри 137587017,91грн. та 39152982,00грн. замінити відповідно 
на 148105614,91грн. та 43913212,00грн. 
1.6. В пункті 7 цифру 2162744,00грн. замінити на 1983556,00грн. 
1.7. Пункт 5.1 викласти в новій редакції: «5.1. Затвердити субвенцію з місцевого 
бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного 
розвитку регіонів на загальну суму 50000,00грн., у тому числі по загальному 
фонду – 50000,00грн., з них: 
- на виконання програми оздоровлення від сказу території Баранівської 
об’єднаної територіальної громади на 2017-2021рр. – 10000,00грн.; 
- на виконання програми підтримки установ ветеринарної медицини 
Баранівської районної державної лікарні ветеринарної медицини, які розміщені 
на території Баранівської ОТГ – 10000,00грн.; 
- на виконання Програми забезпечення пожежної, техногенної безпеки та 
цивільного захисту Баранівської міської ради на території Баранівської 
об'єднаної територіальної громади на період до 2020 року – 20000,00грн.; 
- Комплексна програма забезпечення охорони прав і свобод людини, протидії 
злочинності, підтримання публічної безпеки і порядку у Баранівській ОТГ на 
2017 - 2020 роки – 10000,00грн.». 
2. Додатки №1 – 6 викласти в новій редакції.  
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію міської 
ради з питань планування, бюджету, фінансів та соціально-економічного 
розвитку. 

 
 

Міський голова  А.О.Душко 

 
 
 
 
 



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ 
26  сесія  8 скликання 

 
        
12 листопада 2018                                                                                              № 1400  

 
Про внесення змін до переліку об’єктів,  
які фінансуються за рахунок субвенції з  
державного бюджету місцевим бюджетам  
на здійснення заходів  
соціально-економічного розвитку  
окремих територій 

 
Заслухавши інформацію заступника начальника управління фінансів Баранівської 

міської ради Василевського О. В., відповідно до  Постанови Кабінету Міністрів України від 
01.12.2017 №1040, керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
враховуючи рекомендації постійної комісії з питань планування, бюджету, фінансів та 
соціально-економічного розвитку та звернення головних розпорядників бюджетних коштів 
міського бюджету,  міська рада 

 
ВИРІШИЛА:   

1. Внести зміни до переліку об’єктів, які фінансуються за рахунок субвенції з державного 
бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів соціально-економічного розвитку 
окремих територій та викласти в новій редакції, а саме: 
 

№ 
з/п 

Стара редакція Нова редакція 

1 Капітальний ремонт вуличного 
освітлення с.Берестівка Баранівського 
району Житомирської області 

Капітальний ремонт вуличного освітлення 
в с.Берестівка Баранівського району 
Житомирської області 

2 Придбання предметів довгострокового 
користування для Баранівського ДНЗ 
"Сонечко" (сухий басейн, фотоапарат) 

Придбання предметів довгострокового 
користування для Баранівського ДНЗ 
"Сонечко" (сухий басейн) 

3 Придбання предметів довгострокового 
користування для Баранівського 
міського Будинку дитячої творчості 
(Радіомікрофон-радіосистема з ручним 
мікрофоном, радіосистема з 
неголовною гарнітурою, ноутбук) 

Придбання предметів довгострокового 
користування для Баранівського міського 
Будинку дитячої творчості (Радіосистема з 
ручним мікрофоном, радіосистема з 
головною гарнітурою) 

 
2. Заступнику начальника управління фінансів міської ради Василевському О.В. та 
головному бухгалтеру Баранівської міської ради Цимбалюк Л.А. провести відповідні зміни. 
 
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з 
питань планування, бюджету, фінансів та соціально-економічного розвитку. 

 

Міський голова                                                                                                А. О. Душко          



 
 БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ 
26 сесія 8 скликання 

 
12 листопада 2018р.                                                                         № 1401 
 
Про затвердження Положення  
про проведення щорічного  конкурсу  
«Людина року»  Баранівської міської 
об’єднаної  територіальної громади  

 

 
 З метою відзначення представників Баранівської міської об’єднаної 

територіальної громади (далі-ОТГ) за найбільш вагомі досягнення у різних 
сферах суспільного життя ОТГ та громадській діяльності, створення умов для 
підвищення ініціативності та розвитку лідерства у громадському житті, 
залучення молоді до громадського життя та участі у справах громади, 
виховання у мешканців ОТГ відчуття гордості за свою плідну працю та 
бажання досягти нових успіхів у справі на користь людей і заради процвітання 
ОТГ та для пошанування ініціативних і талановитих особистостей, керуючись 
п.22 ч.1 ст.26 та п.9 ч.4 ст.42 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні»,  міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1.  Затвердити Положення про щорічний конкурс «Людина року» 
Баранівської міської об’єднаної територіальної громади (додаток 1). 

2.  Затвердити форму рекомендацію-клопотання, реєстраційну картку 
кандидата, довідку про номінанта учасника щорічного  конкурсу «Людина 
року» Баранівської міської об’єднаної територіальної громади (додатки 1,2,3 
Положення). 

3. Затвердити склад конкурсної комісії щорічного  конкурсу «Людина 
року» Баранівської міської об’єднаної територіальної громади  (додаток 2). 

4. Відділу культури, сім’ї, молоді та спорту спільно з апаратом 
Баранівської міської ради забезпечити здійснення організаційних заходів, 
пов’язаних із проведенням конкурсу та нагородження переможців. 

5.  Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника 
міського голови з питань діяльності виконавчого органу ради Кокітко Н.В. та 
на комісію з питань освіти, культури, охорони здоров'я, фізкультури, спорту та 
соціального захисту населення ( Пашкевич А.А.)  

 
 

 Міський голова                                                                               А.О.Душко 
 
      



         Додаток 1 
до рішення 26 сесії 8 скликання 
від 12.11.2018р. № 1401 

 
 

ПОЛОЖЕННЯ 
про щорічний конкурс «Людина року» 

Баранівської  міської об’єднаної територіальної  громади 
 

І. Загальні положення. 
1.1. Щорічний  конкурс на звання «Людина року» Баранівської  міської 

об’єднаної територіальної  громади  (далі – Конкурс) проводиться з метою 
виявлення ініціативних і талановитих особистостей, відзначення 
інтелектуальної та професійної еліти громади, нагородження громадян за 
найбільш вагомі професійні досягнення в управлінській, економічній, 
соціальній, культурній, науковій і громадській діяльності; виховання у 
мешканців ОТГ відчуття гордості за свою плідну працю та прагнення досягти 
нових успіхів у справі на користь людей, заради процвітання ОТГ. Це 
Положення визначає порядок, умови проведення та підведення підсумків 
конкурсу «Людина року». 

1.2. Конкурс проводиться щорічно протягом серпня поточного року. 
1.2. Девіз Конкурсу «Людина року» - «Разом будуємо європейське 

місто!» 
1.3. Фінансування витрат на організацію та проведення урочистого 

нагородження переможців Конкурсу здійснюється за рахунок незаборонених 
чинним законодавством надходжень. 

1.5. Інформація про проведення Конкурсу розміщується в газеті 
«Баранівські факти» та на офіційному веб-сайті міської ради. 

1.6. У ході проведення Конкурсу обробка персональних даних учасників 
здійснюється з урахуванням вимог Закону України «Про захист персональних 
даних». 

1.7. Конкурс проводиться за 11 номінаціями з відповідними критеріями 
та умовами, за якими відбувається висування та оцінювання кандидатур на 
звання «Людина року»: 

- «Оборона. Правопорядок. Захист і порятунок» - особам, які протягом 
року відзначилися героїчним вчинком, здійснили особистий внесок у рятуванні 
життя, здоров’я людей та їх майна; працівникам правоохоронних органів, 
пожежної частини, військовослужбовцям за активну участь у справі зміцнення 
оборони, законності, правопорядку, захисту населення та територій від 
надзвичайних ситуацій 

- «Меценатство. Милосердя. Благодійність» - особам, які здійснили 
найбільший благодійний внесок із напрямів благодійної діяльності, незалежно 
від форми надання допомоги; особам, які надали суттєву матеріальну допомогу 
мешканцям громади, підприємствам, установам, організаціям громади та 
громадським організаціям 

- «Працівник освіти» - працівники загальноосвітніх шкіл, дошкільних 
дитячих навчальних закладів, органів освіти, професійно-технічного 



навчального закладу – за видатні досягнення у праці, плідну науково-
педагогічну діяльність, впровадження сучасних методів навчання та виховання 
молоді; підготовку переможців різноманітних конкурсів, учнівських олімпіад, 
тощо 

- «Фізична культура і спорт» - фахівцям і організаторам фізкультурно-
спортивного руху, тренерам, викладачам фізкультурно-оздоровчих і 
спортивних навчальних закладів та іншим працівникам фізичної культури і 
спорту, спортсменам за досягнення високих результатів у спортивних 
змаганнях, вагомі заслуги в підготовці спортивних кадрів 

- «Діяч культури та мистецтва» - працівникам культурно-освітніх 
закладів, учасникам художніх колективів, аматорам, діячам образотворчого та 
монументального мистецтва за створення видатних творів у галузі живопису, 
скульптури, графіки, декоративного та прикладного мистецтва, що дістали 
високу оцінку громадськості, майстрам народної творчості, які створили 
видатні твори  

- «Охорона здоров’я» -  працівникам сфери охорони здоров’я за вагомий 
особистий внесок у вирішення проблем охорони здоров’я громадян та медичної 
реабілітації осіб, які потребують лікування; впровадження новітніх технологій, 
сучасних методів діагностики та лікування, активну санітарно-освітню та 
профілактичну роботу, інші вагомі здобутки на ниві охорони здоров’я 
населення громади 

- «Підприємництво» - особам,  які досягли значних успіхів у 
підприємницькій діяльності (в т.ч. своєчасна сплата податків, створення нових 
робочих місць), зробили значний особистий внесок у соціально-економічний 
розвиток ОТГ 

- «Житлово-комунальне господарство та побутове обслуговування 
населення» - працівникам житлово-комунального господарства та побутової 
сфери за самовіддану, сумлінну працю, високі професійні досягнення, вагомий 
внесок у розвиток підприємств галузі житлово-комунального господарства 

- «Соціальний працівник року» - внесок у розвиток установи, 
організації, підприємства, особисті якості номінанта за людяність та 
безкорисливу і самовіддану працю, опіку над соціально-незахищеними 
жителями громади, особистий вклад у вирішення проблем соціальної сфери 

- «Місцеве самоврядування» - депутатам міської ради, посадовим 
особам місцевого самоврядування, які досягли вагомих успіхів у професійній 
діяльності, а також за активну роботу з громадою, розв’язання громадських 
(суспільних) проблем, організацію продуктивної співпраці громади з 
виконавчими органами ради 

- «Молодь Баранівщини»  - учнівська, студентська молодь, працівники 
підприємств, установ, організацій, закладів освіти і культури, охорони здоров’я 
у віці до 32-х років, активісти молодіжних громадських організацій, які 
протягом року відзначилися в будь-якій сфері діяльності, беруть активну участь 
у суспільно-політичному житті та справах громади. 

1.8. Звання «Людина року» є особистим, неперехідним та довічним. 
Щодо особи, якій звання «Людина року» вже було присвоєно, можуть 
подаватися документи для її участі у конкурсі не раніше, ніж через 3 роки.  
Самовисування на присвоєння звання «Людина року» не розглядаються. 



1.9. У ході проведення Конкурсу обробка персональних даних учасників 
здійснюється з урахуванням вимог Закону України «Про захист персональних 
даних». 

ІІ Умови та порядок проведення конкурсу. 
2.1. У Конкурсі беруть участь особи, які проживають на території  ОТГ. 

Критерієм визначення переможців Конкурсу є відповідність номінації, 
інноваційні рішення в професійній діяльності, особисті досягнення, соціальна 
вагомість сукупних досягнень кандидатів у відповідній галузі протягом 
відповідного календарного року. 

2.2. Право висувати претендентів на присвоєння звання «Людина року» 
відповідно до запропонованого переліку номінацій мають структурні 
підрозділи  органів місцевого самоврядування, підприємства, установи, 
організації незалежно від форм власності, професійні спілки, об’єднання 
громадян, які до 01 серпня поточного року визначають претендента на 
присвоєння звання та подають  до міської ради на ступні документи:  

- рекомендацію-клопотання про присвоєння звання «Людина року» із 
зазначенням певної номінації  від організації, колективу, відповідного органу 
чи підрозділу, що висуває кандидата згідно з додатком 1 Положення; 

- реєстраційну картку кандидата згідно з додатком 2 Положення; 
- довідку про кандидата, його діяльність та досягнення у попередньому 

році згідно з додатком 3 Положення (у друкованому та електронному вигляді);  
- згоду на обробку персональних даних (у довільній формі); 
- копії відзнак, грамот, дипломів, отриманих за досягнення у сфері 

діяльності відповідно до номінації Конкурсу; 
- фото кандидата в друкованому вигляді (3х4) – 1 шт. та до 10-ти фото на 

електронному носії. 
2.3. Організаційною  формою роботи конкурсної комісії є засідання, яке 

проводиться її головою, а в разі його відсутності, заступником. Засідання 
комісії вважається правомочним за умови присутності не менше половини її 
складу. Рішення комісії  про присвоєння звання «Людина року» приймається 
відкритим голосуванням простою більшістю голосів присутніх на засіданні 
комісії.                У випадку рівного розподілу голосів – вирішальним є голос 
головуючого на засіданні комісії. Рішення комісії оформлюється протоколом. 
Протокол підписують голова та секретар конкурсної комісії. 

2.4. Якщо члени конкурсної комісії подані в якості номінантів, то вони 
втрачають право участі в роботі комісії. 

2.5. У випадку не обрання переможця в будь-якій номінації конкурсу – 
нагорода залишається в громаді. 

ІІІ. Нагородження та критерії оцінювання учасників Конкурсу 
 3.1. Основними критеріями у визначені переможців у номінаціях є: 
- вагомість досягнень для відповідної галузі у попередньому році; 
- рівень професіоналізму кандидата; відзнаки у рамках номінації (почесні 

звання, дипломи, нагороди, подяки); 
- оцінка фахівцями відповідної галузі, що міститься у клопотанні-

рекомендації; 
-інноваційність, професійний розвиток; 
- громадська (соціальна) активність. 



До переваг у відборі кращих кандидатів на звання «Людина року»  
належить: виявлення лідерських якостей, моральність, рівень авторитету, 
приклади патріотичних вчинків, конкретних справ заради інтересів громади, 
реалізовані ініціативи соціального характеру. 

3.2. Під час оцінювання розглядаються досягнення кандидатів у 
попередньому календарному році. 

 3.3. Згідно рішення конкурсної комісії про визначення переможців у 
номінаціях приймається розпорядження міського голови «Про присвоєння 
звання «Людина року» Баранівської ОТГ. 

 3.4. До організації та проведення конкурсу «Людина року» можуть 
залучатися спонсори та меценати. 

3.5. Вручення відзнаки Конкурсу «Людина року», диплому про 
присвоєння звання «Людина року» Баранівської ОТГ із зазначенням номінації 
переможця та грошової винагороди в розмірі, визначеному кошторисними 
призначеннями, відбувається на урочистій церемонії нагородження номінантів 
під час святкування Дня міста.      

 
Секретар ради       О.В.Самчук 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



            Додаток 2 
до рішення 26 сесії 8 скликання 
від 12.11.2018р. № 1401 

 
Склад конкурсної комісії 

міського конкурсу «Людина року» 
1. Голова конкурсної 

комісії 

Кокітко Наталія 

Володимирівна 

Перший заступник 

міського голови 

2. Заступник голови 

конкурсної комісії 

Самчук Олександр 

Валентинович 

Секретар міської ради 

3. Секретар конкурсної 

комісії 

Завадська Жанна 

Сергіївна 

Головний спеціаліст з 

організаційної роботи 

відділу діловодства та 

організаційної роботи 

Члени конкурсної комісії 

4.  Куцан Людмила 

Леонідівна 

Керуючий справами 

виконкому 

5.  Костецька Олена 

Дмитрівна 

Начальник відділу 

діловодства та 

організаційної роботи 

6.  Ошатюк Надія 

Богданівна 

Начальник відділу 

культури, сімї, молоді та 

спорту міської ради 

7.  Остудімов Анатолій 

Олександрович 

Депутат міської ради, 

голова постійної комісії 

8.  Пашкевич Анатолій 

Анатолійович 

Депутат міської ради, 

голова постійної комісії 

9.  Підгурський Микола 

Петрович 

Депутат міської ради, 

голова постійної комісії 

10.  Нечипорук Дмитро 

Васильович 

Депутат міської ради, 

Голова постійної комісії 

11.  Курбатов Віктор 

Аліджанович 

Депутат міської ради, 

голова постійної комісії 

12.  Ділодуб Михайло 

Васильович 

Член виконкому міської 

ради 

 
  Секретар ради       О.В.Самчук 

      



       Додаток 1 
 до Положення про щорічний 
 конкурс «Людина року»  
Баранівської ОТГ 
 

 
на фірмовому бланку установи 

 

Голові конкурсної комісії 
по проведенню щорічного  конкурсу «Людина року»  

Баранівської об’єднаної територіальної громади 
 

РЕКОМЕНДАЦІЯ-клопотання 
____________________________________________________________, 

(повна назва установи) 

звертається із пропозицією про присвоєння звання «Людина року» 
___________________________________________________________, 

(ПІБ) 

у номінації «____________________________________________». 
(назва номінації) 

 
Інструкція для заповнення. Рекомендація підписується керівником організації, який 

порушує клопотання про присвоєння звання «Людина року» Баранівської ОТГ, та добре 
знайомий з професійними та особистими якостями кандидата. Рекомендації від родичів та 
підлеглих не приймаються. 

В рекомендації-клопотанні зазначається наступна інформація: 
- як довго та у якій якості Ви знаєте кандидата; 
- професійні якості кандидата; 
- особисті якості кандидата; 
- чому Ви вважаєте, що кандидат заслуговує  на звання «Людина року» (приклади). 

 

 Необхідний для розгляду конкурсною комісією пакет документів 
додається. 

 
Додаток: на ______аркушах. 
 
_________________              ______________________________ 
(посада)            (підпис)                            (ініціали та прізвище) 

 
 
 
Секретар ради        О.В.Самчук 

 
 
 
 
 
 
 
 



        Додаток 2 
до Положення про щорічний           

 конкурс «Людина року» 
 Баранівської ОТГ 

 
Реєстраційна картка кандидата 

 
Дата отримання 
 
Реєстраційний № ______________________________________ 

(заповнюється працівником організаційного відділу) 
 

П І Б кандидата 
 
Дата народження 
 
Вік (повних років) 
 
Адреса 
 
Мобільний телефон: 
 
Email: 
 
Серія, № та дата видачі 
Паспорту 
 
Ідентифікаційний код 
  

 
 
 
 

Номінація 
(необхідне 

підкреслити) 

Оборона. Правопорядок. Захист і порятунок 
Меценатство. Милосердя. Благодійність 
Працівник освіти 
Фізична культура і спорт 
Діяч культури та мистецтва 
Охорона здоров’я 
Підприємництво 
Житлово-комунальне господарство та побутове 
обслуговування населення 
Соціальний працівник року 
Місцеве самоврядування 
Молодь Баранівщини 

 
 Підпис кандидата: _______________________________________ 
      (ПІБ) 

Секретар ради       О.В.Самчук 
     
 
 



    Додаток №3 
до Положення про щорічний           

 конкурс «Людина року» 
 Баранівської  ОТГ 

 
 

Довідка про кандидата 
 
  ______________________________________________ 

(ПІБ) 

 
Освіта 

Навчальний заклад, фікультет, 
спеціальність, науковий ступінь  

 

Робота/навчання 
Місце роботи (посада)/навчання 
Сфера діяльності організація (місця 
роботи  

 

Досягнення 
Основні досягнення в рамках 
номінації за попередній рік (за що 
може бути присуджено звання 
«Людина року») 

 

Відзнаки (дипломи, нагороди, подяки, 
тощо) 

 

Визначні досягнення попередніх 
років 

 

Професійний розвиток (участь у 
тренінгах, семінарах, курсах, 
навчаннях, обмінах досвідом тощо) 

 

Інша громадська (соціальна) 
діяльність 

 

Ініціативи та втілені проекти 
 

Хобі 
 

Додаткова інформація 
 

 
 
Секретар ради       О.В.Самчук 
 
 
 
 



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ 
26 сесія  8 скликання  

 

12 листопада 2018  року                                                         № 1402 
 
Про надання дозволу на приймання-передачу 
з балансу відділу культури, сім’ї, молоді  
та спорту Баранівської міської ради на  
баланс Баранівського районного військового  
комісаріату 
 
       Відповідно до звернення військового комісара Баранівського районного 
комісаріату підполковника Безродного О.Л. від 11.10.2018р. № 5/1456,  
керуючись ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
врахувавши рекомендації постійної комісії з питань житлово-комунального 
господарства, комунальної власності, промисловості, підприємництва та сфери 
послуг, міська рада  
 
ВИРІШИЛА: 
 
 1.     Надати дозвіл на приймання-передачу з балансу відділу культури, 
сім’ї, молоді та спорту Баранівської міської ради на баланс Баранівського 
районного військового комісаріату, а саме: 

-фото-стенд ламінований «Герої України» (160*120) на суму 929 грн 

00коп. 

 2.     Контроль за виконанням рішення покласти на комісію з питань 
житлово-комунального господарства, комунальної власності, промисловості, 
підприємства та сфери послуг (Курбатов В.А.). 
         
 
  Міський голова                                                                        А. О. Душко                     

 
                                                                                          

 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                    

 



копія 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ 
26 сесія 8 скликання  

 
12 листопада  2018  року                                                                                  № 1403 
 
Про створення юридичної особи – відділу містобудування, 
архітектури, земельних відносин та комунальної власності  
Баранівської міської ради 
 
           З метою оптимізації та вдосконалення роботи виконавчих органів міської ради, 
структурування функціональних напрямків діяльності, забезпечення ефективності роботи, 
керуючись ст. 16, 17 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних 
осіб-підприємців та громадських формувань»,  ст.26, 31, 54, 59  Закону України "Про місцеве 
самоврядування в Україні", враховуючи рекомендації постійної комісії з питань прав 
людини, законності, депутатської  діяльності і етики,   міська рада 
 
ВИРІШИЛА: 
 
            1. Створити юридичну особу – відділ містобудування, архітектури, земельних 
відносин та комунальної власності Баранівської міської ради. 
 
             2. Затвердити Положення про відділ містобудування, архітектури, земельних 
відносин та комунальної власності Баранівської міської ради, що додається. 
 
             3. Затвердити структуру та загальну чисельність відділу містобудування, 
архітектури,  земельних відносин та комунальної власності Баранівської міської ради, що 
додається. 
 
             4. Заступнику начальника управління фінансів Баранівської міської ради 
(Василевський О.В.) передбачити кошти на утримання відділу містобудування, архітектури, 
земельних відносин та комунальної власності Баранівської міської ради та на виготовлення 
печатки і штампу юридичної особи. 
 
             5. Уповноважити Шевчук О.Г. провести державну реєстрацію юридичної особи  у 
відповідності до  чинного законодавства. 
 
             6.  Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови з 
питань діяльності виконавчого органу ради Савчук В.А. та на постійну комісію міської ради 
з питань прав людини, законності, депутатської  діяльності і етики (Підгурський М.П.). 

 

 Міський голова                                                                                         А. О. Душко 

                                                                                                
Згідно з оригіналом 
 
Секретар ради        О.В.Самчук 

 
 



 
 
 

            ЗАТВЕРДЖЕНО 
                                                                                                    рішенням  26 сесії 8   
                                   скликання Баранівської міської 
             ради   від 12.11.2018 року № 1403 
 
 

ПОЛОЖЕННЯ 
про відділ містобудування, архітектури, земельних відносин та комунальної власності 

Баранівської міської ради 
 

1. Загальні положення 
      1.1. Відділ містобудування, архітектури, земельних відносин та комунальної власності  
виконавчого комітету Баранівської міської ради (далі-Відділ) є структурним підрозділом, 
підзвітним і підконтрольним виконавчому комітету Баранівської міської ради. 
      1.2. Відділ у своїй діяльності підпорядковується міському голові та заступнику  міського 
голови відповідно до розподілу повноважень. Структура Відділу та його чисельність 
визначається міською радою в межах граничної чисельності та коштів, що затверджуються 
в місцевому бюджеті на утримання Відділу. 
      1.3. Відділ є юридичною особою, має самостійний баланс, печатку із зображенням 
Державного Герба України та своїм найменуванням, штампи, бланки із своїм 
найменуванням, розрахункові рахунки в органах Державної казначейської служби України. 
      1.4.  Відділ очолює начальник Відділу, який призначається на посаду та звільняється з 
посади розпорядженням міського голови. Призначення інших працівників Відділу 
здійснюється начальником Відділу. 
      1.5.  Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників Відділу в межах виділених 
асигнувань визначає міська рада. 
      1.6. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, 
постановами Верховної ради України, актами Президента України, Кабінету Міністрів 
України, наказами Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-
комунального господарства України, наказами Державної служби України з питань геодезії, 
картографії та кадастру, наказами Фонду державного майна України, рішеннями міської 
ради, розпорядженнями міського голови, цим Положенням, а також іншими актами. 
      1.7. Повне найменування Відділу: Відділ містобудування, архітектури, земельних 
відносин та комунальної власності Баранівської міської ради; 
      1.8. Юридична адреса Відділу: 12701, Житомирська область, Баранівський район, 
м.Баранівка, вул.Соборна,20. 
 

2. Завдання та повноваження Відділу 
2.1. Основними завданнями Відділу  є: 

 забезпечення реалізації державної політики у сфері земельного законодавства, 

містобудування та архітектури, управління нерухомим майном, що належить до 

комунальної власності  Баранівської міської об’єднаної територіальної громади; 

 аналіз стану містобудування на території Баранівської міської об’єднаної 

територіальної громади, організація  розроблення, проведення експертизи і 

забезпечення затвердження в установленому порядку генеральних планів населених 

пунктів Баранівської міської об’єднаної територіальної громади, його складових 

частин, іншої містобудівної документації; 

 забезпечення додержання законодавства у сфері містобудування та архітектури, 

національних стандартів, норм і правил, регіональних правил забудови населених 

пунктів, затвердженої містобудівної документації; 



 реалізація політики міської ради у сфері захисту  та використання земельних ресурсів, 

регулювання земельних відносин, містобудування та благоустрою; 

 забезпечення надходження коштів до міського бюджету за рахунок ефективного 

обліку, використання, продажу земель та майна, які знаходяться у комунальній 

власності Баранівської міської об’єднаної територіальної громади; 

 здійснює аналіз ефективного використання земельних ресурсів Баранівської міської 

об’єднаної територіальної громади; 

  взаємодіє з постійними комісіями міської  ради, підприємствами, установами, 

організаціями та громадськими об’єднаннями з питань земельних відносин та 

комунальної власності; 

 здійснює контроль за ефективним використанням майна комунальних підприємств;  

  забезпечує систематичне інформування населення  Баранівської міської об’єднаної  

територіальної громади про хід приватизації  та надання в орендну земель та майна, 

що належить до комунальної власності територіальної громади міста; 

 проводить роботу щодо розробки, аналізу та надання пропозицій до проектів 

нормативно-правових актів та інших нормативних документів, а також концепцій і 

програм управління земельними ресурсами та комунальним майном;  

 здійснює інші повноваження в сфері земельних відносин та управління майном 

комунальної власності, передбачені чинним законодавством, віднесені до 

компетенції  виконавчих органів міської   ради. 

 участь у розробленні та виконанні міських програм у галузі земельних відносин та 

комунального майна, а також обліку та розподілу житла, містобудування та 

архітектури; 

 організація роботи щодо забезпечення конституційних та законних прав громадян та 

юридичних осіб на землю відповідно до Земельного кодексу України та інших 

нормативно-правових актів України; 

 здійснення обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, за місцем 

проживання. 

 

2.2. У сфері містобудування та архітектури Відділ відповідно до покладених на нього 
завдань: 

 бере участь у реалізації державної політики у сфері містобудування та архітектури, 

подає до міської ради пропозиції з цих питань; 

 веде облік забезпеченості містобудівною документацією  Баранівської міської 

об’єднаної територіальної громади, вносить пропозиції міській раді щодо 

необхідності розроблення та коригування відповідної містобудівної документації; 

 розглядає у випадках, встановлених законодавством, пропозиції суб’єктів 

містобудування щодо визначення територій, вибору, вилучення (викупу) та надання 

земель для містобудівних потреб згідно з містобудівною документацією, розробляє 

та подає до міської ради висновки з цих питань; 

 розробляє та подає до міської ради пропозиції щодо розміщення будівництва 

житлово-цивільних, комунальних, промислових та інших об’єктів, створення 

інженерно-транспортної інфраструктури, розглядає і погоджує проекти конкретних 

об’єктів архітектури та надає замовникам висновки щодо їх затвердження; 

 координує та контролює на території Баранівської міської об’єднаної територіальної 

громади виконання науково - дослідних і проектно-вишукувальних робіт у сфері 

містобудування; 



 організовує в порядку, визначеному  чинним законодавством створення і оновлення 

топографічних планів,  призначених для складання генеральних планів ділянок 

будівництва об’єктів архітектури, підземних мереж і споруд, прив’язки будівель і 

споруд до ділянок будівництва, а також вирішення інших інженерних питань; 

 надає дозволи на проведення інженерних вишукувань для будівництва на території 

Баранівської міської об’єднаної територіальної громади; 

 надає містобудівні умови та обмеження забудови земельних ділянок, інші вихідні дані 

на проектування об’єктів архітектури для нового будівництва, реконструкції, 

реставрації, капітального ремонту у порядку, визначеному законодавством України; 

 погоджує проекти розміщення та архітектурні рішення об’єктів благоустрою, 

монументально-декоративного мистецтва, зовнішньої реклами; 

 надає забудовникам визначену законодавством документацію на будівництво та 

реконструкцію індивідуальних житлових будинків і господарських будівель на 

території  Баранівської міської об’єднаної територіальної громади, погоджує в межах 

своїх повноважень проекти забудови і благоустрою земельних ділянок, проекти 

житлових будинків, господарських будівель; 

 організовує створення та ведення містобудівного кадастру, забезпечує з цією метою 

проведення виконавчих зйомок для збудованих будинків, споруд та інженерних 

комунікацій, поповнення топографо-геодезичних і картографічних матеріалів; 

 організовує проведення в установленому порядку архітектурних та містобудівних 

конкурсів; 

 створює і веде архів містобудівної документації, матеріалів містобудівного кадастру; 

 інформує населення через засоби масової інформації про розроблення містобудівних 

програм розвитку Баранівської міської об’єднаної територіальної громади, 

розміщення найважливіших об’єктів архітектури, організовує їх громадське 

обговорення в порядку, встановленому законодавством України; 

 забезпечує в установленому порядку своєчасний розгляд заяв, звернень і скарг 

громадян, інших суб’єктів містобудування з питань, що належать до його 

компетенції, та вживає відповідних заходів; 

 надає пропозиції щодо розроблення комплексних схем розміщення тимчасових 

споруд для провадження  підприємницької діяльності на території Баранівської  

міської об’єднаної територіальної громади; 

 оформлює паспорт прив’язки тимчасової споруди для провадження підприємницької 

діяльності; 

 співпрацює з органами державного архітектурно-будівельного контролю з питань  

самочино забудованих об’єктів містобудування. 

 
2.3. У сфері земельних відносин  відповідно до покладених на нього завдань: 

 здійснює аналітичний облік використання земельних ресурсів міської ради, 

відповідно до оформлених правовстановлюючих документів на земельні ділянки та 

забезпечую створення відповідної електронної бази даних; 

 здійснює розрахунок  сум орендної плати для оформлення договорів оренди 

земельних ділянок відповідно до прийнятих рішень  Баранівської міської  ради;  

 здійснює підготовку проектів договорів про використання територій та земельних 

ділянок на підставі відповідних порядків, затверджених  рішенням рішень  

Баранівської  міської  ради;  

 аналізує документацію із землеустрою, подану на розгляд міської  ради та готує 

відповідні пропозиції ;  



 здійснює відповідну аналітичну роботу з територіальними підрозділами Державної 

фіскальної служби, Держгеокадастру для забезпечення надходжень від плати за 

землю;  

 здійснює підготовку та проведення конкурсного відбору суб’єктів оціночної 

діяльності для розробки експертної грошової оцінки земельних ділянок, які 

знаходяться в комунальній власності;  

 здійснює підготовку та укладання договорів про сплату авансового внеску в рахунок 

оплати вартості земельної ділянки;  

 здійснює підготовку та укладання договорів про виконання робіт з суб’єктів 

оціночної діяльності для розробки експертної грошової оцінки земельних ділянок, які 

знаходяться в комунальній власності;  

 здійснює підготовку необхідних документів для проведення земельних торгів, 

відповідно до Земельного кодексу України;  

 здійснює підготовку графіків розрахунків сум сплати щодо продажу земельних 

ділянок із розстроченням платежу;  

 готує та представляє необхідний пакет документів до для розрахунку із суб’єктами 

оціночної діяльності за рахунок авансового внеску внесеного покупцем земельних 

ділянок;  

 здійснює підготовку матеріалів та забезпечує роботу комісії  з розгляду заяв, що 

стосуються земельних відносин на території  Баранівської міської об’єднаної 

територіальної громади;  

 готує і вносить на розгляд міської  ради проекти рішень щодо регулювання земельних 

відносин та реалізації  прав громадян та юридичних осіб на землю відповідно до 

чинного законодавства;  

 організовує підготовку та прийняття регуляторного акту стосовно ставок орендної 

плати за землю на відповідний фінансовий рік у встановленому законом порядку; 

 здійснює щорічний перерахунок орендної плати по діючим договорам оренди 

відповідно до прийнятого регуляторного акту та готує необхідні додаткові угоди;  

 надає щомісячну та щорічну інформацію до територіальних підрозділів Державної 

фіскальної служби стосовно користувачів земельних ділянок; - здійснює прогнозні 

розрахунки надходжень коштів до міського бюджету від оренди землі та продажу 

земельних ділянок комунальної власності; 

 бере участь в роботі погоджувальних комісій при розгляді та вирішенні земельних 

спорів;  

 представляє  Баранівську   міську  раду та її  виконавчий комітет при реєстрації  

земельних ділянок комунальної власності в Державному земельному кадастрі та прав 

на них Єдиному державному реєстрі речових прав на нерухоме майно; 

 здійснює інші повноваження у сфері земельних відносин відповідно до чинного 

законодавства України.  

 
2.4. У сфері комунального майна  відповідно до покладених на нього завдань: 

 здійснює облік, інвентаризацію комунальної власності та створення електронної бази 

даних;  

 забезпечує контроль за використанням об’єктів комунальної власності; 

 проводить обстеження стану нерухомого майна (будівель, споруд, будинків та інше);  

 здійснює підготовку договорів оренди нерухомого майна комунальної власності та 

змін до них на підставі розпоряджень міського голови, рішень сесій міської ради; 



 нараховує орендну плату за користування комунальним майном та контролює 

своєчасне та у повному обсязі надходження платежів;  

 у разі несвоєчасного надходження платежів за користування орендованим 

комунальним майном відділ готує претензії  та документи для підготовки для 

розгляду справи у суді по стягненню заборгованості з орендної плати та розірванню 

договірних відносин;  

 виступає ініціатором розірвання договорів оренди, коли орендар порушує вимоги 

нормативних документів, чинного законодавства та умов договору;  

 готує і вносить на розгляд міської   ради проекти рішень щодо затвердження переліку 

об’єктів комунальної власності, які підлягають приватизації , способів та умов їх 

продажу та переліки об’єктів, що не підлягають приватизації ;  

 виступає організатором конкурсів з надання в оренду об’єктів комунальної власності;  

 проводить роботу щодо замовлення експертної оцінки майна комунальної власності;  

 готує та вносить на розгляд міської  ради питання про прийняття майна в комунальну 

власність, про передачу майна до інших органів місцевого самоврядування, у 

власність юридичних та фізичних осіб та іншим суб’єктам права власності;  

 бере участь у прийнятті майна до комунальної власності Баранівської міської 

об’єднаної територіальної громади відповідно до рішень міської  ради;  

 вносить на розгляд міської   ради і виконавчого комітету пропозиції  щодо списання, 

передачі з балансу на баланс та в користування майна підприємств, установ, 

організацій міської   комунальної власності;  

 контролює обов’язкове страхування комунального майна, що здається в оренду; 

 контролює виконання умов договорів оренди об’єктів комунальної власності 

територіальної громади міста ; 

 здійснює координаційну, методологічну роботу з питань оренди нерухомого          

майна, що належить до комунальної власності  Баранівської міської  об’єднаної 

територіальної громади;  

 готує проекти рішень міської  ради та її  виконавчого комітету з питань володіння, 

користування та розпорядження об’єктами комунальної власності;  

 здійснює прогнозні розрахунки надходжень коштів до міського бюджету від 

використання комунального майна; 

 готує Програму приватизації  майна комунальної власності;  

 виступає організатором конкурсів з приватизації  об’єктів комунальної власності, з 

відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до оцінки об’єктів 

приватизації  комунальної власності;  

 подає на затвердження міській   раді оцінки про вартість майна, що приватизується;  

 забезпечує систематичне інформування населення  Баранівської міської об’єднаної  

територіальної громади про хід приватизації ; 

 проводить консультаційну роботу з питань приватизації ; 

 представляє  Баранівську міську  раду та її  виконавчий комітет при реєстрації  

об’єктів комунальної власності ;  

 здійснює інші повноваження у сфері управління нерухомим майном комунальної 

власності  Баранівської міської об’єднаної територіальної громади відповідно до 

чинного законодавства України. 

 здійснює облік вивільнених житлових приміщень на території   Баранівської  міської 

об’єднаної територіальної громади; 

 забезпечує організаційну підготовку та проведення засідань житлової комісії ;  



 здійснює облік громадян, які потребують поліпшення житлових умов, за місцем 

проживання;  

 готує пропозиції  щодо розподілу і наданню збудованого та вивільненого житла;  

 здійснює контроль за станом квартирного обліку та фактичного використання 

житлового фонду підприємствами і організаціями.  

 
                                                         3. Права Відділу 
3.1. Відділ має право:  

 одержувати в установленому порядку від інших структурних підрозділів виконавчого 

комітету міської ради, підприємств, установ, організацій інформацію, документи, 

інші матеріали, а від місцевих органів  статистики – безоплатно статистичні дані, 

необхідні для виконання покладених на нього завдань дані; 

 одержувати від юридичних і фізичних осіб потрібні документи та матеріали для 

підготовки проектів рішень міської  ради; 

 залучати спеціалістів інших структурних підрозділів виконавчого комітету міської 

ради, підприємств, установ та організацій, об’єднань громадян (за погодженням з їх 

керівниками) для розгляду питань, що належать до його компетенції;  

 за дорученням міського  голови здійснювати перевірки з питань ефективного 

використання земель, комунального майна підприємствами, установами і 

організаціями; 

 скликати в установленому порядку наради, проводити семінари з питань, що 

належать до його компетенції; 

 для розгляду містобудівних, архітектурних та інженерних проектних рішень об’єктів 

архітектури при відділі утворюється архітектурно-містобудівна рада. Архітектурно-

містобудівна рада провадить свою діяльність відповідно до Типового положення про 

архітектурно-містобудівну раду, затвердженого Мінрегіоном; 

 подавати виконавчому комітету пропозиції щодо зупинення топографо-геодезичних 

та інженерно-геологічних робіт, які виконуються з порушенням державних 

стандартів, норм і правил; 

 відповідно до вимог чинного законодавства направляти повідомлення громадянам, 

посадовим особам  підприємств, організацій, установ незалежно від форми власності, 

для надання усних або письмових пояснень у зв’язку з порушенням ними вимог у 

сфері земельного законодавства, архітектури, містобудування, зовнішнього 

благоустрою території; 

 здійснювати відповідно до чинного законодавства фото, відео зйомки, звукозапис, як 

допоміжний засіб для запобігання порушень вимог законодавства; 

 виконувати інші дії , що не суперечать чинному законодавству України, необхідні для 

виконання завдань і функцій Відділу, визначених цим Положенням.  

         

                                                     4. Організація роботи  Відділу  
 Відділ очолює начальник, який призначається на посаду та звільняється з посади 

розпорядженням  міського  голови; 

Начальник Відділу:  

 здійснює загальне керівництво  діяльністю Відділу; 

 узгоджує посадові обов’язки працівників Відділу; 

 видає в межах своїх повноважень накази, організовує і контролює їх виконання;  

 візує проекти рішень міської ради, виконавчого комітету, розпоряджень  міського 

голови з питань, що стосуються діяльності Відділу; 

 координує роботу Відділу;  



 забезпечує у межах своєї компетенції  контроль за станом справ у сфері діяльності 

Відділу, вживає необхідних заходів до їх поліпшення; 

 підтримує зв’язки з відповідними відділами та управліннями виконавчих комітетів 

інших міських   рад з питань обміну досвідом; 

 бере участь у засіданнях міської  ради, виконавчого комітету, нарадах міського   

голови у разі розгляду питань, що стосуються компетенції Відділу;           

  розподіляє обов’язки між працівниками Відділу, очолює і контролює їх роботу.  

  контролює стан трудової та виконавчої дисципліни у Відділі; 

 виконує інші доручення керівництва виконавчого комітету міської ради, пов’язані з 

діяльністю відділу; 

 проводить особистий прийом громадян з питань, що належить до повноважень 

відділу; 

 забезпечує дотримання працівниками відділу правил внутрішнього трудового 

розпорядку та виконавської дисципліни; 

 розглядає запити і звернення депутатів; 

 забезпечує охорону праці, пожежну безпеку у відділі; 

 забезпечує  укомплектування,  зберігання  та  облік  архівних документів; 

 забезпечує захист інформації з обмеженим доступом, персональних даних; 

 здійснює інші повноваження, визначені законом; 
 вносить пропозиції міському голові щодо структури і штату працівників відділу.                                   

                                                           5. Заключні положення 
 виконком міської   ради створює умови для ефективної праці фахівців Відділу, 

підвищення їх кваліфікації , забезпечує їх окремими приміщеннями, обладнанням, 

телефонним зв’язком, оргтехнікою та необхідними матеріалами для виконання 

покладених на відділ завдань; 

 покладання на працівників відділу обов’язків, які не передбачені цим Положенням, 

не допускаються; 

 ліквідація або реорганізація Відділу проводиться згідно з чинним законодавством 

України. 

 
 
Секретар ради          О.В.Самчук 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
 
 



                                                                                                      ЗАТВЕРДЖЕНО 
                                                                                                     рішенням  26 сесії 8 скликання 
                                                                                                      Баранівської міської ради 
                                                                                                    від 12.11.2018 року № 1403 
 
 

Структура та загальна чисельність відділу містобудування, архітектури, земельних 
відносин та комунальної власності Баранівської міської ради 

№ Назва посади Кількість штатних 
одиниць 

1. Начальник відділу містобудування, архітектури, 
земельних відносин та комунальної власності Баранівської 

міської ради 

1 

2. Головний спеціаліст з питань земельних ресурсів 1 
3.  Провідний спеціаліст містобудування та архітектури  1 
4. Провідний спеціаліст з питань комунальної власності 1 
5. Провідний спеціаліст з питань земельних ресурсів 1 
6. Головний бухгалтер  1 
                                                                          ВСЬОГО: 6 

 
 

 
Секретар ради      О.В.Самчук 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ 
26 сесія 8 скликання 

 
12 листопада 2018                                                                         № 1404 
                                              
Про внесення змін до  
структури виконавчого 
апарату Баранівської міської 
ради  
 

Відповідно до п.5 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», у зв’язку із створенням юридичної особи - відділ містобудування та 
архітектури, земельних  відносин та комунальної власності міської ради, 
оптимізацією та вдосконаленням роботи виконавчих органів ради, 
структуруванням функціональних напрямків діяльності, забезпеченням 
ефективної роботи, міська рада 

ВИРІШИЛА: 
 

1. Внести зміни до структури виконавчого апарату Баранівської 

міської ради, затвердженої рішенням 20 сесії 8 скликання від 11 травня 2018 

року №1157 «Про затвердження структури виконавчого апарату Баранівської 

міської ради у новій редакції» (зі змінами): 

1.1. Вивести із структури виконавчого апарату Баранівської міської 

ради відділ містобудування та архітектури, земельних  відносин та комунальної 

власності та посади:  

- начальник відділу містобудування та архітектури, земельних відносин 

та комунальної власності - 1 посада; 

- головний спеціаліст з організації ефективного використання енергії – 1 

посада; 

-  головний спеціаліст з питань земельних ресурсів – 2 посади; 

- провідний спеціаліст містобудування та архітектури – 1 посада; 

- провідний спеціаліст з питань комунальної власності – 1 посада; 

- провідний спеціаліст землевпорядник – 1 посада. 

1.2. Ввести в структуру виконавчого апарату Баранівської міської ради 

у відділ благоустрою та житлово-комунального господарства міської ради 

посаду: 

-  головний спеціаліст з організації ефективного використання енергії – 1 

посада. 



2. Відділу юридичної та кадрової роботи міської ради попередити 

працівників персонально про наступне вивільнення, відповідно до статті         492 

Кодексу законів про працю України. 

3. Відділу бухгалтерського обліку та економічного розвитку, 

інвестицій та закупівель внести відповідні зміни до штатного розпису 

працівників виконавчого апарату Баранівської міської ради.  

 4. Визнати таким, що втратило чинність рішення 2 сесії 8 скликання      № 
42 від 11.01.2017 року «Про затвердження Положення про відділ 
містобудування та архітектури, земельних відносин та комунальної власності». 
 
            5. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою. 

 

 
Міський голова                        А.О.Душко 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ 
26 сесія 8 скликання 

 
12 листопада 2018 року                                                         № 1405 
 
Про затвердження розпоряджень 
міського голови прийнятих в  
міжсесійний період.  
 
 

Заслухавши інформацію головного бухгалтера відділу  бухгалтерського 
обліку та економічного розвитку, інвестицій та закупівель Баранівської міської 
ради  Цимбалюк Л.А. про необхідність затвердження розпоряджень міського 
голови прийнятих в міжсесійний період, керуючись  ст. 26 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної комісії 
міської ради з питань планування, бюджету, фінансів та соціально-
економічного розвитку, міська рада 
 

ВИРІШИЛА: 

1.Затвердити розпорядження міського голови прийнятих в міжсесійний 
період, згідно з додатком (додається). 
 

 
Міський голова                                                                                  А.О.Душко 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Додаток 
до рішення 26 сесії 8 скликання  
Баранівської міської             
ради  від 12.11.2018р. № 1405 

 
 
1.Розпорядження № 264-од від 26.09.2018р. «Про внесення змін до 

міського бюджету». 
2. Розпорядження № 278-од від 09.10.2018р. «Про внесення змін до 

міського бюджету».   
3. Розпорядження № 282-од від 18.10.2018р. «Про внесення змін до 

міського бюджету». 
4. Розпорядження № 84-Г від 16.10.2018р. «Про надання дозволу на 

передачу дров».   
5. Розпорядження № 85-Г від 18.10.2018р. «Про надання дозволу на 

передачу дров».   
6. Розпорядження № 283-од від 18.10.2018р. «Про внесення змін до 

міського бюджету». 
7. Розпорядження № 295-од від 29.10.2018р. «Про внесення змін до 

міського бюджету».   
  

 
Секретар ради        О.В.Самчук 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ 
26 сесія 8 скликання 

 
12 листопада 2018                                                                         № 1406 
 
 
Про виготовлення проектно-кошторисної 
документації управлінням соціального 
захисту населення Баранівської міської ради    
   
      
 З метою організації роботи багатофункціонального центру реабілітації за 
адресою: вул.Звягельська,66  м.Баранівка Житомирської області та 
продовження робіт по внутрішньому ремонту, керуючись ст.26 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні»,  враховуючи рекомендації постійних 
комісій, міська рада 
  

ВИРІШИЛА: 
  

 1. Надати дозвіл на виготовлення проектно-кошторисної документації на 
об’єкт: «Капітальний ремонт приміщення для організації 
багатофункціонального центру реабілітації за адресою : вул.Звягельська,66 
м.Баранівка, Житомирської області» (друга черга). 
 

 2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника 
міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Савчука В.А., на 
постійну комісію з питань житлово-комунального господарства, комунальної 
власності, промисловості, підприємництва та сфери послуг (Курбатов В.А.) та 
на комісію з питань планування, бюджету, фінансів та соціально-економічного 
розвитку (Нечипорук Д.В.) 
  

  
 
Міський голова                                                                              А.О.Душко 

 
 
 
 
 
 
 



 
 БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ 
26 сесія 8 скликання 

 
12 листопада 2018                                                                            № 1407 
 
Про передачу на баланс комунальної установи  
«Агенція місцевого органічного розвитку –  
АМОР» Баранівської міської ради основних  
засобів, необоротних активів, малоцінних 
швидкозношуючих предметів, іншого майна та  
затвердження акту приймання - передачі 
  
  

З метою належного виконання завдань Компоненту І та ІІ Проекту 
«Молодіжний кластер органічного бізнесу Баранівської міської об’єднаної 
територіальної громади, що фінансується за кошти Європейського Союзу, та на 
виконання п.7.5 Додатку ІІ до Грантового договору №ENI/2017/392-857 від 
29.12.2017 р., керуючись ст. 26 «Про місцеве самоврядування в Україні», 
враховуючи рекомендації постійної комісії з питань житлово – комунального 
господарства, комунальної власності, промисловості, підприємництва та сфери 
послуг,  міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 
 
         1. Передати на баланс комунальної установи «Агенція місцевого 
органічного розвитку -  «АМОР» основні засоби, необоротні активи, малоцінні 
швидкозношуючі предмети та інше майно, згідно додатку. 
          2. Затвердити акт приймання – передачі основних засобів, необоротних 
активів, малоцінних швидкозношуючих предметів та іншого майна.  
           3. Директору КУ «АМОР»  забезпечити цільове використання даного 
обладнання відповідно до Статуту. 
           4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісії 
з питань житлово – комунального господарства, комунальної власності, 
промисловості, підприємництва та сфери послуг (Курбатов В.А.). 

 

 

  Міський голова                                                                             А. О. Душко     

 
 
 



           Додаток 
        До рішення 26 сесії 8 скликання  
        міської ради від 12.11.2018 № 1407 

 
ПЕРЕЛІК 

основних засобів, необоротних активів, малоцінних швидкозношуючих предметів та 
іншого майно, що передається КУ «АМОР». 

№п/п Найменування 
Одиниці 
виміру 

Кі-ть Сума 

1 Ноутбуки HP250 G6 шт 5 96170,00 
2 БФП Canon i-SENSYS MF232W шт 3 22494,00 
3 Шафи книжкові шт 2 18000,00 
4 Комп`ютерні столи шт 5 12500,00 
5 Стільці офісні шт 5 2000,00 
6 Калькулятори Joinus шт 2 210,00 
7 Штамп шт 1 890,00 

8 
Мережний фільтр 
живлення Maxxter SPM5-G-
10B чорний,3м кабель,5 розеток 

шт 1 120,00 

9 
USB-накопичувач 16Gb A-DATA 
C906 White USB 2.0 

шт 1 175,00 

10 
USB-накопичувач 16Gb A-DATA 
UV140 Black+Red USB 3.0 

шт 1 178,00 

11 
USB-накопичувач 16Gb A-DATA 
UV150 Black USB 3.0 

шт 1 174,00 

12 
USB-накопичувач 16Gb A-DATA 
UV150 Red USB 3.0 

шт 1 174,00 

13 
USB-накопичувач 16Gd AH333 
black USB 2.0 Apacer 

шт 1 164,00 

14 
USB-накопичувач 
16Gb Apacer AH355 Black USB 
3.0 

шт 1 178,00 

15 
USB-накопичувач 
8Gb Goodram URA2 Black USB 
2.0 

шт 1 168,00 

16 
Ноутбук НР 255 D5 
15.6  4Gb ram 

шт 1 10310,00 

17 USB-накопичувач 16 Gb шт 1 247,00 

18 USB-накопичувач 16 Gb шт 1 238,00 

19 USB-нвкопичувач 16 Gb шт 1 290,00 

20 Стілець офісний під шкіру шт 1 390,00 
21 Калькулятор шт 1 134,00 

22 
Принтер Epson L312 
(кольоровий) 

шт 1 4099,00 

23 Калькулятор 812 шт 1 140,00 
24 Флешка шт 1 220,00 
25 Калькулятор шт 1 375,00 
26 Стіл компютерний шт 1 616,67 
27 Шафа для книг шт 1 190,00 

                                 Разом     170844,67 

  
Секретар ради      О.В.Самчук  



 
 БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ 
26 сесія 8 скликання 

 
12 листопада 2018                                                                           № 1408 
 
Про надання дозволу на виготовлення 

проектно-кошторисної документації  
на об’єкт:  «Будівництво водозабірної  
свердловини для водопостачання міні- 
сироварні за адресою: вул.Молодіжна,12  
с. Рогачів Баранівського району  
Житомирської області» 
  

        
 Керуючись ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», у  зв’язку з необхідністю будівництва водозабірної свердловини для 
водопостачання міні-сироварні за адресою : вул. Молодіжна , 12 с. Рогачів 
Баранівського району Житомирської області, враховуючи рекомендації 
постійних комісій, міська рада 
  

ВИРІШИЛА: 
  

 1. Надати дозвіл на виготовлення проектно-кошторисної документації на 
об’єкт: «Будівництво водозабірної свердловини для водопостачання міні- 
сироварні за адресою : вул. Молодіжна , 12 с. Рогачів Баранівського району 
Житомирської області». 
 

 2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника 
міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Савчука В.А., на 
постійну комісію з питань житлово-комунального господарства, комунальної 
власності, промисловості, підприємництва та сфери послуг (Курбатов В.А.) та 
на комісію з питань планування, бюджету, фінансів та соціально-економічного 
розвитку (Нечипорук Д.В.) 
  

  
 
Міський голова                                                                              А.О.Душко 

 
 
 
 
 



                                  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
26 сесія 8 скликання 

 
12 листопада 2018р.                                                                 № 1409 
 
 
Про передачу гойдалки-балансира з  балансу 
Баранівської міської ради  на баланс відділу   
культури, сім'ї, молоді та спорту Баранівської   
міської ради та затвердження акта приймання  
передачі 
 
      Розглянувши лист начальника відділу культури, сім'ї, молоді та спорту  
Баранівської міської ради Ошатюк Н.Б. № 177 від 11.10.2018р. щодо передачі 
гойдалки-балансира на баланс відділу культури, сім'ї, молоді та спорту   
Баранівської міської ради, керуючись Законом України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної комісії з 
питань житлово-комунального господарства, комунальної власності, 
промисловості, підприємництва  та сфери послуг, міська рада: 
 
 ВИРІШИЛА:      
 
      1. Передати з балансу Баранівської міської ради на баланс відділу 
культури, сім'ї, молоді та спорту Баранівської міської ради гойдалку-балансир 
в кількості 1 шт вартістю 5000,00 грн.  
 
    2. Затвердити акт приймання-передачі гойдалки-балансира з балансу 
Баранівської міської ради на баланс відділу культури, сім'ї, молоді та спорту 
Баранівської міської ради. 
 
    3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з 
питань житлово-комунального господарства, комунальної власності, 
промисловості, підприємництва  та сфери послуг (Курбатов В.А.). 
 
 
 
 
 Міський голова                                                                        А.О.Душко    
 

 
 



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
26 сесія 8 скликання 

 
12 листопада 2018                                                               № 1410 
 
Про схвалення звернення депутатів Баранівської 
міської ради до Президента України та 
Прем’єр - міністра України щодо недопущення 
підвищення ціни на газ  
 
  

    Керуючись ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні»,  заслухавши звернення депутата міської ради від депутатської групи 
ВО «Батьківщина» Д.В.Нечипорука,  депутата міської ради від ПП «Об’єднання 
«Самопоміч» В.А.Курбатова та голови фракції міської ради «Українського 
об’єднання патріотів – УКРОП» Лисюка Р.М., враховуючи рекомендації 
постійної комісії з питань прав людини, законності, депутатської  діяльності і 
етики, міська рада 
 
ВИРІШИЛА: 
 
  1. Схвалити текст звернення до  Президента України та Прем’єр - міністра 
України щодо недопущення підвищення ціни на газ   (додається).  
 

2. Доручити міському голові  Душку А.О. підписати текст звернення. 
 
 3. Надіслати дане звернення до Президента України та Прем’єр - міністра 
України. 

 
 
 
Міський голова                       А.О.Душко 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Президенту України 
Порошенку П.О. 
  
Прем’єр-міністру України 
Гройсману В.Б. 
  

ЗВЕРНЕННЯ 
  

Шановний Петре Олексійовичу! 
Шановний Володимире Борисовичу! 

  
Ми, депутати Баранівської міської ради, від імені членів нашої громади 

закликаємо не допустити реалізацію урядового рішення про підвищення на 23.5% 
ціни на газ для населення та фінансування «за рахунок» українців чергових дірок у 
бюджеті чи кишень газових олігархів.  

Прикметно, що це рішення урядом було прийнято фактично після початку 
опалювального сезону та прийняття Верховною Радою у першому читанні проекту 
держбюджету на 2019 рік, що показує безсистемність та безвідповідальність урядової 
політики у цій сфері. 

Аргументи влади щодо вимушеності вказаного підвищення у зв’язку із 
загрозою кризи та банкрутства жодним чином не можуть бути виправданням 
фактичної бездіяльності влади в цьому питанні протягом останніх трьох років. Адже, 
обґрунтовуючи значне підвищення ціни на газ для населення ще у 2016 році уряд та 
Нафтогаз України мотивував це наступним: 

- по-перше, необхідністю забезпечити надійність поставок газу. Хоча, як і в 
2016 році, так і зараз потреби населення, фактично, покривались газом українського 
видобутку.  

У 2016 році ціна на газ все-таки суттєво зросла, а надійність поставок газу для 
населення впала катастрофічно (столиця без гарячої води більше 6-ти місяців, від 
газопостачання у зимовий період відключали котельні у м.Сміла, Кропивницькому, 
Житомирі, Гадяч тощо). Тому навряд чи, під «надійністю поставок» газовики 
розуміли те саме, що оголошував уряд громадянам. На жаль, центральна влада так і 
не змогла забезпечити надійне теплопостачання для населення. 

- по-друге, необхідністю підвищити енергонезалежність країни, тобто власний 
видобуток газу. Прийнята у грудні 2016 року Концепція розвитку газовидобувної 
галузі України передбачала досягнення повної газової незалежності до 2020 року, 
тобто зростання приблизно на 30% власного видобутку. Але за три роки зростання 
склало менше 3% та запланований концепцією обсяг видобутку у 2018 році у розмірі 
16,5 млрд. куб.метрів так і не досягнутий.  

Очевидно, що незважаючи на зростання ціни, газовики підвищили лише власну 
фінансову незалежність, оскільки жоден інвестор у видобуток газу за останні 4 роки 
не зайшов. А непрозорість та корупційність газовидобувної галузі залишилась на 
такому рівні, що навіть державна компанія Укргазвидобування не змогла отримати 
дозвіл Полтавської облради на розробку родовища! 

- по-третє, необхідністю побороти корупцію, оскільки різні ціни для населення 
і підприємств дозволяють облгазам перекручувати дані споживання і, фактично, 
продавати «пільговий газ» неправильним категоріям споживачів, незаконно 
заробляючи на цьому від держави у вигляді субсидій. При цьому, за три роки уряд 
так і не доклав зусиль, щоб зменшити можливість махінацій зі сторони облгазів, 
наприклад, забезпечивши поквартирний облік газу. Адже, без забезпечення 100% 



комерційного обліку споживання газу, зростання ціни на газ веде лише до збільшення 
«незаконних» заробітків облгазів, оскільки обсяг субсидій зростає.  

Отже, зміна ціни газу в період опалювального сезону, яка не узгоджена в часі з 
встановленими законодавством термінами проходження регуляторної процедури 
зміни тарифів на теплову енергію, призводить до збитків підприємств 
теплопостачання, їхньої неспроможності розраховуватися вчасно за газ, до 
накопичення штрафних санкцій, а відтак, наносить матеріальних збитків як 
територіальним громадам - власникам підприємств, так і платникам податків, які 
через безвідповідальні дії уряду, будуть погашати штрафні санкції із єдино 
можливого джерела - місцевого бюджету.  

Вже сьогодні борги теплопостачальних підприємств перед газопостачальної 
компанією становлять більше 13 млрд. грн, а штрафні санкції - близько 7 млрд. грн. 

Таким чином, в новій формулі уряду щодо зміни ціни на газ  відсутня 
економічна логіка та справедливість, адже така політика умисно робить людей 
бідними, щоб у підсумку механізмами «субсидій» нібито захистити людей, а 
насправді підвищити надприбутки (за оцінками рентабельність продажу видобутого 
газу може сягати 50%) газовидобувним підприємствам. 

Створюється ланцюг штучного заганяння українців у бідність, або вимивання 
з кишень сімейних бюджетів коштів на оплату газу. А також завдає збитків 
територіальним громадам, які є власниками більшості підприємств теплопостачання.  

При цьому, в Україні видобувається власний газ і він становить більше 60% від 
того, що ми всі, і населення, і бізнеси, споживаємо. Але за новими правилами 
платити  ми маємо за нього європейську ціну, тобто ми нищимо середній клас тільки 
через те, що ми ціну українського газу, видобутого тут, прирівнюємо до ціни газу 
європейського. 

Враховуючи вищесказане, з метою відновлення справедливості для населення 
як споживачів газу , просимо: 

1. Скасувати рішення про підвищення тарифів на газ для населення 
2. Забезпечити виконання вимог законодавства щодо 100% 

поквартирного обліку газу, першочергово - для одержувачів субсидій. 
3. Збільшити фінансування державних програм в сфері підвищення 

енергоефективності зокрема програми утеплення будинків (програма теплих 
кредитів з можливістю фінансувати проекти до 300 тис. грн) як 
багатоквартирних будинків, так і будинків котеджного типу в містах, селах та 
селищах  з 400 млн. грн. щонайменше до 2 млрд. гривень. 

4. Забезпечити реальну монетизацію субсидій, тобто перерахування 
коштів безпосередньо субсидіанту, а не постачальнику послуг.  

5. Створити державний фонд (або розширити можливості фонду 
енергоефективності) для підтримки першочергових інвестицій в проекти 
переведення систем теплопостачання (з 4-ьохтрубної на 2-хтрубну) для 
широкомасштабного встановлення індивідуальних теплових пунктів та 
можливості суттєвого зменшення втрат тепла і води в мережах, раціонального 
споживання тепла та підвищення якості послуг за рахунок регулювання 
споживання тепла в багатоквартирних будинках. 

Звернення прийняте на засідання двадцять шостої сесії восьмого скликання 
Баранівської міської ради Житомирської області 12 листопада 2018 року. 
 
Баранівський міський голова      А.О.Душко 
 

 
 



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
26 сесія 8 скликання 

 
12 листопада  2018 року                                                                     № 1411 
 
 
Про внесення  змін  
до штатного розпису відділу освіти 
 

 
Відповідно до ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні»,  у зв’язку з оптимізацією мережі закладів загальної середньої освіти 
громади, необхідністю підвозу учнів до шкіл та придбанням нового шкільного 
автобуса,  враховуючи рекомендації постійних комісій, міська рада   

        
В И Р І Ш И Л А:   
 

1. Внести зміни до рішення 7 сесії 8 скликання від 08.06.2017 року №336 
«Про зміни  в штатному розписі відділу освіти», змінивши кількість штатних 
одиниць «водій» у додатку 4 п.1  «Група централізованого господарського 
обслуговування» з цифри 8 на цифру 9. 

 
2.Уповноважити начальника відділу освіти Баранівської міської ради 

здійснити в установленому порядку всі необхідні дії щодо внесення змін до 
штатного розпису працівників відділу освіти Баранівської міської ради. 

 
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію з  питань освіти, культури, охорони здоров’я, фізкультури, спорту та 
соціального захисту населення (Пашкевич А.А.).   

 
 

Міський голова                                                             А.О. Душко  
 
 

                                                                                                                             
 
 
 
 
 
 
 



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ 
26 сесія 8 скликання  

 
12  листопада  2018  року                                                        № 1412 
 
Про надання дозволу на укладення договору  
оренди нежитлового приміщення 
 
            Розглянувши звернення Державної установи «Центр пробації» Янчука 
О.Б. щодо надання дозволу на укладення договору оренди нежитлового 
приміщення що розташоване за адресою: Житомирська область, Баранівський 
район, м.Баранівка, вул.Тищика,5, враховуючи рекомендації постійної комісії з 
питань житлово-комунального господарства, комунальної власності, 
промисловості, промисловості, підприємництва та сфери послуг, керуючись 
ст.25,26,60 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" міська рада 
ВИРІШИЛА: 
          1. Надати дозвіл на укладення договору оренди нежитлового приміщення, 
що розташоване за адресою: Житомирська область, Баранівський район, 
м.Баранівка, вул.Тищика, 5 ( кімнати площею 9,58 м.кв., 7,79 кв.м., 8,24 кв.м., 
8,31 кв.м.) загальною площею 33,92 кв.м. із Державною установою «Центр 
пробації» терміном на з 01.11.2018 року по 30.09.2021 року та встановити 
орендну плату в розмірі 33 гривні 92 копійки в місяць без ПДВ., для розміщення 
Баранівського районного сектору філії Державної установи «Центр пробації» у 
Житомирській області, 
            2.  Контроль за виконанням цього рішення покласти на  заступника 

міського голови з питань діяльності виконавчого органу ради Савчука В.А.  та 

на постійну комісію з питань житлово-комунального господарства, 

комунальної власності, промисловості, підприємництва та сфери послуг 

(Курбатов В.А.). 

 

 
  Міський голова                                                                          А. О. Душко 
 
 
 
 

                                                                                                                             
 
 
 



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ 
26 сесія 8 скликання  

 
12 листопада 2018  року                                                         № 1413 
 
Про надання Баранівському відділенню поліції 
Новоград-Волинського відділу поліції 
Головного управління Національної поліції 
в Житомирській області за договором позички 
майна комунальної власності 
 
            З метою сприяння діяльності органів Національної поліції, покращення 
роботи у сфері профілактики злочинності, забезпечення правопорядку й 
громадської безпеки на території міста Баранівка, керуючись ст.25, частиною 5 
статті 60 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" статей 827,  
828, 829  Цивільного кодексу України,   враховуючи рекомендації постійної 
комісії з питань житлово-комунального господарства, комунальної власності, 
промисловості, промисловості, підприємництва та сфери послуг, міська рада 
ВИРІШИЛА: 
            1.  Передати у безоплатне користування майно комунальної власності 
Баранівської міської об’єднаної територіальної громади Баранівському 
відділенню поліції Новоград-Волинського відділу поліції Головного 
управління Національної поліції  в Житомирській області, щляхом укладення 
договору позички, а саме: 
 

№ 
з/п 

Найменування основних засобів 
Кількіст

ь 
 Вартість, 

грн 

1. Монітор ROMSAT 49UMC 1720T2 1 10549,00 

           
           2. Підготувати та укласти договір позички між Баранівською міською 
радою та Баранівським відділенням поліції Новоград-Волинського відділу 
поліції Головного управління національної поліції  в Житомирській області на 
користування майном комунальної власності. 
 
            3. Доручити головному бухгалтеру відділу бухгалтерського обліку та 
економічного розвитку, інвестицій та закупівель Баранівської міської ради 
(Цимбалюк Л.А.) спільно з Баранівським відділенням поліції Новоград-
Волинського відділу поліції Головного управління національної поліції в 
Житомирській області здійснити передачу майна зазначеного у пункті 1 цього 
рішення в установленому законодавством порядку. 
 



            4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на  заступника 
міського голови з питань діяльності виконавчого органу ради Савчука В.А.  та 
на постійну комісію з питань житлово-комунального господарства, 
комунальної власності, промисловості, підприємництва та сфери послуг 
(Курбатов В.А.). 

 
        
   Міський голова                                                                              А. О. Душко 
 
 

                                                                                                                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ 
26 сесія 8 скликання  

 
12  листопада  2018  року                                                             № 1414  
           
Про затвердження Положення про порядок  
залучення, розрахунку розміру і використання 
коштів пайової участі у розвитку інфраструктури 
населених пунктів Баранівської міської об’єднаної  
територіальної  громади та міста Баранівка 
(проект регуляторного акту) 
 

З метою забезпечення умов для створення і розвитку інженерно-
транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів Баранівської 
міської об’єднаної територіальної громади та міста Баранівка, керуючись ст..ст. 
25, 26, 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.40 
Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», ст.4,9 Закону 
України «Про архітектурну діяльність», враховуючи рекомендації постійної 
комісії з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного 
розвитку міська рада  
 
ВИРІШИЛА: 

 
 1. Затвердити «Положення про порядок залучення, розрахунку розміру і 
використання коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населених 
пунктів Баранівської міської об’єднаної територіальної громади та міста 
Баранівка  (додається). 
  
           2.  Затвердити Типовий договір про пайову участь у створенні і розвитку 
інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів  
Баранівської міської об’єднаної територіальної громади та міста Баранівка  
(додається). 
 

3. Рішення тринадцять першої сесії шостого скликання Баранівської 
міської ради від 5 грудня 2013 року №1361  «Про внесення змін до рішення 20 
сесії 6-го скликання від 05.12.2012 року №916 «Про затвердження Порядку 
пайової участі замовників у розвитку інженерно-транспортної та соціальної 
інфраструктури м.Баранівка», визнати таким, що втратило чинність. 

 
4. Секретарю Баранівської міської ради (Самчук О.В.) забезпечити 

оприлюднення цього рішення згідно з чинним законодавством. 
 
      5. Дане рішення набирає чинності з моменту його оприлюднення. 



 
      6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника 
міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради Савчука 
В.А. та на комісію з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-
економічного розвитку (Нечипорук Д.В.). 

 

Міський голова                                                                                                 А.О.Душко 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                          ЗАТВЕРДЖЕНО 
                                                                                                        рішенням  26 сесії 8 скликання 
                                                                                                      Баранівської міської ради 
                                                                                                      від 12.11..2018 року № 1414 
            

Положення  
про порядок залучення, розрахунку розміру використання коштів пайової участі у 

розвитку інфраструктури населених пунктів Баранівської міської об’єднаної 
територіальної  громади та міста Баранівка 

 
1.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 
1.1. Положення про порядок залучення, розрахунку розміру і використання коштів пайової 
участі у розвитку інфраструктури населених пунктів Баранівської міської об’єднаної 
територіальної громади та міста Баранівка, (далі за текстом – Порядок), розроблено 
відповідно до ст.ст. 25,28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст..40 
Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», ст.ст.4,9 Закону України «Про 
архітектурну діяльність». 
1.2. Це Положення про Порядок є нормативно-правовим актом, що регулює відносини, 
пов’язані із залученням, розрахунку розміру, використання коштів пайової участі замовників 
будівництва у розвитку інфраструктури населених пунктів Баранівської міської об’єднаної 
територіальної громади та міста Баранівка. 
1.3.  Дія Порядку розповсюджується на усіх замовників, які мають намір щодо забудови 
земельної ділянки на території населених пунктів Баранівської міської об’єднаної 
територіальної громади та міста Баранівка, а також якими вже розпочато відповідні роботи 
на об’єктах, але які до до дня набрання чинності цим Порядком не введено в експлуатацію у 
порядку, встановленому чинним законодавством, крім замовників п.3.7. цього Положення, 
та тих які вже взяли пайову участь у розвитку інфраструктури згідно з порядком що діяв 
раніше. 
1.4. Під забудовою земельної ділянки відповідно до ст.4,9 Закону України «Про архітектурну 
діяльність» розуміється діяльність, яка передбачає як нове будівництво так і реконструкцію, 
реставрацію та капітальний ремонт існуючого об’єкта. 
1.6. Пайова участь є обов’язковим внеском, який замовник має сплатити до бюджету 
Баранівської міської ради, крім випадків, передбачених законами України і цим 
Положенням. 
1.7. Кошти, отримані як пайова участь у розвитку інфраструктури населених пунктів, можуть 
використовуватися виключно для створення і розвитку інженерно-транспортної та 
соціальної інфраструктури Баранівської міської об’єднаної територіальної громади. 
 

                                       2. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ 
 
 В цьому Положенні терміни вживаються у такому значенні: 

 будівництво – спорудження нових об’єктів громадського, виробничого та іншого 

комерційного призначення, їх реконструкція, реставрація, розширення (прибудова), 

капітальний ремонт; 

 реконструкція – перебудова існуючих об’єктів і споруд цивільного або виробничого 

призначення з метою поліпшення умов проживання, експлуатації, надання послуг, 

збільшення і покращення якості продукції тощо, пов’язані зі зміною геометричних 

розмірів, функціонального призначення (в т.ч. житлових приміщень на нежитлові), 

заміною окремих конструкцій та їх елементів, зміною основних техніко-економічних 

показників;  

 об’єкти будівництва – окремий будинок або споруда (з усім устаткуванням, яке до 

них відноситься, інструментом і реманентом, галереями, естакадами, внутрішніми 

інженерними мережами водопостачання каналізації, газопроводу, теплопроводу, 



електропостачання, радіофікації, підсобними і допоміжними надвірними будівлями, 

благоустроєм та іншими роботами і витратами), на будівництво (реконструкцію) яких 

повинні бути складені окремо проект і кошторис; 

 інженерно-транспортна інфраструктура – комплекс інженерних, транспортних 

споруд і комунікацій; 

 соціальна інфраструктура – об’єкти соціального та культурно-побутового 

обслуговування населення, призначені для забезпечення стійкого розвитку та 

функціонування населеного пункту (установи освіти, охорони здоров’я, соціального 

забезпечення, спортивні та фізкультурно-оздоровчі установи, установи культури і 

мистецтва, установи житлово-комунального господарства); 

 розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури – нове 

будівництво, реконструкція, реставрація, розширення, технічне переоснащення, 

капітальний ремонт об’єктів інженерно-транспортної та соціальної 

інфраструктури населених  пунктів; 

 інвестор – фізична або юридична особа України, іноземних держав, яка приймає 

рішення про вкладення власних, запозичених або залучених коштів в об’єкти 

будівництва та забезпечує фінансування їх спорудження; 

 замовник – фізична особа-підприємець, юридична або фізична особа, яка має намір 

щодо забудови території (однієї чи декількох земельних ділянок) у населених 

пунктах Баранівської міської об’єднатої територіальної громади та міста Баранівка і 

подала в установленому законодавством порядку відповідну заяву чи повідомлення 

про початок будівельних робіт; 

 пайова участь замовника у розвитку інженерно-транспортної та соціальної 

інфраструктури населених пунктів Баранівської міської ОТГ – внесок замовника 

у розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів, 

який полягає у перерахуванні замовником до прийняття об’єкта будівництва в 

експлуатацію до міського бюджету (цільовий фонд) коштів пайової участі замовника 

для забезпечення розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури 

населених пунктів Баранівської міської об’єднаної територіальної громади та міста 

Баранівка (далі – пайова участь); 

 вартість будівництва – загальна кошторисна вартість будівництва об’єкта 

містобудування, визначена згідно з державними будівельними нормами, без 

урахування витрат з придбання та виділення земельної ділянки, звільнення 

будівельного майданчика від будівель, споруд та інженерних мереж, влаштування 

внутрішніх і поза майданчикових інженерних мереж і споруд та транспортних 

комунікацій; 

 кошти пайової участі  замовника у розвитку інженерно-транспортної та 

соціальної інфраструктури  населених пунктів Баранівської міської об’єднаної 

територіальної громади та міста Баранівка – кошти замовника, які залучаються на 

розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів 

Баранівської міської об’єднаної територіальної громади та міста Баранівка на пайовій 

участі (далі – кошти пайової участі); 

 договір про пайову участь у розвитку інженерно-транспортної та соціальної  

інфраструктури  населених пунктів Баранівської міської об’єднаної 

територіальної громади та міста Баранівка – договір про пайову участь замовника 

у розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури  населених пунктів 

Баранівської міської об’єднаної територіальної громади та міста Баранівка , 

укладений Баранівською міською радою із замовником (далі – Договір); 



 розрахунок розміру пайової участі - розрахунок розміру пайової участі, який є 

невід’ємною частиною Договору про пайову участь замовника у розвитку інженерно-

транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів Баранівської міської 

об’єднаної територіальної громади та міста Баранівка у грошовому виразі 

відсоткового значення від загальної кошторисної вартості будівництва об’єкта на 

підставі документів, що підтверджують вартість будівництва об’єкта з техніко-

економічними показниками без врахування витрат на придбання та виділення 

земельної ділянки, звільнення будівельного майданчика від будівель, споруд та 

інженерних мереж, влаштування внутрішніх і позамайданчикових інженерних мереж, 

споруд та транспортних комунікацій (далі - Розрахунок);  

 будинки житлового фонду соціального призначення – житло всіх форм власності 

(крім соціальних гуртожитків) житлового фонду соціального призначення, що 

безоплатно надається громадянам України, які потребують соціального захисту, на 

підставі договору найму на певний строк; 

 об’єкт самочинного будівництва – житловий будинок (окрім індивідуальних 

(садибних) житлових будинків, садових, дачних будинків загальною площею до 300 

квадратних метрів, господарських споруд, розташованих на відповідних земельних 

ділянках), будівля, споруда, інше нерухоме майно, якщо вони збудовані або 

будуються на земельній ділянці, яка не була відведена для цієї мети, а також без 

відповідних дозвільних документів, передбачених законодавством, чи з істотними 

порушеннями будівельних норм і правил; 

 проектно-кошторисна документація – затверджені текстові та графічні матеріали, 

якими визначаються містобудівні, об’ємно-планувальні, архітектурні, конструктивні, 

технічні, технологічні вирішення, а також кошториси об’єктів будівництва; 

 реконструкція з добудовою/прибудовою – комплекс будівельних робіт, пов’язаних 

зі мною функціонального призначення, техніко-економічних показників (загальної 

площі, корисної площі, будівельного об’єму та загальної вартості), конструктивної 

схеми, збільшення навантажень на несучі конструкції; або використанням об’єкта за 

новим призначенням в межах існуючих будівельних габаритів та пов’язаних з 

обов’язковим здійсненням добудови/прибудови; 

 добудова (розширення) – комплекс будівельних робіт, пов’язаних зі спорудженням 

додаткових до існуючих приміщень, будівель, споруд, що будуються за окремими 

проектами; 

 рішення – правовий акт, який приймає виконавчий комітет Баранівської міської ради 

відповідно до вимог Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», який 

відповідно до діючого Положення є підставою для реалізації тих чи інших заходів у 

рамках містобудівної діяльності; 

 містобудівні умови та обмеження забудови земельної ділянки – документ, що 

містить комплекс планувальних та архітектурних вимог до проектування і 

будівництва щодо поверховості та щільності забудови земельної ділянки, відступів 

будинків і споруд від червоних ліній, меж земельної ділянки, її благоустрою та 

озеленення, інші вимоги до об’єктів будівництва, встановлені законодавством та 

містобудівною документацією; 

 технічні умови – це комплекс умов та вимог до інженерного забезпечення об’єкта 

будівництва, які повинні відповідати його розрахунковим параметрам. 

 



3. ПОРЯДОК ЗАЛУЧЕННЯ КОШТІВ ПАЙОВОЇ УЧАСТІ У РОЗВИТКУ 

ІНФРАСТРУКТУРИ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ БАРАНІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ 

ОБ’ЄДНАНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ ТА МІСТА БАРАНІВКА 

 

3.1. Дане Положення поширюється на всіх замовників, що одержують дозвільні документи 
на проектування та будівництво, здійснюють замовлення проектно-кошторисної, 
землевпорядної документації, які закінчили будівництво, будують чи мають намір щодо 
забудови земельних ділянок (реконструкції, реконструкції з добудовою та надбудовою). 
Замовник зобов'язаний взяти участь у створенні і розвитку інженерно- транспортної та 
соціальної інфраструктури громади. 
3.2. Пайова участь (внесок) замовника у створення і розвитку інженерно-транспортної та 
соціальної інфраструктури населених пунктів Баранівської міської об’єднаної 
територіальної громади та міста Баранівка полягає у відрахуванні замовником після 
прийняття об’єкта в експлуатацію до міського бюджету коштів для забезпечення створення 
і розвитку інженерно-транспортної  та соціальної інфраструктури Баранівськовської міської 
ОТГ та міста Баранівка та подати до міської ради заяву на ім’я міського голови. До заяви 
додаються такі документи: 

 копія паспорта; 

 копія ідентифікаційного кода; 

 витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-

підприємців; 

 копія декларації про початок виконання будівельних робіт; 

 зведений кошторис вартості будівництва; 

 інші документи за необхідності 

3.3. Розмір пайової участі у розвитку інфраструктури населених пунктів Баранівської міської 
об’єднаної територіальної громади та міста Баранівка визначається протягом десяти робочих 
днів з дня реєстрації виконавчим комітетом Баранівської міської ради звернення замовника 
про укладення договору про пайову участь та доданих до нього документів, що 
підтверджують вартість будівництва об’єкта містобудування.  
3.4. У разі якщо після укладення договору відбувається зміна замовника будівництва, то 
рішення про зміну замовника приймається після укладення нового договору із новим 
замовником у порядку, передбаченому Положенням, з врахуванням сум пайового внеску, 
сплачених попереднім замовником. Сплачені попереднім замовником суми пайового внеску 
не повертаються. 
3.5. Кошти пайової участі у розвитку інфраструктури населених пунктів Баранівської міської 
об’єднаної територіальної громади та міста Баранівка, сплачують в повному обсязі єдиним 
платежем або частинами за графіком, що визначається договором. При цьому кошти пайової 
участі у будь-якому разі мають бути сплачено у повному обсязі до прийняття об’єкта 
будівництва в експлуатацію. 
3.6. Пайова участь у розвитку інфраструктури у розвитку інфраструктури населених пунктів 
Баранівської міської об’єднаної територіальної громади та міста Баранівка, полягає у 
перерахуванні замовником до місцевого бюджету коштів для створення і розвитку 
зазначеної інфраструктури. 
3.7. Дія цього Положення не поширюється на забудовників у разі здійснення будівництва: 

 об’єктів будь-якого призначення на замовлення державних органів або органів 

місцевого самоврядування за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів; 

 будівель навчальних закладів, закладів культури, фізичної культури і спорту, 

медичного і оздоровчого призначення; 

 будинків житлового фонду соціального призначення та доступного житла; 

 індивідуальних (садибних) житлових будинків, садових, дачних будинків 

загальною площею до 300 квадратних метрів, господарських споруд, 

розташованих на відповідних земельних ділянках; 



 об’єктів комплексної забудови територій, що здійснюється за результатами 

інвестиційних конкурсів або аукціонів; 

 об’єктів будівництва за умови спорудження на цій земельній ділянці об’єктів 

соціальної інфраструктури; 

 об’єктів, що споруджуються замість тих, що пошкоджені або зруйновані 

внаслідок надзвичайних ситуацій  техногенного або природного характеру; 

 об’єктів інженерної, транспортної інфраструктури, об’єктів енергетики та 

дорожнього господарства (крім об’єктів дорожнього сервісу). 

              
          4.РОЗРАХУНОК РОЗМІРУ ПАЙОВОЇ УЧАСТІ   У РОЗВИТКУ 

ІНФРАСТРУКТУРИ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ БАРАНІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ 
ОБ’ЄДНАНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ ТА МІСТА БАРАНІВКА 

4.1. Величина пайової участі визначається у розрахунку, який є невід’ємною частиною 
Договору, укладеному з Баранівською міською радою, як відсоток від загальної кошторисної 
вартості будівництва об’єкта, визначеної згідно з державними будівельними нормами, 
стандартами і правилами. При цьому не враховуються витрати на придбання та виділення 
земельної ділянки, звільнення будівельного майданчика від будівель, споруд та інженерних 
мереж, влаштування внутрішніх і поза майданчикових інженерних мереж, споруд та 
транспортних комунікацій. 
4.2. Розмір пайової участі замовника у розвитку інженерно-транспортної та соціальної 
інфраструктури населених пунктів Баранівської міської об’єднаної територіальної громади  
та міста Баранівка встановлюється у відповідності до пунктів 4.1.  та 4.3. цього Положення  
і становить у разі будівництва: 

- 10 % від загальної кошторисної вартості будівництва об’єкта містобудування для 
нежитлових будівель або споруд; 
- 4 % від загальної кошторисної вартості будівництва об’єкта містобудування для 
житлових будинків; 
- 10 % від загальної кошторисної вартості об'єктів самочинного будівництва (за 
винятком тих,  які за рішенням суду підлягають знесенню та індивідуальних (садибних) 
житлових будинків, садових, дачних будинків загальною площею до 300 квадратних 
метрів, господарських споруд, розташованих на відповідних земельних ділянках).  

4.3. Розмір пайової участі (внеску) замовника у створенні і розвитку інженерно-транспортної 
та соціальної інфраструктури населених пунктів Баранівської міської об’єднаної 
територіальної громади та міста Баранівка визначається при укладенні договору про пайову 
участь та доданих до нього документів, що підтверджують вартість будівництва 
(реконструкції) об’єкта містобудування, з техніко-економічними показниками. 
         Розрахунок розміру пайових внесків та підготовка проекту договору по кожному 
конкретному випадку здійснюється посадовими особами виконавчого комітету Баранівської 
міської ради відповідно до розподілу обов’язків. 
4.3. Якщо загальна кошторисна вартість будівництва об’єкта не визначена згідно з 
державними будівельними нормами, стандартами і правилами, вона визначається на основі 
встановлених виконавчим комітетом Баранівської міської ради нормативів для одиниці 
створеної потужності. 
4.4. Розмір пайової участі визначається за формулою: 
П = (З- З буд. інші) × В 
де:   П – розмір пайової участі  у грошовому виразі, (грн.); 
З – загальна кошторисна вартість будівництва об’єкта відповідно до зведеного кошторисного 
розрахунку вартості будівництва (реконструкції) об’єкта містобудування, грн.; 
З буд. інші – витрати на придбання та виділення земельної ділянки, звільнення будівельного 
майданчика від будівель, споруд та інженерних мереж, влаштування внутрішніх і 
позамайданчикових інженерних мереж і споруд та транспортних комунікацій, грн.; 
В – розмір відсотка, встановлений рішенням сесії (виконкому) міської ради. 
4.5. При будівництві житлових будинків з вбудовано-прибудованими приміщеннями розмір 
коштів на розвиток інфраструктури розраховується як сума двох складових  



П= П1 + П2,                                                                                                 де: 
П1 – величина участі замовника, розрахована за нормативами під житлову частину будинку 
(П1=Збж х В, де Збж - кошторисна вартість будівництва житла, яка визначається як питома 
вага загальної площі житла у загальній кошторисній вартості будівництва об’єкта); 
П2 – величина участі замовника розрахована за нормативом, відповідно до функціонального 
призначення вбудовано-прибудованих приміщень (П2 =Зпр х В де Зпр - кошторисна вартість 
будівництва вбудовано-прибудованих приміщень, яка визначається у загальній кошторисній 
вартості будівництва об’єкта). 
4.6.Сума розміру пайового внеску на розвиток інженерно-транспортної та соціальної 
інфраструктури міста може змінюватися в разі коригування проекту будівництва 
(реконструкції), збільшення площі забудови (реконструкції), збільшення загальної 
кошторисної вартості будівництва об’єкту, змін чинного законодавства, про що сторони 
мають укласти додаткову угоду. 
4.7. У випадку, якщо загальна кошторисна вартість будівництва об'єкта не визначена згідно 
з державними будівельними нормами, стандартами і правилами, вона визначається на основі 
інвентаризаційної вартості, встановленої в технічному паспорті на будівлю, або виходячи з 
опосередкованої вартості спорудження житла, установленої центральним органом 
виконавчої влади з питань будівництва, містобудування та архітектури для Житомирської 
області станом на дату укладання Договору, або за вартістю будівництва об’єктів-аналогів у 
даному регіоні. 
4.8. Розрахований розмір пайової участі підлягає округленню до цілої гривні 
4.9. Замовник несе відповідальність за достовірність наданої інформації стосовно загальної 
кошторисної вартості об’єкта будівництва. 

 
4. ПОРЯДОК УКЛАДАННЯ ДОГОВОРІВ ПРО ПАЙОВУ УЧАСТЬ У РОЗВИТКУ 

ІНФРАСТРУКТУРИ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ БАРАНІВСЬКОЇ ОБ’ЄДНАНОЇ 
ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ ТА МІСТА БАРАНІВКА 

 
4.1. Договір про пайову участь у розвитку інженерно-транспортної та соціальної 

інфраструктури населеного пункту укладається не пізніше 15 днів з дня реєстрації звернення 
замовника про його укладення. 

4.2. Договір встановленої форми укладається між селищною радою в особі селищного 
голови та замовника будівництва.  

4.2.1. Істотними умовами договору є: 
1) розмір пайової участі;  
2) строк (графік) сплати пайової участі; 
3) відповідальність сторін. 
Невід’ємною частиною договору є розрахунок величини пайової участі у розвитку 

інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури громади   
4.3. Після отримання проекту договору (2 примірники) замовник забезпечує їх 

підписання. 
4.4. Один примірник договору залишається у замовника будівництва, інший 

повертається виконавцю і зберігається з усіма первинними матеріалами. 
4.5. Якщо замовників будівництва об'єкта більше одного, то за домовленістю між 

замовниками один з них виступає стороною в договорі, на яку покладається відповідальність 
за своєчасне та в повному обсязі виконання умов договору. До договору додається доручення 
засновників на право підписання такого договору. Розподіл коштів для сплати пайового 
внеску між замовниками будівництва об'єкта здійснюється за їхньою домовленістю без 
втручання іншої сторони договору. 

4.6. Договір набирає чинності з моменту його підписання. 
4.7. У разі невиконання Замовником умов Договору щодо перерахування в повному 

обсязі коштів відповідно до вказаного Договору, Баранівська міська рада рада здійснює 
необхідні заходи щодо примусового стягнення вказаних коштів у судовому порядку. 

 
5. ПОРЯДОК ТА УМОВИ СПЛАТИ ПАЙОВОЇ УЧАСТІ 



5.1. Пайова участь сплачується у безготівковій формі єдиним платежем або частинами за 
графіком,  на розрахунковий рахунок, зазначений у договорі.  
 
5.2. Кошти пайової участі у розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури 
населених пунктів Баранівської міської об’єднаної територіальної громади та міста 
Баранівка сплачується в повному обсязі до прийняття об’єкта в експлуатацію.  
 
5.2.1.Інформація щодо договору про пайову участь у розвитку інфраструктури громади та 
його виконання зазаначається замовником у декларації про готовність об’єкта до 
експлуатації або в акті готовності об’єкта до експлуатації. 
 
5.4. Перерахування суб’єктами господарювання коштів здійснюється у відповідності до 
укладених.  
 
5.5. У разі невиконанні умов договору  про пайову участь у розвитку інфраструктури 
населених пунктів Баранівської міської об’єднаної територіальної громади та міста 
Баранівка, виконавчий комітет Баранівської міської ради має право звертатися в судові 
органи про стягнення коштів з боржників.  

 
6.  ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ ПАЙОВОЇ УЧАСТІ 

6.1. Кошти, отримані як пайова участь, можуть використовуватись виключно для створення 
і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів 
Баранівської міської об’єднаної територіальної громади та міста Баранівка. 
6.2. Рішення щодо розподілу та цільового використання коштів, отриманих від замовників 
будівництва як пайова участь у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної 
інфраструктури Баранівської міської об’єднаної територіальної громади та міста Баранівка 
пайової участі  приймає,  Баранівська  міська рада. 
 

9. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ 
 

7.1. Положення про пайову участь замовників будівництва у створенні і розвитку інженерно-
транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів Баранівської міської 
об’єднаної територіальної громади та міста Баранівка, а також зміни і доповнення до нього 
затверджуються виключно Баранівською міською радою.  
 
7.2. Пропозиції про зміни і доповнення до Положення про пайову участь замовників 
будівництва у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури 
населених пунктів Баранівської міської об’єднаної територіальної громади та міста 
Баранівка мають право вносити виконавчий комітет Баранівської міської ради, постійні 
депутатські комісії та депутати міської ради.  
 
7.3. Залучення коштів замовників будівництва, що здійснюють будівництво на території 
Баранівської  міської об’єднаної територіальної громади та міста Баранівка, в якості пайової 
участі у розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури громади 
здійснюється на підставі договору про пайову участь замовників будівництва у створенні і 
розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури громади . 
  
7.4. Дане Положення діє в частині, що не суперечить чинному законодавству. Питання, не 
врегульовані даним Положенням, регулюються згідно з нормами чинного законодавства. 
 
7.5. Зміни у законодавстві, що спричиняють зміну або відміну документів дозвільного 
характеру, не є підставою для несплати замовником пайового внеску, визначеного 
відповідно до Положення.  
 



7.6. Дія цього положення поширюється і на суб’єктів господарювання, які отримали дозвіл 
на проектно-пошукові роботи та отримують рішення виконавчого комітету Баранівської 
міської ради про дозвіл на будівництво. 
 
7.7. Замовники об’єктів будівництва можуть розстрочити сплату пайової участі (враховуючи 
заборгованість, термін сплати якої настав, крім штрафних санкцій) на підставі підписання 
додаткової угоди, з зазначенням графіку платежів на строк не більше одного календарного 
року. У разі невиконання замовником будівництва графіку сплати розтермінованих платежів 
угода про розтермінування може бути розірвана в односторонньому порядку.  
 
 
 

 

 Секретар ради                      О.В.Самчук 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                           ЗАТВЕРДЖЕНО 
                                                                                                      рішенням  26 сесії 8 скликання 
                                                                                                      Баранівської міської ради 
                                                                                                      від 12.11..2018 року № 1414 

 
Типовий договір 

про пайову участь у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної 
інфраструктури населених пунктів  Баранівської міської об’єднаної територіальної 

громади та міста Баранівка 
 
м.Баранівка                                                                                «____»_______________ 2018 р. 
 
Баранівська міська рада в особі міського  голови Душка Анатолія Олександровича, що діє на 
підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з однієї сторони та 
_____________________________________________________________________________, 
                                (прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи ) 

що діє на підставі__________________________________________________________  (далі 
- Замовник), з другої сторони, що разом іменуються Сторони, а кожен окремо – Сторона 
уклали цей Договір про наступне: 
 
 
 
Секретар ради               О.В.Самчук 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ 
26 сесія 8 скликання 

 
 
12 листопада 2018 року                                                    № 1415 

 
 
Про надання дозволу на виготовлення 
проектно-кошторисної документації  
на  «Реконструкцію нежитлової будівлі лазні  
для облаштування холодильного сховища за  
адресою : вул. Промислова , 1  
смт. Полянка  Баранівського району  
Житомирської області» 
 
 
           Керуючись ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні» та в  зв’язку з необхідністю облаштування холодильного сховища , 
враховуючи рекомендації постійних комісій, міська рада  
 
ВИРІШИЛА: 
 

1. Надати дозвіл на виготовлення проектно-кошторисної документації на  
«Реконструкцію нежитлової будівлі лазні для облаштування холодильного 
сховища за адресою : вул. Промислова , 1 смт. Полянка  Баранівського району 
Житомирської області». 
 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського 
голови з питань діяльності виконавчих органів ради Савчука В.А., на постійну 
комісію з питань житлово-комунального господарства, комунальної власності, 
промисловості, підприємництва та сфери послуг (Курбатов В.А.) та на комісію 
з питань планування, бюджету, фінансів та соціально-економічного розвитку 
(Нечипорук Д.В.) 
 
 
 
 Міський голова                                                                              А.О.Душко 

 
 
  
 
 
 



 

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
РІШЕННЯ 

26 сесія 8 скликання 
 

12 листопада  2018 року                                                                                                     № 1416 
 
Про затвердження технічної документації 
із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж  земельної ділянки комунальної власності 
Баранівської об’єднаної територіальної громади 
з метою передачі її у власність для будівництва 
і обслуговування житлового будинку,  
господарських будівель і споруд гр.Кузьмінській С.Д. 
 

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

 
ВИРІШИЛА: 
 

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

    2. Передати гр. Кузьмінській Станіславі Домініківні у власність земельну ділянку 
комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної громади, яка розташована по 
ХХХХХХХХХ, площею 0,2500 га, в тому числі: під житловою забудовою та господарськими 
спорудами – 0,0475 га; рілля - 0,1762 га; багаторічні насадження – 0,0263 га, для будівництва 
і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, кадастровий номер 
земельної ділянки - ХХХХХХХХ. 

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

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

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

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

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

 

 



 

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
РІШЕННЯ 

26сесія 8 скликання 
 

12  листопада  2018 року                                                                                                № 1417 
 
Про затвердження технічної документації 
із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж  земельної ділянки комунальної власності 
Баранівської об’єднаної територіальної громади 
з метою передачі її у власність для будівництва 
і обслуговування житлового будинку,  
господарських будівель і споруд гр.Костецькій А.С. 
 

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

    1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки комунальної власності Баранівської об’єднаної 
територіальної громади з метою передачі її у власність гр. Костецькій Аллі Сергіївні, яка 
проживає в ХХХХХХХХХХ,  загальною площею 0,1500 га для будівництва і обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд по ХХХХХХХХ. Дана земельна 
ділянка відноситься до категорії земель житлової та громадської забудови. 

    2. Передати гр. Костецькій Аллі Сергіївні у власність земельну ділянку комунальної 
власності Баранівської об’єднаної територіальної громади, яка розташована по 
ХХХХХХХХХХ, площею 0,1500 га, в тому числі: під житловою забудовою та 
господарськими спорудами – 0,0564 га; рілля - 0,0777 га; багаторічні насадження – 0,0159 га, 
для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, 
кадастровий номер земельної ділянки - ХХХХХХХХХХ. 

    3. Гр. Костецькій А.С.: 
    3.1. Після затвердження технічної документації зареєструвати речове право на 

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

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

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

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

 
 
Міський голова                                                              А.О.Душко 
 
 

 

 



 

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
РІШЕННЯ 

26сесія 8 скликання 
 

12 листопада  2018 року                                                                                         № 1418 
 
Про затвердження технічної документації 
із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж  земельної ділянки комунальної власності 
Баранівської об’єднаної територіальної громади 
з метою передачі її у власність для будівництва 
і обслуговування житлового будинку,  
господарських будівель і споруд гр.Шевчуку В.О. 
 

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

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

    2. Передати гр. Шевчуку Віктору Олександровичу у власність земельну ділянку 
комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної громади, яка розташована по 
вул.Степанюка,66 в межах м.Баранівка,  Житомирської області, площею 0,1000 га, в тому 
числі: під житловою забудовою та господарськими спорудами – 0,0373 га; рілля - 0,0370 га; 
багаторічні насадження – 0,0257 га, для будівництва і обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд, кадастровий номер земельної ділянки – ХХХХХХХХХХХ. 

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

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

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

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

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

 
 
Міський голова                                                     А.О.Душко 

 

 



 

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
РІШЕННЯ 

26сесія 8 скликання 
 

12 листопада  2018 року                                                                                         № 1419 
 
Про затвердження технічної документації 
із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж  земельної ділянки комунальної власності 
Баранівської об’єднаної територіальної громади 
з метою передачі її у спільну сумісну власність для  
будівництва і обслуговування житлового будинку,  
господарських будівель і споруд гр.Савчуку В.П., 
гр.Савчук Т.А., гр.Савчуку М.В. 
 

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

    1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки комунальної власності Баранівської об’єднаної 
територіальної громади з метою передачі її у спільну сумісну власність гр. Савчуку 
Володимиру Панасовичу, гр.Савчук Тамарі Анатоліївні, гр.Савчуку Максиму 
Володимировичу, які проживають в ХХХХХХХХХ,  загальною площею 0,0163 га для 
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по 
ХХХХХХХХХХХ. Дана земельна ділянка відноситься до категорії земель житлової та 
громадської забудови. 

    2. Передати гр. Савчуку Володимиру Панасовичу, гр.Савчук Тамарі Анатоліївні, 
гр.Савчуку Максиму Володимировичу у спільну сумісну власність земельну ділянку 
комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної громади, яка розташована по 
ХХХХХХХХХХХ, площею 0,0163 га, в тому числі: під житловою забудовою та 
господарськими спорудами – 0,0163 га, для будівництва і обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд, кадастровий номер земельної ділянки - 
ХХХХХХХХХХ. 

    3. Гр. Савчуку В.П., гр.Савчук Т.А., гр.Савчуку М.В.: 
    3.1. Після затвердження технічної документації зареєструвати речове право на 

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

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

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

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

 
 

Міський голова                                                              А.О.Душко                                                                                                                             

 

 



 

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
РІШЕННЯ 

26сесія 8 скликання 
 

12 листопада  2018 року                                                                                         № 1420 
 
Про затвердження технічної документації 
із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж  земельної ділянки комунальної власності 
Баранівської об’єднаної територіальної громади 
з метою передачі її у власність для будівництва 
і обслуговування житлового будинку,  
господарських будівель і споруд гр.Пархоменко Л.М. 
 

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

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

    2. Передати гр. Пархоменко Людмилі Миколаївні у власність земельну ділянку 
комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної громади, яка розташована по 
ХХХХХХХХХ, площею 0,2500 га, в тому числі: під житловою забудовою та господарськими 
спорудами – 0,1195 га; рілля - 0,0671 га; багаторічні насадження – 0,0634 га, для будівництва 
і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, кадастровий номер 
земельної ділянки - ХХХХХХХХХ. 

    3. Гр. Пархоменко Л.М.: 
    3.1. Після затвердження технічної документації зареєструвати речове право на 

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

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

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

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

 
 

Міський голова                                                              А.О.Душко 
 

 

 



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ 
26 сесія 8 скликання 

 
12 листопада  2018 року                                                                                          № 1421 
 
Про затвердження технічної документації 
із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж  земельної ділянки комунальної власності 
Баранівської об’єднаної територіальної громади 
з метою передачі її у власність для будівництва 
і обслуговування житлового будинку,  
господарських будівель і споруд гр.Лук’янчуку П.Д. 
 

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

 
ВИРІШИЛА: 
 

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

   2. Передати гр. Лук’янчуку Павлу Дмитровичу у власність земельну ділянку 
комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної громади для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, яка розташована по 
ХХХХХХХХХ, площею 0,2500 га, в тому числі: під житловою забудовою та господарськими 
спорудами – 0,0605 га; рілля - 0,1895 га; кадастровий номер земельної ділянки - 
ХХХХХХХХХ 

   3. Гр. Лук’янчуку П.Д.: 
   3.1. Після затвердження технічної документації зареєструвати речове право на 

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

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

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

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



 

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
 РІШЕННЯ 

26 сесія 8 скликання 
 

12 листопада  2018 року                                                                                        № 1422 
 
Про затвердження технічної документації 
із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж  земельної ділянки комунальної власності 
Баранівської об’єднаної територіальної громади 
з метою передачі її у власність для будівництва 
і обслуговування житлового будинку,  
господарських будівель і споруд гр.Ворощук О.С. 
 

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

    1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки комунальної власності Баранівської об’єднаної 
територіальної громади з метою передачі її у власність гр. Ворощук Ользі Станіславівні, яка 
проживає в ХХХХХХХХХХХ,  загальною площею 0,0698 га для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по ХХХХХХХХХХ. 
Дана земельна ділянка відноситься до категорії земель житлової та громадської забудови. 

    2. Передати гр. Ворощук Ользі Станіславівні у власність земельну ділянку 
комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної громади, яка розташована по 
ХХХХХХХХХХХ, площею 0,0698 га, в тому числі: під житловою забудовою та 
господарськими спорудами – 0,0361 га; рілля - 0,0337 га; для будівництва і обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд, кадастровий номер земельної ділянки 
- ХХХХХХХХХХХХХ 

    3. Гр. Ворощук О.С.: 
    3.1. Після затвердження технічної документації зареєструвати речове право на 

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

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

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

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

 
 

Міський голова                                                   А.О.Душко 
 
 

 

 



 

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
РІШЕННЯ 

26 сесія 8 скликання 
 

12 листопада  2018 року                                                                                       № 1423 
 
Про затвердження технічної документації 
із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж  земельної ділянки комунальної власності 
Баранівської об’єднаної територіальної громади 
з метою передачі її у власність для будівництва 
і обслуговування житлового будинку,  
господарських будівель і споруд гр.Волошиній Л.П. 
 

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

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

    2. Передати гр. Волошиній Лідії Павлівні у власність земельну ділянку комунальної 
власності Баранівської об’єднаної територіальної громади, яка розташована по 
ХХХХХХХХХ, площею 0,2500 га, в тому числі: під житловою забудовою та господарськими 
спорудами – 0,1133 га; рілля - 0,1112 га; багаторічні насадження – 0,0255 га, для будівництва 
і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, кадастровий номер 
земельної ділянки - ХХХХХХХХХХ. 

    3. Гр. Волошиній Л.П.: 
    3.1. Після затвердження технічної документації зареєструвати речове право на 

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

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

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

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

 
 

Міський голова                                                       А.О.Душко 
 

 

 



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

 РІШЕННЯ 
26 сесія 8 скликання 

 
12 листопада  2018 року                                                                                             № 1424 
 
Про затвердження проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки  
комунальної власності Баранівської об’єднаної  
територіальної громади з метою передачі її у 
власність для ведення особистого селянського 
господарства гр.Мельниченку В.В. 

 
   Розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної 

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

 
 

ВИРІШИЛА: 

   1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної 
власності Баранівської об’єднаної територіальної громади з метою передачі її у власність гр. 
Мельниченку Володимиру Вікторовичу, який проживає ХХХХХХХХХХ, загальною 
площею 0,0674 га для ведення особистого селянського господарства  по ХХХХХХХХХХ. 
Дана земельна ділянка відноситься до категорії земель сільськогосподарського призначення. 

   2. Передати гр. Мельниченку Володимиру Вікторовичу у власність земельну ділянку 
комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної громади, яка розташована в 
ХХХХХХХ, площею 0,0674 га, в тому числі: рілля – 0,0674 га, для ведення особистого 
селянського господарства, кадастровий номер земельної ділянки - ХХХХХХХХХХ. 

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

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

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

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

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

 
 

Міський голова                                                                                        А.О.Душко 
 
 
 
 



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ 
26 сесія 8 скликання 

 
12 листопада  2018 року                                                                                         № 1425 
 
Про затвердження проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки  
комунальної власності Баранівської об’єднаної  
територіальної громади з метою передачі її у 
власність для ведення особистого селянського 
господарства гр.Мельниченку А.Р. 

 
   Розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної 

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

 
ВИРІШИЛА: 

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

   2. Передати гр.Мельниченку Андрію Руслановичу у власність земельну ділянку 
комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної громади, яка розташована по 
ХХХХХХХХХ, площею 0,1000 га, в тому числі: рілля – 0,1000 га, для ведення особистого 
селянського господарства, кадастровий номер земельної ділянки - ХХХХХХХХХХ. 

   3. Гр.Мельниченку А.Р.: 
   3.1. Після затвердження проектної документації зареєструвати речове право на 

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

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

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

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

 
 

Міський голова                                                                                         А.О.Душко 
 
 
                                                               
                                                                                                                                                                     
      



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ 
26 сесія 8 скликання 

 
12 листопада 2018 року                                                                                                № 1426 
 
Про затвердження проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки  
комунальної власності Баранівської об’єднаної  
територіальної громади з метою передачі її у 
власність для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і 
споруд гр.Рибак В.М. 

 
   Розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної 

власності Баранівської об’єднаної територіальної громади з метою передачі її у власність для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, 
керуючись ст.12,40,118,125,126,1861 Земельного кодексу України, ст.26 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної комісії з 
питань земельних відносин, містобудування, будівництва та охорони навколишнього 
природного середовища, міська рада 
 
ВИРІШИЛА: 

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

   2. Передати гр. Рибак Віті Миколаївні у власність земельну ділянку комунальної 
власності Баранівської об’єднаної територіальної громади, яка розташована в ХХХХХХХХ, 
площею 0,1000 га, в тому числі: рілля – 0,0671 га; землі, на яких будівництво не розпочате, - 
0,0329 га, для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд, кадастровий номер земельної ділянки - ХХХХХХХХ. 

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

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

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

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

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

 
 

Міський голова                                                                                              
А.О.Душко 

                                                                                                      
                                                        



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ 
26 сесія 8 скликання 

 
12 листопада 2018 року                                                                                                № 1427 
 
Про затвердження проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки  
комунальної власності Баранівської об’єднаної  
територіальної громади з метою передачі її у 
власність для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і 
споруд гр.Кичкируку В.Г. 

 
   Розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної 

власності Баранівської об’єднаної територіальної громади з метою передачі її у власність для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, 
керуючись ст.12,40,118,125,126,1861 Земельного кодексу України, ст.26 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної комісії з 
питань земельних відносин, містобудування, будівництва та охорони навколишнього 
природного середовища, міська рада 
 
ВИРІШИЛА: 

   1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної 
власності Баранівської об’єднаної територіальної громади з метою передачі її у власність гр. 
Кичкируку Володимиру Григоровичу, який проживає по ХХХХХХХХХ, загальною площею 
0,2240 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд в ХХХХХХХХХ. Дана земельна ділянка відноситься до категорії земель житлової та 
громадської забудови. 

   2. Передати гр. Кичкируку Володимиру Григоровичу у власність земельну ділянку 
комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної громади, яка розташована в 
ХХХХХХХХХ, площею 0,2240 га, в тому числі: пасовища – 0,1764 га, землі на яких 
будівництво не розпочате - 0,0476 га, для будівництва та обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд, кадастровий номер земельної ділянки - 
ХХХХХХХХХ. 

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

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

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

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

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

 
 

Міський голова                                                                                        А.О.Душко 
     

 



 

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
РІШЕННЯ 

26 сесія 8 скликання 
 

12 листопада  2018 року                                                                                           № 1428 
 
Про затвердження технічної документації 
із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж  земельної ділянки комунальної власності 
Баранівської об’єднаної територіальної громади 
з метою передачі її у спільну сумісну  власність  
для будівництва і обслуговування житлового будинку,  
господарських будівель і споруд гр.Старухіній Л.В., 
гр.Пекар А.В., гр.Старухіну А.В. 
 

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

 
ВИРІШИЛА: 
 

    1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки комунальної власності Баранівської об’єднаної 
територіальної громади з метою передачі її у спільну сумісну власність гр. Старухіній Лілії 
Володимирівні, гр.Пекар Анні Володимирівні, гр.Старухіну Андрію Вікторовичу,  
загальною площею 0,0926 га для будівництва і обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по ХХХХХХХХХХ. Дана земельна ділянка відноситься до 
категорії земель житлової та громадської забудови. 

    2. Передати гр.Старухіній Лілії Володимирівні, гр.Пекар Анні Вікторівні, 
гр.Старухіну Андрію Вікторовичу у спільну сумісну власність земельну ділянку 
комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної громади, яка розташована по 
ХХХХХХХХХ, площею 0,0926 га, в тому числі: під житловою забудовою та господарськими 
спорудами – 0,0442 га; багаторічні насадження – 0,0114 га; рілля - 0,0370 га; для будівництва 
і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, кадастровий номер 
земельної ділянки - ХХХХХХХХХХХ. 

    3. Гр. Старухіній Л.В., гр.Пекар А.В., Старухіну А.В.: 
    3.1. Після затвердження технічної документації зареєструвати речове право на 

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

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

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

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

 

 



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ 
26 сесія 8 скликання 

 
12 листопада 2018 року                                                                                                № 1429 
 
Про надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки комунальної власності 
Баранівської об’єднаної територіальної 
громади  

 
 
    Розглянувши заяви громадян, керуючись ст.12,33,40,118,125,126 Земельного кодексу 

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

 
ВИРІШИЛА: 

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

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

 
 

Міський голова                                                                          А.О.Душко 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

        



 Додаток 
до рішення 26 сесії 8 скликання 
Баранівської міської ради 

                                                                                               від 12.11.2018 р.  № 1429 
 

№ 
з/
п 

Прізвище, ім'я та по-
батькові, адреса 

проживання 

Площа 
земель-

ної 
ділянки, 

га 

Для будівництва 
та обслуговува-
ння житлового 

будинку, 
господарських 

будівель і 
споруд, га 

 Для ведення 
особистого 

селянського 
господарства, 

га 

Місце 
розташування 

земельної 
ділянки 

Примітка 

1 Хотян Володимир 
Вікторович, ХХХ 

0,10 0,10  ХХХ власність 

2 Лавренчук Любов 
Семенівна,  ХХХ 

0,75  0,75 ХХХ  
власність 

3 Дашкевич Сергій 
Іванович, ХХХ 

0,10 0,10   ХХХ власність 

4 Чумакова Ніла 
Леонідівна, ХХХ 

0,10 0,10  ХХХ власність 

5 Головня Віталій 
Валерійович, ХХХ 

0,10 0,10  ХХХ власність 

6 Полиба Надія 
Михайлівна, ХХХ 

0,09  0,09 ХХХ власність 

7 Костенко Інна 
Миколаївна, ХХХ 

0,20  0,20 ХХХ власність 

8 Цимбалюк Сергій 
Іванович, ХХХ 

0,35  0,35 ХХХ власність 

9 Сус Анатолій 
Валерійович, 

ХХХ 

2,0000  2,0000 ХХХ власність 

10 Панчук Ірина 
Петрівна, 

ХХХ 

0,40  0,40 ХХХ власність 

11 Полюшкевич Артем 
Вадимович, ХХХ 

0,10 0,10  ХХХ власність 

12 Шульга Вікторія 
Сергіївна, 

ХХХ 

0,44  0,44 ХХХ власність 

13 Скворцова Тетяна 
Василівна, ХХХ 

0,15 0,10 0,05 ХХХ власність 

14 Петренко 
Маргарита 

Пронасівна, ХХХ 

1,0000  1,0000 ХХХ власність 

15 Воробей 
Володимир 

Володимирович, 
ХХХ 

0,20 0,20  ХХХ власність 

16  Полюшкевич 
Сергій 

Анатолійович, ХХХ 

2,0000  2,0000 ХХХ власність 

17 Райковський Юрій 
Леонідович, ХХХ 

2,0000  2,0000 ХХХ власність 

18 Погребняк Михайло 
Михайлович ХХХ 

2,0000  2,0000 ХХХ власність 

19 Остапчук Оксана 2,0000  2,0000 ХХХ власність 



Петрівна, ХХХ 
20 Остапчук 

Володимир 
Юрійович, ХХХ 

2,0000  2,0000 ХХХ власність 

21 Свінціцька Леся 
Володимирівна,  

ХХХ 

2,0000  2,0000 ХХХ власність 

22 Вишнівська 
Валентина 

Юлісівна, ХХХ 

2,0000  2,0000 ХХХ власність 

23 Панчук Валентина 
Володимирівна,  

ХХХ 

2,0000  2,0000 ХХХ власність 

24 Семенюк Ніна 
Володимирівна,  

ХХХ 

2,0000  2,0000 ХХХ власність 

25 Камінська Оксана 
Сергіївна,  

ХХХ 

2,0000  2,0000 ХХХ власність 

26 Цимбалішина 
Наталія Вікторівна 

ХХХ 

2,0000  2,0000 ХХХ власність 

27 Северчук Марія 
Миколаївна, ХХХ 

1,0000  1,0000 ХХХ власність 

28 Бардін Олександр 
Вікторович ХХХ 

2,0000  2,0000 ХХХ власність 

29 Левчук Олексій 
Маркович, ХХХ 

0,71  0,71 ХХХ власність 

30 Скоропадська 
Тетяна Григорівна 

ХХХ 

2,0000  2,0000 ХХХ власність 

31 Шлапаков Микола 
Миколайович ХХХ 

2,0000  2,0000 ХХХ власність 

32 Янківський Микола 
Петрович ХХХ 

2,0000  2,0000 ХХХ власність 

33 Борисенков 
Олександр 

Михайлович ХХХ 

2,0000  2,0000 ХХХ власність 

34 Олійник Володимир 
Савелійович ХХХ 

2,0000  2,0000 ХХХ власність 

35 Погребняк Ярослав 
Валерійович ХХХ 

2,0000  2,0000 ХХХ власність 

36 Олійник Ольга 
Стапанівна ХХХ 

2,0000  2,0000 ХХХ власність 

37 Кухарчук Максим 
Олександрович 

ХХХ 

2,0000  2,0000 ХХХ власність 

38 Олійник Ірина 
Павлівна,  

ХХХ 

2,0000  2,0000 ХХХ власність 

39 Матвійчук Галина 
Миколаївна, ХХХ 

2,0000  2,0000 ХХХ власність 

40 Дехтярук Вадим 2,0000  2,0000 ХХХ власність 



Іванович,  
ХХХ 

41 Андрушко Андрій 
Петрович,  

ХХХ 

2,0000  2,0000 ХХХ власність 

42 Андрушко Наталія 
Миколаївна,  

ХХХ 

2,0000  2,0000 ХХХ власність 

43 Кравчук Вікторія 
Анатоліївна, ХХХ 

2,0000  2,0000 ХХХ власність 

44 Васількова Ольга 
Василівна,  

ХХХ 

2,0000  2,0000 ХХХ власність 

 
 
 
Секретар ради                                                                                                             О.В.Самчук 
 
                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                             
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

 РІШЕННЯ 
26 сесія 8 скликання 

 
12 листопада  2018 року                                                                                                № 1430 
 
Про надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок комунальної власності 
Баранівської об’єднаної територіальної 
громади за межами населених пунктів 
для ведення особистого селянського  
господарства з подальшою передачею у  
власність громадянам 
 

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

 
ВИРІШИЛА: 

   1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок 
з земель запасу сільськогосподарського призначення комунальної власності Баранівської 
об’єднаної територіальної громади (16.00) загальною площею 79,2925 га (кадастровий номер 
ХХХХХХХХ) для ведення особистого селянського господарства за межами ХХХХХХХХ, з 
подальшою  передачею у власність, згідно з додатком. 

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

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

                                   
 

                                                                                            Додаток   до рішення 



                                                                                26 сесії 8 скликання Баранівської          
                                                                                міської ради  від 12.11.2018 р. №1430       

                                                                                                                        
 
 
 Прізвище,  ім,я  та  

по-батькові 
Адреса проживання Місце 

розташування 
земельної 
ділянки 
 

Площа, 
га 

1 Хохлюк Віктор 
Валентинович 

  2,0000 

2 Гамоля Микола 
Олександрович 
 

  2,0000 

3 Полюшкевич  Юрій 
Олексійович 

  2,0000 

4 Собецький Максим 
Миколайович 

  2,0000 

5 Шульга Андрій 
Андрійович 

  2,0000 

6 Супронець Юрій 
Володимирович 

  2,0000 

7 Дреус Микола 
Валентинович 

  2,0000 

8 Костюк Юрій  
Іванович 

  2,0000 

9 Гусар Віктор 
Геннадійович 

  2,0000 

10 Хотян Володимир 
Вікторович 

  2,0000 

11 Хохлюк Василь 
Михайлович 

  2,0000 

12 Бистрицька Тетяна 
Петрівна  

  2,0000 

13 Гартфіль Євген  
Вікторович 

  2,0000 

14 Дмитрук Віталій 
Миколайович 

  2,0000 

15 Бубенцов Валерій 
Григорович 

  2,0000 

16 Кучерук Богдан 
Петрович 

  2,0000 

17 Назарчук Дмитро 
Леонідович 

  2,0000 

18 Кушпіль Ярослав 
Валентинович 

  2,0000 

19 Ятлук Сергій 
Юрійович 

  2,0000 

20 Кухарський Роман 
Вікторович 

  2,0000 

21 Кошовий Богдан 
Олегович 

  2,0000 



22 Цимбалюк 
Володимир 
Володимирович 

  2,0000 

23 Свінціцький 
Олександр 
Миколайович 

  2,0000 

24 Хіміч Олексій 
Миколайович 

  2,0000 

25 Ятлук Олександр 
Миколайович  

  2,0000 

26 Новіцька Антоніна 
Вацлавівна 

  2,0000 

 
 
 
 
Секретар ради                                                                                       О.В.Самчук  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

 РІШЕННЯ 
26 сесія 8 скликання 

 
12 листопада  2018 року                                                                                                № 1431 
 
Про надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок комунальної власності 
Баранівської об’єднаної територіальної 
громади за межами населених пунктів 
для ведення особистого селянського  
господарства з подальшою передачею у  
власність громадянам 
 

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

 
ВИРІШИЛА: 

   1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок 
з земель запасу сільськогосподарського призначення комунальної власності Баранівської 
об’єднаної територіальної громади (16.00) загальною площею 11,8722 га (кадастровий номер 
ХХХХХХХ) для ведення особистого селянського господарства за межами ХХХХХХХХ, з 
подальшою  передачею у власність, згідно з додатком. 

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

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

 
 
Міський голова                                                                              А.О.Душко    

 
 
                     



 Додаток до рішення 
                                                                                   26 сесії 8 скликання Баранівської          
                                                                                міської ради  від 12.11.2018 р. № 1431       

                                                                                                                        
 
 
 
 
 Прізвище,  ім,я  та  

по-батькові 
Адреса проживання Місце 

розташування 
земельної 
ділянки 
 

Площа, 
га 

1 Лисюк Ірина 
Русланівна 

  2,0000 

2 Чаплінська Оксана 
Сергіївна 

  2,0000 

3 Лисюк Руслан 
Михайлович 

  2,0000 

4 Мельник Віктор 
Володимирович 

  1,8722 

5 Арзанцева Іра 
Сергіївна 

  2,0000 

6 Сосновська Віта 
Сергіївна 

  2,0000 

 
 
 
 
 
Секретар ради                                                                                     О.В.Самчук  
 

 
 

                                                                                                                              
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                      



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

 РІШЕННЯ 
26 сесія 8 скликання 

 
12 листопада  2018 року                                                                                                № 1432 
 
Про надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок комунальної власності 
Баранівської об’єднаної територіальної 
громади за межами населених пунктів 
для ведення особистого селянського  
господарства з подальшою передачею у  
власність громадянам 
 

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

 
ВИРІШИЛА: 

   1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок 
з земель запасу сільськогосподарського призначення комунальної власності Баранівської 
об’єднаної територіальної громади (16.00) загальною площею 49,8318 га (кадастровий номер 
ХХХХХХХ) для ведення особистого селянського господарства за межами 
ХХХХХХХХХХХХ, з подальшою  передачею у власність, згідно з додатком. 

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

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



 Додаток до рішення 
                                                                                   26 сесії 8 скликання Баранівської          
                                                                                міської ради  від 12.11.2018 р. № 1432       

                                                                                                                        
 
 
 Прізвище,  ім,я  та  

по-батькові 
Адреса проживання Місце 

розташування 
земельної 
ділянки 
 

Площа, 
га 

1 Іванчик Віталій 
Павлович 

  2,0000 

2 Стаднюк Валентин  
Валентинович 

  2,0000 

3 Воробей Олексій 
Володимирович 

  2,0000 

4 Присяжнюк Віктор 
Федорович 

  2,0000 

5 Савич Віталій 
Юрійович 

  2,0000 

6 Бортник Сергій 
Володимирович 

  2,0000 

7 Корнійчук Олександр 
Сергійович 

  2,0000 

8 Туровський Іван 
Йосипович 

  2,0000 

9 Омельчук Олександр 
Миколайович 

  2,0000 

10 Ретьман Микола 
Васильович 

  2,0000 

11 Омельчук Сергій 
Станіславович 

  2,0000 

12 Волошин Юрій 
Вікторович  

  2,0000 

13 Чубар Сергій 
Володимирович 

  2,0000 

14 Муравський Валерій 
Сергійович 

  2,0000 

15 Кочубей Сергій 
Миколайович 

  2,0000 

16 Стрільчук Павло 
Федорович 

  2,0000 

17 Степанюк Андрій 
Володимирович 

  2,0000 

18 Коробенко Іван 
Дмитрович 

  2,0000 

19 Горлатий Михайло 
Миколайович 

  2,0000 

20 Гончаренко 
Костянтин Іванович 

  2,0000 

21 Романюк Петро 
Анатолійович 

  2,0000 

22 Козеренко Олег 
Миколайович 

  2,0000 



23 Шишенко Микола 
Михайлович 

  2,0000 

24 Чубар Юрій 
Сергійович 

  2,0000 

25 Куц Олександр 
Миколайович 

  2,0000 

 
 
 
Секретар ради                                                                                            О.В.Самчук  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                         



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

 РІШЕННЯ 
26 сесія 8 скликання 

 
12 листопада  2018 року                                                                                                № 1433 
 
Про надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок комунальної власності 
Баранівської об’єднаної територіальної 
громади за межами населених пунктів 
для ведення особистого селянського  
господарства з подальшою передачею у  
власність громадянам 
 

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

 
ВИРІШИЛА: 

   1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок 
з земель запасу сільськогосподарського призначення комунальної власності Баранівської 
об’єднаної територіальної громади (16.00) загальною площею 87,7091 га (кадастровий номер 
ХХХХХХХ) для ведення особистого селянського господарства за межами ХХХХХХХХ, з 
подальшою  передачею у власність, згідно з додатком. 

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

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

 
 
Міський голова                                                                            А.О.Душко  
   

 
 



Додаток до рішення 
                                                                                   26 сесії 8 скликання Баранівської          
                                                                                міської ради  від 12.11.2018 р. № 1433       

                                                                                                                        
 
 
 Прізвище,  ім,я  та  

по-батькові 
Адреса проживання Місце 

розташування 
земельної 
ділянки 

Площа, 
га 

1 Лук’янчук Сергій 
Васильович 

  2,0000 

2 Юрченко Дмитро 
Вікторович 

  2,0000 

3 Шульга Микола 
Петрович 

  2,0000 

4 Козеренко Олег 
Миколайович 

  2,0000 

5 Бізюк Сергій 
Михайлович 

  2,0000 

6 Остапчук Валентин 
Володимирович 

  2,0000 

7 Вовненко Сергій 
Василтович 

  2,0000 

8 Яблонський 
Олександр 
Пилипович 

  2,0000 

9 Хіміч Валерій 
Станіславович 

  2,0000 

10 Виховський Сергій 
Адамович 

  2,0000 

11 Масюк Руслан  
Петрович 

  2,0000 

12 Романчук Олександр 
Олександрович 

  2,0000 

13 Ренчковський Леонід 
Леонідович 

  2,0000 

14 Завадський Віктор 
Іванович 

  2,0000 

15 Зух Віктор 
Васильович 

  2,0000 

16 Нічпальський Сергій 
Анатолійович 

  2,0000 

17 Семенець Олексій 
Романович 

  2,0000 

18 Дубінін Юрій 
Олександрович 

  2,0000 

19 Бовсунівський 
Андрій Васильович 

  2,0000 

20 Вахарчук Василь 
Васильович 

  2,0000 

21 Нікітчин Сергій 
Анатолійович 

  2,0000 

22 Максимович Віктор 
Миколайович 

  2,0000 



23 Цюбик Микола 
Іванович 

  2,0000 

24 Туровець Микола 
Миколайович 

  2,0000 

25 Плаксюк Любов 
Олександрівна 

  2,0000 

26 Олексюк Петро 
Павлович 

  2,0000 

27 ТалькоТарас 
Володимирович 

  2,0000 

28 Тимощук Олександр 
Михайлович 

  2,0000 

29 Лазюта Олександр 
Миколайович 

  2,0000 

30 Прокопчук 
Володимир 
Миколайович 

  2,0000 

31 Шкабара Олександр 
Григорович 

  2,0000 

32 Мищик Анатолій 
Юрійович 

  2,0000 

33 Грабовенський Ігор 
Володимирович 

  2,0000 

 
 
 
 
Секретар ради                                                                         О.В.Самчук  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

 РІШЕННЯ 
26 сесія 8 скликання 

 
12 листопада 2018 року                                                                                                № 1434 
 
Про надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки комунальної власності 
Баранівської об’єднаної територіальної 
громади за межами населеного пункту 
для ведення особистого селянського  
господарства з подальшою передачею у  
власність гр.Савичу А.В. 
 

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

 
ВИРІШИЛА: 

   1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
з земель запасу сільськогосподарського призначення комунальної власності Баранівської 
об’єднаної територіальної громади (16.00) загальною площею 1,3053 га (кадастровий номер 
ХХХХХХ) для ведення особистого селянського господарства за межами ХХХХХХХХХ, з 
подальшою  передачею у власність гр.Савичу Артему Володимировичу, який проживає в 
ХХХХХХХ. 

 
   2. Після виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної громади, Баранівській міській 
раді зареєструвати земельну ділянку у відділі Держгеокадастру. Гр.Савичу А.В. подати 
проект землеустрою на розгляд сесії міської ради щодо прийняття рішення про його 
затвердження та передачі земельної ділянки у власність. 

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



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
26 сесія 8 скликання 

 
12 листопада 2018 року                                                                                      № 1435 
 
Про припинення дії договорів 
оренди землі гр.Дем’яненка І.В. 
 

   Розглянувши заяву гр.Дем,яненка І.В. про припинення дії договорів оренди землі в 
зв’язку з поєднанням в одній особі власника земельної ділянки та орендаря, договори 
купівлі-продажу, керуючись ст.12 Земельного кодексу України, Законом України «Про 
оренду землі», ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи 
рекомендації постійної комісії з питань земельних відносин, містобудування, будівництва та 
охорони навколишнього природного середовища, міська рада 

 
ВИРІШИЛА: 

      1. Припинити дію договору оренди землі площею 0,2776 га для розміщення та 
експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств 
переробної, машинобудівної та іншої промисловості в ХХХХХХХХ, який укладений 
25.09.2018 р. між гр.Дем,яненком Іваном Вікторовичем та Баранівською міською радою. 
Кадастровий номер земельної ділянки – ХХХХХХХХ. 
 
       2. Припинити дію договору оренди землі площею 0,0959 га для розміщення та 
експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств 
переробної, машинобудівної та іншої промисловості в ХХХХХХ, який укладений 
25.09.2018 р. між гр.Дем,яненком Іваном Вікторовичем та Баранівською міською радою. 
Кадастровий номер земельної ділянки – ХХХХХХХ. 
 
       3. Гр.Дем,яненку І.В. укласти з Баранівською міською радою угоди про припинення дії 
договору оренди землі та зареєструвати їх відповідно до чинного законодавства. 
 

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

 

 
Міський голова                                                                                                                 А.О.Душко 
 
 
 
 
 
 
     
   

 



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
26 сесія 8 скликання 

 
12 листопада 2018 року                                                                                      № 1436 
 
Про припинення дії договору 
оренди землі гр.Рибачука О.М. 
 

   Розглянувши заяву гр.Рибачука О.М. про припинення дії договору оренди землі в 
зв’язку з поєднанням в одній особі власника земельної ділянки та орендаря, договір купівлі-
продажу, керуючись ст.12 Земельного кодексу України, Законом України «Про оренду 
землі», ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи 
рекомендації постійної комісії з питань земельних відносин, містобудування, будівництва та 
охорони навколишнього природного середовища, міська рада 

 
ВИРІШИЛА: 

      1. Припинити дію договору оренди землі площею 0,4202 га для розміщення та 
експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств 
переробної, машинобудівної та іншої промисловості в ХХХХХХХХ, який укладений 
03.09.2018 р. між гр.Рибачуком Олександром Миколайовичем та Баранівською міською 
радою. Кадастровий номер земельної ділянки – ХХХХХХХХ. 
 
       2. Гр.Рибачуку О.М. укласти з Баранівською міською радою угоду про припинення дії 
договору оренди землі та зареєструвати її відповідно до чинного законодавства. 
 

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

 

 
Міський голова                                                                                                                 А.О.Душко 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
   



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
26 сесія 8 скликання 

 
12 листопада 2018 року                                                                                                № 1437 
 
Про припинення дії договорів 
оренди землі гр.Олійника В.П. 
 

   Розглянувши заяву гр.Олійника В.П. про припинення дії договорів оренди землі в 
зв’язку з поєднанням в одній особі власника земельної ділянки та орендаря, договори 
купівлі-продажу, керуючись ст.12 Земельного кодексу України, Законом України «Про 
оренду землі», ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи 
рекомендації постійної комісії з питань земельних відносин, містобудування, будівництва та 
охорони навколишнього природного середовища, міська рада 

 
ВИРІШИЛА: 

      1. Припинити дію договору оренди землі площею 0,0732 га для розміщення та 
експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств 
переробної, машинобудівної та іншої промисловості в м.Баранівка по ХХХХХХ, який 
укладений 21.06.2018 р. між гр.Олійником Володимиром Петровичем та Баранівською 
міською радою. Кадастровий номер земельної ділянки – ХХХХХХХХ. 
 
       2. Припинити дію договору оренди землі площею 0,0174 га для розміщення та 
експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств 
переробної, машинобудівної та іншої промисловості в ХХХХХ, який укладений 14.03.2018 
р. між гр.Олійником Володимиром Петровичем та Баранівською міською радою. 
Кадастровий номер земельної ділянки – ХХХХХХХХХ. 
 
       3. Гр.Олійнику В.П. укласти з Баранівською міською радою угоди про припинення дії 
договору оренди землі та зареєструвати їх відповідно до чинного законодавства. 
 

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

 

 
Міський голова                                                                                                                 А.О.Душко 
 
 
 
 
                                      
 
 
 
 
 
     



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

 РІШЕННЯ 
26 сесія 8 скликання 

 
12 листопада 2018 року                                                                                                      № 1438 
 
Про передачу в оренду земельної ділянки  
комунальної власності Баранівської  
об’єднаної територіальної  громади для  
розміщення та експлуатації  основних,  
підсобних і допоміжних  будівель та споруд  
підприємств  переробної, машинобудівної  
та іншої промисловості ФОП Дідковській В.С. 
 
         Розглянувши заяву ФОП Дідковської В.С. про передачу в оренду земельної ділянки для 
розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд 
підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості, витяг з Державного 
реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності,  керуючись 
ст.12,93,124,125 Земельного кодексу України, Законом України «Про оренду землі», 
Законом України «Про реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», ст.26 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації 
постійної комісії з питань земельних відносин, містобудування, будівництва та охорони 
навколишнього природного середовища, міська рада 
 
ВИРІШИЛА:     

   1. Передати ФОП Дідковській Валентині Станіславівні в короткострокову оренду 
терміном на 1 (один) рік земельну ділянку комунальної власності Баранівської об’єднаної 
територіальної громади для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних 
будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості 
загальною площею 0,0388 га по ХХХХХХ (кадастровий номер ділянки – ХХХХХХ). 

    2. Встановити розмір орендної плати за оренду землі загальною площею 0,0388 га - 6 
% від нормативно-грошової оцінки землі. 

          3.   ФОП Дідковській В.С.: 
          3.1. Замовити виготовлення договору оренди землі та зареєструвати його відповідно 
до чинного законодавства. 
          3.2.  Після закінчення терміну оренди продовжити термін дії договору оренди землі 
або повернути земельну ділянку в стані, придатному для подальшого використання за 
цільовим призначенням. 
          3.3.  Виконувати обов’язки землекористувача відповідно до вимог статті 96 Земельного 
кодексу України.  
          3.4. Забезпечити вільний доступ для прокладання нових, ремонту та експлуатації 
існуючих  інженерних мереж і споруд, що знаходяться в межах земельної ділянки. 
          4.   Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань   
земельних відносин, містобудування, будівництва та охорони навколишнього природного 
середовища. 
 
Міський голова                                                                                           А.О.Душко 

  



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ 
26 сесія 8 скликання 

 
12 листопада  2018 року                                                                                                № 1439 
 
Про укладення договору про 
передачу права власності 
на земельні ділянки 
 
         Розглянувши заяву гр.Олійник Г.Б. про добровільну відмову від права власності на 
земельні ділянки,  керуючись ст.12,142 Земельного кодексу України, ст.347 Цивільного 
кодексу України, Законом України «Про реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх 
обтяжень», ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи 
рекомендації постійної комісії з питань земельних відносин, містобудування, будівництва та 
охорони навколишнього природного середовища, міська рада 
 
ВИРІШИЛА:     

   1. Баранівській міській раді в особі міського голови Душка А.О. укласти з гр.Олійник 
Галиною Борисівною, яка проживає в ХХХХХХХ, договір про передачу права власності на 
земельні ділянки для ведення особистого селянського господарства загальною площею 
0,3487 га, в тому числі: ділянка №1 – 0,0886 га (кадастровий номер ХХХХХХХ), ділянка №2 
– 0,0384 га (кадастровий номер ХХХХХХХХ), ділянка №3 – 0,1488 га (кадастровий номер 
ХХХХХ), ділянка №4 – 0,0396 га (кадастровий номер ХХХХХХХХ), ділянка №5 – 0,0333 га 
(кадастровий номер ХХХХХХХХХ), які розташовані на території Баранівської об’єднаної 
територіальної громади в межах ХХХХХХХ.  Договір про передачу права власності на 
земельні ділянки підлягає нотаріальному посвідченню. 

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

                                                                                                                                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        
                                                                                                                                                    



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

 РІШЕННЯ  
26 сесія 8 скликання 

 
12 листопада  2018 року                                                                                         № 1440 
 
Про затвердження Детального плану 
території земельної ділянки в м.Баранівка  
загальною площею 0,0008 га 
зі зміною цільового призначення з земель 
сільськогосподарського призначення 
для ведення особистого селянського  
господарства на землі промисловості, 
транспорту, зв’язку, енергетики, оборони 
та іншого призначення 
 

 
   Розглянувши «Детальний план території земельної ділянки в місті Баранівка», 

враховуючи протокол громадських слухань №24 від 30.10.2018 р., керуючись ст.19 Закону 
України «Про регулювання містобудівної діяльності», наказом Міністерства регіонального 
розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 16.11.2011 р. 
№290 «Про затвердження порядку розроблення містобудівної документації», ст.26 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної 
комісії з питань земельних відносин, містобудування, будівництва та охорони 
навколишнього природного середовища, міська рада 
 

ВИРІШИЛА: 

          1. Затвердити Детальний план території земельної ділянки в місті Баранівка загальною 
площею 0,0008 га зі зміною цільового призначення з земель сільськогосподарського 
призначення для ведення особистого селянського господарства на землі промисловості, 
транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення для розміщення, 
будівництва, експлуатації та обслуговування будівель та споруд об’єктів передачі 
електричної енергії, який розроблений ФОП Микитенком В.А.    
 
          2. Виконавчому комітету Баранівської міської ради забезпечити оприлюднення 
детального плану території протягом 10 днів з дати його затвердження. 
 
          3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань 
земельних відносин, містобудування, будівництва та охорони навколишнього природного 
середовища.  

 
 

Міський голова                                                                                                        А.О.Душко 

 
                                                                                                                                        

 
 

                                                                                        
                                                            



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

 РІШЕННЯ  
26 сесія 8 скликання 

 
12 листопада  2018 року                                                                                                № 1441 
  
Про затвердження Детального плану 
території земельної ділянки в м.Баранівка  
по вул.Звягельській,1а  
 

 
   Розглянувши «Детальний план території земельної ділянки в місті Баранівка», 

враховуючи протокол громадських слухань №24 від 30.10.2018 р., керуючись ст.19 Закону 
України «Про регулювання містобудівної діяльності», наказом Міністерства регіонального 
розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 16.11.2011 р. 
№290 «Про затвердження порядку розроблення містобудівної документації», ст.26 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної 
комісії з питань земельних відносин, містобудування, будівництва та охорони 
навколишнього природного середовища, міська рада 
 

ВИРІШИЛА: 

          1. Затвердити Детальний план території земельної ділянки в місті Баранівка з метою 
зміни цільового використання земельної ділянки для будівництва та обслуговування 
будівель закладів культурно-просвітницького обслуговування на землі для будівництва та 
обслуговування будівель ринкової інфраструктури (адміністративних будинків, офісних 
приміщень та інших будівель громадської забудови, які використовуються для здійснення 
підприємницької та іншої діяльності, пов’язаних з отриманням прибутку)  по 
вул.Звягельській,1а, який розроблений ФОП Микитенком В.А.    
 
          2. Виконавчому комітету Баранівської міської ради забезпечити оприлюднення 
детального плану території протягом 10 днів з дати його затвердження. 
 
          3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань 
земельних відносин, містобудування, будівництва та охорони навколишнього природного 
середовища.  

 
 

Міський голова                                                                                                         А.О.Душко 

 
 
 
 
                                                                                                                 
 
 

  
 
                                                                           

   



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ 
26 сесія 8 скликання 

 
12 листопада  2018 року                                                                                                    № 1442 
 
Про внесення змін до рішення  
7 сесії 8 скликання від 08.06.2017 р. 
№298 

 
   Заслухавши інформацію начальника відділу містобудування та архітектури, земельних 

відносин та комунального майна Шевчук О.Г. про необхідність внесення змін до рішення 7 
сесії 8 скликання Баранівської міської ради від 08.06.2017 р. №298 в зв’язку з допущенням 
технічної помилки, керуючись ст.12 Земельного кодексу України, ст.26 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної комісії з питань 
земельних відносин, містобудування, будівництва та охорони навколишнього природного 
середовища, міська рада 

 
ВИРІШИЛА: 

          1. Внести зміни до рішення 7 сесії 8 скликання Баранівської міської ради від  08.06.2017 
р. №298 «Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення у 
власність земельної ділянки комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної 
громади гр.Пятковській Надії Анатоліївні для ведення особистого селянського 
господарства», а саме, в пункті 1 даного рішення слова «орієнтовною площею 0,20 га» 
замінити на слова «орієнтовною площею 0,31 га». 

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

 
Міський голова                                                               А.О.Душко 
 

                                                                                                                                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                 
 
 
                                                                                                                
 
                                                                                                     
                                                                                                                                  



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ 
26 сесія 8 скликання 

 
12 листопада 2018 року                                                                                        № 1443 
 
Про затвердження технічної 
документації з нормативної 
грошової оцінки земель 
(регуляторний акт) 

 
   Розглянувши технічні документації з нормативної грошової оцінки земель села 

Смолдирів, села Іванівка, села Смолка, села Суємці, села Володимирівка, які розроблені ДП 
«Житомирський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою», керуючись ст.12 
Земельного кодексу України, Законом України «Про оцінку земель», Законом України «Про 
експертизу землевпорядної документації», Законом України «Про засади державної 
регуляторної політики у сфері господарської діяльності», Податковим кодексом України, 
ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації 
постійної комісії з питань земельних відносин, містобудування, будівництва та охорони 
навколишнього природного середовища, міська рада 

 
ВИРІШИЛА: 

          1. Затвердити технічну документацію з нормативної грошової оцінки земель села 
Смолдирів Баранівського району Житомирської області та середню (базову) вартість 1 м2 
земель села Смолдирів – 82,30 грн./м2. Значення зонального коефіцієнту Км2 становить 1,11 
та 0,98. Площа земель населеного пункту – 557,9 га. 
          2. Затвердити технічну документацію з нормативної грошової оцінки земель села 
Іванівка Баранівського району Житомирської області та середню (базову) вартість 1 м2 
земель села Іванівка – 66,69 грн./м2. Значення зонального коефіцієнту Км2 становить 1,00. 
Площа земель населеного пункту – 228,4 га. 
          3. Затвердити технічну документацію з нормативної грошової оцінки земель села 
Смолка Баранівського району Житомирської області та середню (базову) вартість 1 м2 
земель села Смолка – 82,44 грн./м2. Значення зонального коефіцієнту Км2 становить 1,00. 
Площа земель населеного пункту – 147,0 га. 
          4. Затвердити технічну документацію з нормативної грошової оцінки земель села 
Суємці Баранівського району Житомирської області та середню (базову) вартість 1 м2 земель 
села Суємці – 89,77 грн./м2. Граничні значення зонального коефіцієнту Км2 становлять 1,03 
та 0,85. Площа земель населеного пункту – 422,1 га. 
          5. Затвердити технічну документацію з нормативної грошової оцінки земель села 
Володимирівка Баранівського району Житомирської області та середню (базову) вартість 1 
м2 земель села Володимирівка – 77,83 грн./м2. Значення зонального коефіцієнту Км2 
становить 1,00. Площа земель населеного пункту – 140,5 га. 
          6. Ввести в дію нормативну грошову оцінку земель населених пунктів з 01.01.2020 
року. 
          7. Нормативна грошова оцінка земель села Смолдирів, села Іванівка, села Смолка, села 
Суємці, села Володимирівка підлягає щорічній індексації відповідно до вимог чинного 
законодавства. 
          8. Відділу містобудування та архітектури, земельних відносин та комунальної 
власності Баранівської міської ради внести зміни до діючих договорів оренди землі щодо 
зміни розміру орендної плати шляхом укладання додаткових угод. 
          9. Оприлюднити дане рішення відповідно до вимог чинного законодавства. 



          10. З 01 січня 2020 р. вважати такими, що втратили чинність, рішення 1 сесії 6 
скликання Суємецької сільської ради від 12.11.2010 р. №9 «Про затвердження технічної 
документації грошової оцінки земель населених пунктів Суємецької сільської ради» та 
рішення 14 сесії 6 скликання Смолдирівської сільської ради від 12.06.2012 р. №84 «Про 
затвердження грошової оцінки земель населених пунктів Смолдирівської сільської ради». 
          11. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань 
земельних відносин, містобудування, будівництва та охорони навколишнього природного 
середовища. 
 
 

 
Міський голова                                                                            А.О.Душко 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ 
26 сесія 8 скликання 

 
12 листопада  2018 року                                                                                                № 1444 
 
Про надання дозволу на виготовлення 
технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення меж земельної  
ділянки комунальної власності Баранівської  
об,єднаної територіальної громади для  
будівництва і обслуговування житлового  
будинку, господарських будівель і споруд 
з подальшою передачею в оренду  
гр.Цимбалюку А.М. 

 
          Розглянувши заяву гр.Цимбалюка А.М., витяг з державного реєстру речових прав на 
нерухоме майно від 27.08.2018 р., керуючись ст.12,40,93,124,125 Земельного кодексу 
України, Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 
спрощення порядку набуття прав на землю», Законом України «Про оренду землі», ст.12,25 
Закону України «Про землеустрій», ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», враховуючи рекомендації постійної комісії з питань земельних відносин, 
містобудування, будівництва та охорони навколишнього природного середовища, міська 
рада 

 
ВИРІШИЛА: 

          1. Надати дозвіл на розробку технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення)  меж земельної ділянки комунальної власності Баранівської 
об’єднаної територіальної громади гр.Цимбалюку Андрію Миколайовичу, який проживає по 
ХХХХХХХХХ, орієнтовною загальною площею 0,1200 га  для будівництва і обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд ХХХХХХХХ, з подальшою передачею 
в оренду. Дана земельна ділянка відноситься до категорії земель житлової та громадської 
забудови. 
 
          2. Після виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення  
(відновлення) меж земельної ділянки комунальної власності Баранівської об’єднаної 
територіальної громади, Баранівській міській раді зареєструвати земельну ділянку у відділі 
Держгеокадастру. Гр.Цимбалюку А.М. подати  технічну документацію на розгляд сесії  
міської ради щодо прийняття рішення про її затвердження  та передачі земельної ділянки в 
оренду. 
 

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

 
 

Міський голова                                                              А.О.Душко 
 
 
 
 



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ 
26 сесія 8 скликання 

 
12 листопада  2018 року                                                                                                № 1445 
 
Про припинення права 
користування земельною  
ділянкою  

 
 

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

 
ВИРІШИЛА: 

          1. Припинити право користування земельною ділянкою гр.Лисюку Володимиру 
Яковлевичу, який проживає в ХХХХХХХХ, загальною площею 0,2000 га для ведення 
особистого селянського господарства в ХХХХХХХХХ. Передати земельну ділянку площею 
0,2000 га до земель запасу сільськогосподарського призначення комунальної власності 
Баранівської об’єднаної територіальної   громади. 

 

          2.Припинити право користування земельною ділянкою гр.Юрченку Миколі 
Володимировичу, який проживає в ХХХХХ, загальною площею 0,0500 га для будівництва 
та обслуговування житлового будинку в ХХХХХХХ. Передати земельну ділянку площею 
0,0500 га до земель запасу житлової та громадської забудови комунальної власності 
Баранівської об’єднаної територіальної   громади. 

 

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

 

 

 
Міський голова                                                                     А.О.Душко  
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ 
26 сесія 8 скликання 

 
12 листопада  2018 року                                                                                                № 1446  
 
Про надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок комунальної власності 
Баранівської об’єднаної територіальної 
громади за межами населених пунктів 
для ведення особистого селянського  
господарства з подальшою передачею у  
власність громадянам 
 

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

 
ВИРІШИЛА: 

   1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок 
з земель запасу сільськогосподарського призначення комунальної власності Баранівської 
об’єднаної територіальної громади (16.00) загальною площею 21,2178 га (кадастровий номер 
ХХХХХХХ) для ведення особистого селянського господарства за межами ХХХХХХХ, з 
подальшою  передачею у власність, згідно з додатком. 

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

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



                                                
Додаток до рішення 

                                                                                   26 сесії 8 скликання Баранівської          
                                                                                   міської ради  від 12.11.2018 р. 
№1446        

                                                                                                                        
 
 Прізвище,  ім,я  та  

по-батькові 
Адреса проживання Місце 

розташування 
земельної 
ділянки 
 

Площа, 
га 

1 Муравський Максим 
Алікович 

  2,0000 

2 Муравська Віта 
Русланівна 

  2,0000 

3 Баранівська міська 
рада 

  17,2178 

 
 
 
 
Секретар ради                                                                                   О.В.Самчук  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ 
26 сесія 8 скликання 

 
12 листопада  2018 року                                                                                     № 1447 
 
Про надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок комунальної власності 
Баранівської об’єднаної територіальної 
громади за межами населених пунктів 
для ведення особистого селянського  
господарства з подальшою передачею у  
власність громадянам 
 

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

 
ВИРІШИЛА: 

   1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок 
з земель запасу сільськогосподарського призначення комунальної власності Баранівської 
об’єднаної територіальної громади (16.00) загальною площею 12,5658 га (кадастровий номер 
ХХХХХХХХХ) для ведення особистого селянського господарства за межами ХХХХХХХ, з 
подальшою  передачею у власність, згідно з додатком. 

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

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



          Додаток до рішення 
                                                                                   26 сесії 8 скликання Баранівської          
                                                                                міської ради  від 12.11.2018 р. № 1447       

                                                                                                                        
 
 
 Прізвище,  ім,я  та  

по-батькові 
Адреса проживання Місце 

розташування 
земельної 
ділянки 
 

Площа, 
га 

1 Коротюк Анатолій 
Олександрович 

  2,0000 

2 Курило Алла 
Миколаївна 

  2,0000 

3 Курило Іванна 
Миколаївна 

  2,0000 

4 Баранівська міська 
рада 

  6,5658 

 
 
 
 
Секретар ради                                                                                                  О.В.Самчук  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                             
 



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

 РІШЕННЯ 
26 сесія 8 скликання 

 
12 листопада 2018 року                                                                                      № 1448 
 
Про передачу земельних 
ділянок державної власності 
у комунальну власність 
 

   Відповідно до статей 151,117,122 Земельного кодексу України, розпорядження 
Кабінету Міністрів України від 31.01.2018 р. №60 «Питання передачі земельних ділянок 
сільськогосподарського призначення державної власності у комунальну власність 
об’єднаних територіальних громад», керуючись ст.26,59 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної комісії з питань земельних 
відносин, містобудування, будівництва та охорони навколишнього природного середовища, 
міська рада 

 
ВИРІШИЛА: 

   1. Доручити виконавчому комітету Баранівської міської ради звернутися до Головного 
управління Держгеокадастру у Житомирській області з клопотанням про передачу у 
комунальну власність земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної 
власності орієнтовною площею 677,2804 га, в тому числі: 

 
Сформовані земельні ділянки: 
 
Баранівська міська рада: 
- 19,5719 га (1820600000:02:000:0410); 
- 44,7058 га (1820600000:02:000:0361). 
 
Вірлянський старостинський округ: 
- 40,2849 га (1820680800:05:000:0074); 
- 13,2631 га (1820680800:05:000:0073); 
- 24,8412 га (1820680800:05:000:0072); 
- 0,7500 га (1820680800:04:000:0259); 
- 30,2714 га (1820680800:01:000:0672); 
- 2,0000 га (1820680800:01:000:0689). 
 
Берестівський старостинський округ: 
- 13,0595 га (1820680400:02:000:1614); 
- 2,1342 га (1820680400:02:000:1615); 
- 0,3275 га (1820680400:02:000:1622); 
- 24,3612 га (1820680400:02:000:1621). 
 
Рогачівський старостинський округ: 
- 5,9155 га (1820684800:04:000:0612); 
- 47,0815 га (1820684800:01:000:0612); 
- 15,2000 га (1820684800:04:000:0613); 
- 8,0000 га (1820684800:04:000:0603). 
 
 



 
Смолдирівський старостинський округ: 
- 21,7688 га (1820685300:01:000:0271). 
 
Суємецький старостинський округ: 
- 75,9671 га (1820685800:04:000:1246); 
- 2,6960 га (1820685800:04:000:1277); 
- 7,0044 га (1820685800:04:000:1276); 
- 10,1826 га (1820685800:04:000:1280); 
- 48,5092 га (1820685800:04:000:1273); 
- 8,2792 га (1820685800:04:000:1281); 
- 10,5579 га (1820685800:01:000:0242). 
 
Зеремлянський старостинський округ: 
- 1,5999 га (1820682200:03:000:0164). 
 
Марківський старостинський округ: 
- 2,6507 га (1820683600:04:000:0036); 
- 2,7430 га (1820683600:01:000:0261); 
- 1,4670 га (1820683600:01:000:0262); 
- 0,3029 га (1820683600:01:000:0284); 
- 33,0168 га (1820683600:01:000:0260); 
- 17,0600 га (1820683600:07:000:0190); 
- 2,0000 га (1820683600:07:000:0189); 
- 0,9400 га (1820683600:07:000:0183); 
- 11,8000 га (1820683600:07:000:0004); 
- 0,6972 га (1820683600:04:000:0010). 
 
Ялишівський старостинський округ: 
- 13,7854 га (1820687600:03:000:0109). 
 
Несформовані земельні ділянки: 
 
Суємецький старостинський округ: 
- 9,30 га (рілля). 
 
Берестівський старостинський округ: 
- 28,24 га (господарський двір); 
- 6,09 га (багаторічні насадження): 
- 4,00 га (рілля); 
 
Йосипівський старостинський округ: 
- 14,00 га (рілля). 
 
Полянківський старостинський округ: 
- 4,13 га (рілля); 
- 6,30 га (рілля); 
- 1,30 га (рілля); 
- 2,59 га (рілля); 
- 6,20 га (рілля); 
- 7,50 га (рілля); 
- 7,40 га (рілля). 
 
Марківський старостинський округ: 
- 8,00 га (випас); 



- 0,72 га (господарський двір); 
- 1,70 га (господарський двір); 
- 8,20 га (рілля). 
 
Рогачівський старостинський округ: 
- 10,6 га (сіножаті). 
 

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

 

                                                           
                                                                                                                 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

 РІШЕННЯ 
26 сесія 8 скликання 

 
12 листопада  2018 року                                                                                                  № 1449 
 
Про затвердження проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки  
комунальної власності Баранівської об’єднаної  
територіальної громади з метою передачі її у 
власність для індивідуального садівництва 
гр.Пасічнику П.І. 

 
   Розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної 

власності Баранівської об’єднаної територіальної громади з метою передачі її у власність для 
індивідуального садівництва, керуючись ст.12,35,118,125,126,1861 Земельного кодексу 
України, ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи 
рекомендації постійної комісії з питань земельних відносин, містобудування, будівництва та 
охорони навколишнього природного середовища, міська рада 

 
 

ВИРІШИЛА: 

   1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної 
власності Баранівської об’єднаної територіальної громади з метою передачі її у власність 
гр.Пасічнику Петрові Івановичу, який проживає по ХХХХХХХХ, загальною площею 0,1200 
га для індивідуального садівництва по ХХХХХХХХХ. Дана земельна ділянка відноситься 
до категорії земель сільськогосподарського призначення. 

 
   2. Передати гр.Пасічнику Петрові Івановичу у власність земельну ділянку комунальної 

власності Баранівської об’єднаної територіальної громади, яка розташована по ХХХХХХХ, 
площею 0,1200 га, в тому числі: рілля – 0,1200 га, для індивідуального садівництва, 
кадастровий номер земельної ділянки – ХХХХХХХХХ. 

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

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

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

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

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

 
Міський голова                                                                                      А.О.Душко 
 
 
 



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

 РІШЕННЯ 
26 сесія 8 скликання 

 
12 листопада 2018 року                                                                                                № 1450 
 
Про продаж земельної ділянки  
для розміщення та експлуатації 
основних, підсобних і допоміжних 
будівель та споруд підприємств 
переробної, машинобудівної та  
іншої промисловості у власність 
гр.Олійнику В.П. 
 
         Розглянувши заяву гр.Олійника В.П., звіт про експертну грошову оцінку земельної 
ділянки по вул.Першотравенській,2т, розроблений суб’єктом оціночної діяльності 
приватною фірмою «ЮрЕкс», висновок оцінювача про експертну грошову оцінку земельної 
ділянки від 25.10.2018 р., керуючись ст.12,127,128 Земельного кодексу України, Постановою 
Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку здійснення розрахунків з 
розстроченням платежу за придбання земельної ділянки державної та комунальної власності 
від 22.04.2009 р. №381», ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
враховуючи рекомендації постійної комісії з питань земельних відносин, містобудування, 
будівництва та охорони навколишнього природного середовища, міська рада 
 
ВИРІШИЛА: 

         1. Затвердити звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки площею 0,0174 га, 
яка передана в оренду гр.Олійнику Володимиру Петровичу для розміщення та експлуатації 
основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, 
машинобудівної та іншої промисловості на території ХХХХХХХХХХ. 
         2. Продати гр.Олійнику Володимиру Петровичу земельну ділянку площею 0,0174 га у 
власність по ХХХХХХХ для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних 
будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості 
(кадастровий номер ХХХХХХХХХ) за ціною 6866,04 грн. (шість тисяч вісімсот шістдесят 
шість гривень 04 копійки)  (р/р 31511941006713 код ЄДРПОУ 04344386 МФО 899998 в ГУ 
ДКСУ в Житомирській області), з них: 4000,00 грн. – авансовий внесок. 
         3. Доручити міському голові Душку А.О. від імені Баранівської міської ради в 20-
денний термін з дати прийняття цього рішення укласти договір купівлі-продажу земельної 
ділянки за ціною та на умовах, визначених цим рішенням. 
         4. Гр.Олійнику В.П. провести нотаріальне оформлення договору купівлі-продажу 
земельної ділянки та зареєструвати речове право на нерухоме майно. 
         5. Власнику земельної ділянки виконувати обов’язки землевласника згідно з вимогами 
ст.91 Земельного кодексу України. 

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



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

 РІШЕННЯ 
26 сесія 8 скликання 

 
12 листопада 2018 року                                                                                                № 1451 
 
Про продаж земельної ділянки  
для розміщення та експлуатації 
основних, підсобних і допоміжних 
будівель та споруд підприємств 
переробної, машинобудівної та  
іншої промисловості у власність 
гр.Олійнику В.П. 
 
         Розглянувши заяву гр.Олійника В.П., звіт про експертну грошову оцінку земельної 
ділянки по вул.Першотравенській,2х, розроблений суб’єктом оціночної діяльності 
приватною фірмою «ЮрЕкс», висновок оцінювача про експертну грошову оцінку земельної 
ділянки від 25.10.2018 р., керуючись ст.12,127,128 Земельного кодексу України, Постановою 
Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку здійснення розрахунків з 
розстроченням платежу за придбання земельної ділянки державної та комунальної власності 
від 22.04.2009 р. №381», ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
враховуючи рекомендації постійної комісії з питань земельних відносин, містобудування, 
будівництва та охорони навколишнього природного середовища, міська рада 
 
ВИРІШИЛА: 

         1. Затвердити звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки площею 0,0732 га, 
яка передана в оренду гр.Олійнику Володимиру Петровичу для розміщення та експлуатації 
основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, 
машинобудівної та іншої промисловості на території ХХХХХХХХХХ. 
         2. Продати гр.Олійнику Володимиру Петровичу земельну ділянку площею 0,0732 га у 
власність по ХХХХХХХХХХХ для розміщення та експлуатації основних, підсобних і 
допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої 
промисловості (кадастровий номер ХХХХХХХХ) за ціною 25942,08 грн. (двадцять п’ять 
тисяч дев’ятсот сорок дві гривні 08 копійок)  (р/р 31511941006713 код ЄДРПОУ 04344386 
МФО 899998 в ГУ ДКСУ в Житомирській області), з них: 4000,00 грн. – авансовий внесок. 
         3. Доручити міському голові Душку А.О. від імені Баранівської міської ради в 20-
денний термін з дати прийняття цього рішення укласти договір купівлі-продажу земельної 
ділянки за ціною та на умовах, визначених цим рішенням. 
         4. Гр.Олійнику В.П. провести нотаріальне оформлення договору купівлі-продажу 
земельної ділянки та зареєструвати речове право на нерухоме майно. 
         5. Власнику земельної ділянки виконувати обов’язки землевласника згідно з вимогами 
ст.91 Земельного кодексу України. 

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



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

 РІШЕННЯ 
26 сесія 8 скликання 

 
12 листопада 2018 року                                                                                                № 1452 
 
Про продаж земельної ділянки  
для розміщення та експлуатації 
основних, підсобних і допоміжних 
будівель та споруд підприємств 
переробної, машинобудівної та  
іншої промисловості у власність 
гр.Дем,яненку І.В. 
 
         Розглянувши заяву гр.Дем,яненка І.В., звіт про експертну грошову оцінку земельної 
ділянки по вул.Першотравенській,2ш, розроблений суб’єктом оціночної діяльності 
приватною фірмою «ЮрЕкс», висновок оцінювача про експертну грошову оцінку земельної 
ділянки від 25.10.2018 р., керуючись ст.12,127,128 Земельного кодексу України, Постановою 
Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку здійснення розрахунків з 
розстроченням платежу за придбання земельної ділянки державної та комунальної власності 
від 22.04.2009 р. №381», ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
враховуючи рекомендації постійної комісії з питань земельних відносин, містобудування, 
будівництва та охорони навколишнього природного середовища, міська рада 
 
ВИРІШИЛА: 

         1. Затвердити звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки площею 0,0959 га, 
яка передана в оренду гр.Дем,яненку Івану Вікторовичу для розміщення та експлуатації 
основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, 
машинобудівної та іншої промисловості на території ХХХХХХХХХХ. 
         2. Продати гр.Дем,яненку Івану Вікторовичу земельну ділянку площею 0,0959 га у 
власність по ХХХХХХ для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних 
будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості 
(кадастровий номер ХХХХХХХ) за ціною 26852,00 грн. (двадцять шість тисяч вісімсот 
п’ятдесят дві гривні 00 копійок)  (р/р 31511941006713 код ЄДРПОУ 04344386 МФО 899998 
в ГУ ДКСУ в Житомирській області), з них: 4 000,00 грн. – авансовий внесок. 
         3. Доручити міському голові Душку А.О. від імені Баранівської міської ради в 20-
денний термін з дати прийняття цього рішення укласти договір купівлі-продажу земельної 
ділянки за ціною та на умовах, визначених цим рішенням. 
         4. Гр.Дем,яненку І.В. провести нотаріальне оформлення договору купівлі-продажу 
земельної ділянки та зареєструвати речове право на нерухоме майно. 
         5. Власнику земельної ділянки виконувати обов’язки землевласника згідно з вимогами 
ст.91 Земельного кодексу України. 

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



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

 РІШЕННЯ 
26 сесія 8 скликання 

 
12 листопада 2018 року                                                                                                № 1453 
 
Про продаж земельної ділянки  
для розміщення та експлуатації 
основних, підсобних і допоміжних 
будівель та споруд підприємств 
переробної, машинобудівної та  
іншої промисловості у власність 
гр.Дем,яненку І.В. 
 
         Розглянувши заяву гр.Дем,яненка І.В., звіт про експертну грошову оцінку земельної 
ділянки по вул.Першотравенській,2ц, розроблений суб’єктом оціночної діяльності 
приватною фірмою «ЮрЕкс», висновок оцінювача про експертну грошову оцінку земельної 
ділянки від 25.10.2018 р., керуючись ст.12,127,128 Земельного кодексу України, Постановою 
Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку здійснення розрахунків з 
розстроченням платежу за придбання земельної ділянки державної та комунальної власності 
від 22.04.2009 р. №381», ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
враховуючи рекомендації постійної комісії з питань земельних відносин, містобудування, 
будівництва та охорони навколишнього природного середовища, міська рада 
 
ВИРІШИЛА: 

         1. Затвердити звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки площею 0,2776 га, 
яка передана в оренду гр.Дем,яненку Івану Вікторовичу для розміщення та експлуатації 
основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, 
машинобудівної та іншої промисловості на території ХХХХХХХХХХХ. 
 
         2. Продати гр.Дем,яненку Івану Вікторовичу земельну ділянку площею 0,2776 га у 
власність по ХХХХХХХ для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних 
будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості 
(кадастровий номер ХХХХХХХХХ) за ціною 75340,64 грн. (сімдесят п’ять тисяч триста 
сорок гривень 64 копійки) з розстроченням сплати за викуп терміном на один рік (р/р 
31511941006713 код ЄДРПОУ 04344386 МФО 899998 в ГУ ДКСУ в Житомирській області), 
з них: 4 000,00 грн. – авансовий внесок, 37 670,32 грн. – перший платіж, 33 670,32 грн. – 
чергові платежі, які сплачуються відповідно до графіка сплати коштів за викуп земельної 
ділянки в м.Баранівка, вул.Першотравенська,2ц, яка передана в оренду гр.Дем,яненку Івану 
Вікторовичу, з розстроченням терміну платежу на один рік (згідно додатку). При цьому, під 
час визначення розміру платежу враховується індекс інфляції, встановлений Держкомстатом 
за період з місяця, що настає за тим, в якому внесено перший платіж, по місяць, що передує 
місяцю внесення платежу. Покупець зобов’язаний сплатити за весь період розстроченого 
платежу індекс інфляції відповідно до виставлених рахунків Продавця. 
         У разі порушення строків погашення частини платежу, Покупець сплачує неустойку 
відповідно до ст.625 Цивільного кодексу України, а саме, 3 відсотка річних від простроченої 
суми. 
         Прострочення погашення частини платежу більш як на два місяці є підставою для 
припинення розстрочення платежу за придбання земельної ділянки. Залишок платежу 
підлягає стягненню протягом двох місяців. Якщо цей термін не виконано, Продавець має 
право розірвати договір купівлі-продажу земельної ділянки. 



 
         3. Доручити міському голові Душку А.О. від імені Баранівської міської ради в 20-
денний термін з дати прийняття цього рішення укласти договір купівлі-продажу земельної 
ділянки за ціною та на умовах, визначених цим рішенням. 
 
         4. Гр.Дем,яненку І.В. провести нотаріальне оформлення договору купівлі-продажу 
земельної ділянки та зареєструвати речове право на нерухоме майно. 
 
         5. Власнику земельної ділянки виконувати обов’язки землевласника згідно з вимогами 
ст.91 Земельного кодексу України. 
 

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

 
 

 
Міський голова                                                                   А.О.Душко 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Додаток  
до рішення Баранівської міської ради № 1453 від 
12.11.2018 року «Про продаж земельної 
ділянки для розміщення та експлуатації основних,  
підсобних і допоміжних будівель та споруд 
підприємств переробної, машинобудівної та іншої 
промисловості у власність гр.Дем,яненку І.В.» 

 
                                                           

ГРАФІК 
сплати коштів за викуп земельної ділянки  

в м.Баранівка, ХХХХХХХХ, 
яка передана в оренду гр.Дем,яненку І.В., 

з розстроченням терміну платежу на один рік 
 

№ з/п Термін сплати Сума сплати 
1 Грудень 2018 р. – лютий 2019 р. 

 
8 417,58 

2 Березень – травень 2019 р. 
 

8 417,58 

3 Червень – серпень 2019 р. 
 

8 417,58 

4 Вересень – листопад 2019 р. 
 

8 417,58 

 
 

Всього до сплати 33 670,32 грн. (тридцять три тисячі шістсот сімдесят гривень 32 копійки). 
 
 
 

Секретар ради                                                                                              О.В.Самчук 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

 РІШЕННЯ 
26 сесія 8 скликання 

 
12 листопада 2018 року                                                                                                    № 1454 
 
Про продаж земельної ділянки  
для розміщення та експлуатації 
основних, підсобних і допоміжних 
будівель та споруд підприємств 
переробної, машинобудівної та  
іншої промисловості у власність 
гр.Рибачуку О.М. 
 
         Розглянувши заяву гр.Рибачука О.М., звіт про експертну грошову оцінку земельної 
ділянки по вул.Соборній,60а, розроблений суб’єктом оціночної діяльності приватною 
фірмою «ЮрЕкс», висновок оцінювача про експертну грошову оцінку земельної ділянки від 
25.10.2018 р., керуючись ст.12,127,128 Земельного кодексу України, Постановою Кабінету 
Міністрів України «Про затвердження Порядку здійснення розрахунків з розстроченням 
платежу за придбання земельної ділянки державної та комунальної власності від 22.04.2009 
р. №381», ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи 
рекомендації постійної комісії з питань земельних відносин, містобудування, будівництва та 
охорони навколишнього природного середовища, міська рада 
 
ВИРІШИЛА: 

         1. Затвердити звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки площею 0,4202 га, 
яка передана в оренду гр.Рибачуку Олександру Андрійовичу для розміщення та експлуатації 
основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, 
машинобудівної та іншої промисловості на території ХХХХХХХХ. 
 
         2. Продати гр.Рибачуку Олександру Андрійовичу земельну ділянку площею 0,4202 га 
у власність по ХХХХХХХХ для розміщення та експлуатації основних, підсобних і 
допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої 
промисловості (кадастровий номер ХХХХХХХХХ) за ціною 100091,64 грн. (сто тисяч 
дев’яносто одна гривня 64 копійки) з розстроченням сплати за викуп терміном на один рік  
(р/р 31511941006713 код ЄДРПОУ 04344386 МФО 899998 в ГУ ДКСУ в Житомирській 
області), з них: 4 000,00 грн. – авансовий внесок, 50 045,82 грн. – перший платіж, 46 045,82 
грн. – чергові платежі, які сплачуються відповідно до графіка сплати коштів за викуп 
земельної ділянки в ХХХХХХХХХ, яка передана в оренду гр.Рибачуку О.М., з 
розстроченням терміну платежу на один рік (згідно додатку). При цьому, під час визначення 
розміру платежу враховується індекс інфляції, встановлений Держкомстатом за період з 
місяця, що настає за тим, в якому внесено перший платіж, по місяць, що передує місяцю 
внесення платежу. Покупець зобов’язаний сплатити за весь період розстроченого платежу 
індекс інфляції відповідно до виставлених рахунків Продавця. 
         У разі порушення строків погашення частини платежу, Покупець сплачує неустойку 
відповідно до ст.625 Цивільного кодексу України, а саме, 3 відсотка річних від простроченої 
суми. 
         Прострочення погашення частини платежу більш як на два місяці є підставою для 
припинення розстрочення платежу за придбання земельної ділянки. Залишок платежу 
підлягає стягненню протягом двох місяців. Якщо цей термін не виконано, Продавець має 
право розірвати договір купівлі-продажу земельної ділянки. 



 
         3. Доручити міському голові Душку А.О. від імені Баранівської міської ради в 20-
денний термін з дати прийняття цього рішення укласти договір купівлі-продажу земельної 
ділянки за ціною та на умовах, визначених цим рішенням. 
 
         4. Гр.Рибачуку О.М. провести нотаріальне оформлення договору купівлі-продажу 
земельної ділянки та зареєструвати речове право на нерухоме майно. 
 
         5. Власнику земельної ділянки виконувати обов’язки землевласника згідно з вимогами 
ст.91 Земельного кодексу України. 
 

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

 
 

 
Міський голова                                                                   А.О.Душко 
 
                 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Додаток  
до рішення Баранівської міської ради № 1454 від 
12.11.2018 року «Про продаж земельної 
ділянки для розміщення та експлуатації основних,  
підсобних і допоміжних будівель та споруд 
підприємств переробної, машинобудівної та іншої 
промисловості у власність гр.Рибачуку О.М.» 

 
                                                           

ГРАФІК 
сплати коштів за викуп земельної ділянки  

в м.Баранівка, ХХХХХХХХ, 
яка передана в оренду гр.Рибачуку О.М., 

з розстроченням терміну платежу на один рік 
 

№ з/п Термін сплати Сума сплати 
1 Грудень 2018 р. – лютий 2019 р. 

 
5755,73 

2 Березень – травень 2019 р. 
 

5755,73 

3 Червень – серпень 2019 р. 
 

5755,73 

4 Вересень – листопад 2019 р. 
 

5755,73 

5 Грудень 2019 р. – лютий 2020 р. 
 

5755,73 

6 Березень – травень 2020 р 
 

5755,73 

7 Червень – серпень 2020 р. 
 

5755,73 

8 Вересень – листопад 2020 р. 
 

5755,73 

 
 

Всього до сплати 46 045,82 грн. (сорок шість тисяч сорок п’ять гривень 82 копійки). 
 
 
 

Секретар ради                                                                                                     О.В.Самчук 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ 
26 сесія 8 скликання 

 
12 листопада  2018 року                                                                                                № 1455 
 
Про надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок комунальної власності 
Баранівської об’єднаної територіальної 
громади за межами населених пунктів 
для ведення особистого селянського  
господарства з подальшою передачею у  
власність громадянам 
 

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

 
ВИРІШИЛА: 

   1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок 
з земель запасу сільськогосподарського призначення комунальної власності Баранівської 
об’єднаної територіальної громади (16.00) загальною площею 2,6961 га (кадастровий номер 
ХХХХХХХ) для ведення особистого селянського господарства за межами ХХХХХХХХ, з 
подальшою  передачею у власність, згідно з додатком. 

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

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

                              
 



                                                             Додаток до рішення 
                                                                                   26 сесії 8 скликання Баранівської          
                                                                                міської ради  від 12.11.2018 р. № 1455       

                                                                                                                        
 
 
 Прізвище,  ім,я  та  

по-батькові 
Адреса проживання Місце 

розташування 
земельної 
ділянки 
 

Площа, 
га 

1 Козир Микола 
Васильович 

  2,0000 

2 Кравчук Сергій 
Іванович 

  0,6961 

 
 
 
Секретар ради                                                                                        О.В.Самчук  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ 
26 сесія 8 скликання 

 
 12 листопада 2018 року                                                                                    № 1456 
 
Про затвердження проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки  
комунальної власності Баранівської об’єднаної  
територіальної громади зі зміною цільового 
призначення з земель для ведення особистого 
селянського господарства на землі для розміщення 
та експлуатації основних, підсобних і допоміжних 
будівель та споруд підприємств переробної, 
машинобудівної та іншої промисловості 

 
   Розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної 

власності Баранівської об’єднаної територіальної громади зі зміною цільового призначення 
з земель для ведення особистого селянського господарства на землі для розміщення та 
експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, 
машинобудівної та іншої промисловості, керуючись ст.12,20,33,66,125,126,1861 Земельного 
кодексу України, ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
враховуючи рекомендації постійної комісії з питань земельних відносин, містобудування, 
будівництва та охорони навколишнього природного середовища, міська рада 

 
 

ВИРІШИЛА: 

   1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної 
власності Баранівської об’єднаної територіальної громади загальною площею 0,1600 га, в 
тому числі: землі під промисловою забудовою – 0,1600 га, на території с.Рогачів 
Баранівського району Житомирської області зі зміною цільового призначення з земель 
сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства на 
землі промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення для 
розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд 
підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості. Кадастровий номер 
земельної ділянки: 1820684800:06:001:0117. 

 
   2. Затвердити технічний звіт по обстеженню земельної ділянки комунальної власності 

Баранівської об’єднаної територіальної громади на предмет встановлення грунтового 
покриву, яка передбачена для зміни цільового призначення, площею 0,1600 га в с.Рогачів 
Баранівського району Житомирської області, що розроблений Державним підприємством 
«Житомирський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою». 

 
   3. Затвердити розрахунок та розмір втрат сільськогосподарського виробництва на 

земельній ділянці комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної громади 
площею 0,1600 га в с.Рогачів, пов’язаних з вилученням сільськогосподарських угідь, в сумі 
180 514 грн. (сто вісімдесят тисяч п’ятсот чотирнадцять гривень). 

 
   4. Баранівській міській раді після затвердження проектної документації зареєструвати 

речове право на нерухоме майно відповідно до чинного законодавства. 



   5. Дане рішення вважати заявою про здійснення державної реєстрації права 
комунальної власності. 

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

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

 
 

Міський голова                                                                                 А.О.Душко 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

 РІШЕННЯ 
26 сесія 8 скликання 

 
 12 листопада 2018 року                                                                                               № 1457 
 
Про поновлення дії договору 
оренди землі ФОП Кулініченка І.Ю. 
 

 
   Розглянувши заяву ФОП Кулініченка І.Ю. про поновлення дії договору оренди землі, 

який укладений з Баранівською міською радою 14.11.2013 р., свідоцтво про Державну 
реєстрацію фізичної особи-підприємця №308504 серія В01, свідоцтво про сплату єдиного 
податку серія Д №867676, керуючись ст.12,93,124 Земельного кодексу України, ст.33 Закону 
України «Про оренду землі», ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
враховуючи рекомендації постійної комісії з питань земельних відносин, містобудування, 
будівництва та охорони навколишнього природного середовища, міська рада 

 
 

ВИРІШИЛА: 

   1. Поновити терміном на 5 (п’ять) років дію договору оренди земельної ділянки, який 
укладений між Баранівською міською радою та фізичною особою-підприємцем 
Кулініченком Ігорем Юрійовичем для будівництва та обслуговування будівель торгівлі 
загальною площею 0,0016 га, що знаходиться в ХХХХХХХХХ. Кадастровий номер 
земельної ділянки – ХХХХХХХХ. Розмір орендної плати – 12% від нормативної грошової 
оцінки землі. 

 
   2. ФОП Кулініченку І.Ю. укласти додаткову угоду до договору оренди землі та 

зареєструвати її відповідно до чинного законодавства. 
 
   3. Дане рішення вважати заявою про здійснення державної реєстрації права 

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

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

 
 

Міський голова                                                                                         А.О.Душко 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                   



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

 РІШЕННЯ 
26 сесія 8 скликання 

 
12 листопада 2018 року                                                                                               №  1458  
 
Про затвердження проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки  
комунальної власності Баранівської об’єднаної  
територіальної громади з метою передачі її у 
власність для ведення особистого селянського 
господарства гр.Стретовичу О.О.  

 
   Розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної 

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

 
 

ВИРІШИЛА: 

   1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної 
власності Баранівської об’єднаної територіальної громади з метою передачі її у власність 
гр.Стретовичу Олександру Олеговичу, який проживає по ХХХХХХ, загальною площею 2,00 
га для ведення особистого селянського господарства за межами ХХХХХХХХХ. Дана 
земельна ділянка відноситься до категорії земель сільськогосподарського призначення. 

 
   2. Передати гр.Стретовичу Олександру Олеговичу у власність земельну ділянку 

комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної громади, яка розташована за 
межами ХХХХХХХХ, площею 2,00 га для ведення особистого селянського господарства, 
кадастровий номер земельної ділянки – ХХХХХХХХХ. 

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

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

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

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

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

 
Міський голова                                                                                              
А.О.Душко 
 
 
 



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

 РІШЕННЯ 
26 сесія 8 скликання 

 
12 листопада 2018 року                                                                                                № 1459   
 
Про затвердження проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки  
комунальної власності Баранівської об’єднаної  
територіальної громади з метою передачі її у 
власність для ведення особистого селянського 
господарства гр.Слівінській О.І. 

 
   Розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної 

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

 
 

ВИРІШИЛА: 

   1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної 
власності Баранівської об’єднаної територіальної громади з метою передачі її у власність 
гр.Слівінській Ользі Іванівні, яка проживає по ХХХХХХХХ, загальною площею 2,00 га для 
ведення особистого селянського господарства за межами ХХХХХХХХХ. Дана земельна 
ділянка відноситься до категорії земель сільськогосподарського призначення. 

 
   2. Передати гр.Слівінській Ользі Іванівні у власність земельну ділянку комунальної 

власності Баранівської об’єднаної територіальної громади, яка розташована за межами 
ХХХХХХХХХ, площею 2,00 га для ведення особистого селянського господарства, 
кадастровий номер земельної ділянки – ХХХХХХХХХ. 

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

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

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

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

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

 
 

Міський голова                                                                                        А.О.Душко 
 
 



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

 РІШЕННЯ 
26 сесія 8 скликання 

 
12 листопада 2018 року                                                                                                № 1460   
 
Про затвердження проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки  
комунальної власності Баранівської об’єднаної  
територіальної громади з метою передачі її у 
власність для ведення особистого селянського 
господарства гр.Слівінському О.М. 

 
   Розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної 

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

 
 

ВИРІШИЛА: 

   1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної 
власності Баранівської об’єднаної територіальної громади з метою передачі її у власність 
гр.Слівінському Олександрові Михайловичу, який проживає по ХХХХХХХХ, загальною 
площею 2,00 га для ведення особистого селянського господарства за межами ХХХХХХХ. 
Дана земельна ділянка відноситься до категорії земель сільськогосподарського призначення. 

 
   2. Передати гр.Слівінському Олександрові Михайловичу у власність земельну ділянку 

комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної громади, яка розташована за 
межами ХХХХХХХХХ, площею 2,00 га для ведення особистого селянського господарства, 
кадастровий номер земельної ділянки – ХХХХХХХХХХХ. 

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

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

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

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

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

 
 

Міський голова                                                                                        А.О.Душко 
 
 



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

 РІШЕННЯ 
26 сесія 8 скликання 

 
12 листопада 2018 року                                                                                                 № 1461   
 
Про затвердження проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки  
комунальної власності Баранівської об’єднаної  
територіальної громади з метою передачі її у 
власність для ведення особистого селянського 
господарства гр.Стретович О.О. 

 
   Розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної 

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

 
 

ВИРІШИЛА: 

   1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної 
власності Баранівської об’єднаної територіальної громади з метою передачі її у власність 
гр.Стретович Олені Олександрівні, яка проживає по ХХХХХХХХ, загальною площею 2,00 
га для ведення особистого селянського господарства за межами ХХХХХХХ. Дана земельна 
ділянка відноситься до категорії земель сільськогосподарського призначення. 

 
   2. Передати гр.Стретович Олені Олександрівні у власність земельну ділянку 

комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної громади, яка розташована за 
межами ХХХХХХХХ, площею 2,00 га для ведення особистого селянського господарства, 
кадастровий номер земельної ділянки – ХХХХХХХХХ. 

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

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

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

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

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

 
 

Міський голова                                                                                   А.О.Душко 
 
                                                                                                                      



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

 РІШЕННЯ 
26 сесія 8 скликання 

 
12 листопада 2018 року                                                                                                № 1462   
 
Про затвердження проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки  
комунальної власності Баранівської об’єднаної  
територіальної громади з метою передачі її у 
власність для ведення особистого селянського 
господарства гр.Приходько О.Ф.  

 
   Розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної 

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

 
 

ВИРІШИЛА: 

   1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної 
власності Баранівської об’єднаної територіальної громади з метою передачі її у власність 
гр.Приходько Олені Федорівні, яка проживає по ХХХХХХХХ, загальною площею 1,9344 га 
для ведення особистого селянського господарства за межами ХХХХХХХХ. Дана земельна 
ділянка відноситься до категорії земель сільськогосподарського призначення. 

 
   2. Передати гр.Приходько Олені Федорівні у власність земельну ділянку комунальної 

власності Баранівської об’єднаної територіальної громади, яка розташована за межами 
ХХХХХХХ, площею 1,9344 га для ведення особистого селянського господарства, 
кадастровий номер земельної ділянки – ХХХХХХХХ. 

 
   3. Гр.Приходько О.Ф.: 
   3.1. Після затвердження проектної документації зареєструвати речове право на 

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

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

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

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

 
Міський голова                                                                                   А.О.Душко 
 
 
 



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

 РІШЕННЯ 
26 сесія 8 скликання 

 
12 листопада 2018 року                                                                                                № 1463   
 
Про затвердження проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки  
комунальної власності Баранівської об’єднаної  
територіальної громади з метою передачі її у 
власність для ведення особистого селянського 
господарства гр.Приходьку М.І. 

 
   Розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної 

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

 
 

ВИРІШИЛА: 

   1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної 
власності Баранівської об’єднаної територіальної громади з метою передачі її у власність 
гр.Приходьку Миколі Івановичу, який проживає по ХХХХХХ, загальною площею 2,00 га 
для ведення особистого селянського господарства за межами ХХХХХХХ. Дана земельна 
ділянка відноситься до категорії земель сільськогосподарського призначення. 

 
   2. Передати гр.Приходьку Миколі Івановичу у власність земельну ділянку комунальної 

власності Баранівської об’єднаної територіальної громади, яка розташована за межами 
ХХХХХХХ, площею 2,00 га для ведення особистого селянського господарства, кадастровий 
номер земельної ділянки – ХХХХХХХХХХ. 

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

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

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

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

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

 
Міський голова                                                                                       А.О.Душко 
 
 
                                                                                                                               



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

 РІШЕННЯ 
26 сесія 8 скликання 

 
12 листопада 2018 року                                                                                                № 1464   
 
Про затвердження проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки  
комунальної власності Баранівської об’єднаної  
територіальної громади з метою передачі її у 
власність для ведення особистого селянського 
господарства гр.Стретовичу О.А. 

 
   Розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної 

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

 
 

ВИРІШИЛА: 

   1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної 
власності Баранівської об’єднаної територіальної громади з метою передачі її у власність 
гр.Стретовичу Олегу Анатолійовичу, який проживає по ХХХХХХХ, загальною площею 2,00 
га для ведення особистого селянського господарства за межами с.Острожок Баранівського 
району Житомирської області. Дана земельна ділянка відноситься до категорії земель 
сільськогосподарського призначення. 

 
   2. Передати гр.Стретовичу Олегу Анатолійовичу у власність земельну ділянку 

комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної громади, яка розташована за 
межами ХХХХХХХХ, площею 2,00 га для ведення особистого селянського господарства, 
кадастровий номер земельної ділянки – ХХХХХХХХХХ. 

 
   3. Гр.Стретовичу О.А.: 
   3.1. Після затвердження проектної документації зареєструвати речове право на 

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

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

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

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

 
Міський голова                                                                                      А.О.Душко 
 
 
 



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

 РІШЕННЯ 
26 сесія 8 скликання 

 
12 листопада 2018 року                                                                                               №  1465  
 
Про затвердження проекту землеустрою 
щодо відведення земельних ділянок  
комунальної власності Баранівської  
об’єднаної територіальної громади  

 
   Розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельних ділянок комунальної 

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

 
 

ВИРІШИЛА: 

   1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельних ділянок 
сільськогосподарського призначення комунальної власності Баранівської об’єднаної 
територіальної громади для ведення особистого селянського господарства за межами 
с.Острожок Баранівського району Житомирської області загальною площею 0,0516 га, в 
тому числі: 

- ділянка №1 – 0,0182 га (кадастровий номер 1820684800:04:000:0663); 
- ділянка №2 – 0,0334 га (кадастровий номер 1820684800:04:000:0664). 
 
   2. Баранівській міській раді після затвердження проектної документації зареєструвати 

речове право на нерухоме майно відповідно до чинного законодавства. 
 
   3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань 

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

 
 

Міський голова                                                                                  А.О.Душко 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

 РІШЕННЯ 
26 сесія 8 скликання 

 
12 листопада  2018 року                                                                                                № 1466 
 
Про надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок комунальної власності 
Баранівської об’єднаної територіальної 
громади за межами населених пунктів 
для ведення особистого селянського  
господарства з подальшою передачею у  
власність громадянам 
 

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

 
ВИРІШИЛА: 

   1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок 
з земель запасу сільськогосподарського призначення комунальної власності Баранівської 
об’єднаної територіальної громади (16.00) загальною площею 6,5093 га (кадастровий номер 
ХХХХХХХ) для ведення особистого селянського господарства за межами ХХХХХХХХХ, з 
подальшою  передачею у власність, згідно з додатком. 

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

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

 



Додаток до рішення 
                                                                                   26 сесії 8 скликання Баранівської          
                                                                                міської ради  від.12.11.2018 р. № 1466       

                                                                                                                        
 
 
 Прізвище,  ім,я  та  

по-батькові 
Адреса проживання Місце 

розташування 
земельної 
ділянки 
 

Площа, 
га 

1 Бондарчук Анатолій 
Віталійович 

  2,0000 

2 Лісневський Дмитро 
Валер’янович  

  2,0000 

3 Весельська Зоя 
Ігорівна 

  2,0000 

4 Баранівська міська 
рада 

  0,5093 

 
 
 
 
 
Секретар ради                                                                               О.В.Самчук  
 

 
 

                                                                                                                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

 РІШЕННЯ 
26 сесія 8 скликання 

 
12 листопада  2018 року                                                                                                № 1467 
 
Про надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок комунальної власності 
Баранівської об’єднаної територіальної 
громади за межами населених пунктів 
для ведення особистого селянського  
господарства з подальшою передачею у  
власність громадянам 
 

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

 
ВИРІШИЛА: 

   1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок 
з земель запасу сільськогосподарського призначення комунальної власності Баранівської 
об’єднаної територіальної громади (16.00) загальною площею 2,1252 га (кадастровий 
номерХХХХХХХ) для ведення особистого селянського господарства за межами 
ХХХХХХХХХХХ, з подальшою  передачею у власність, згідно з додатком. 

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

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

 



Додаток до рішення 
                                                                                   26 сесії 8 скликання Баранівської          
                                                                                міської ради  від 12.11.2018 р. № 1467       

                                                                                                                        
 
 
 Прізвище,  ім,я  та  

по-батькові 
Адреса проживання Місце 

розташування 
земельної 
ділянки 
 

Площа, 
га 

1 Опанасюк Анатолій 
Аврамович 

  2,0000 

2 Баранівська міська 
рада 

  0,1252 

 
 
 
Секретар ради                                                                                      О.В.Самчук  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

 РІШЕННЯ 
26 сесія 8 скликання 

 
12 листопада 2018 року                                                                                               № 1468 
 
Про передачу земельної ділянки  
комунальної власності Баранівської об’єднаної  
територіальної громади у власність  
для ведення особистого селянського 
господарства гр.Савичу В.В. 

 
   Розглянувши заяву гр.Савича В.В. про передачу у власність земельної ділянки для 

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

 
 

ВИРІШИЛА: 

   1. Передати гр.Савичу Володимиру Володимировичу у власність земельну ділянку 
комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної громади, яка розташована за 
межами ХХХХХХХХХХХ, площею 1,0000 га для ведення особистого селянського 
господарства, кадастровий номер земельної ділянки - ХХХХХХХХ. 

 
   3. Гр.Савичу В.В.: 
   3.1. Зареєструвати речове право на нерухоме майно відповідно до чинного 

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

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

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

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

 
 

Міський голова                                                                                    А.О.Душко 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ 
26 сесія 8 скликання 

 
12 листопада  2018 року                                                                                                № 1469 
 
Про надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок комунальної власності 
Баранівської об’єднаної територіальної 
громади за межами населених пунктів 
для ведення особистого селянського  
господарства з подальшою передачею у  
власність громадянам 
 

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

 
ВИРІШИЛА: 

   1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок 
з земель запасу сільськогосподарського призначення комунальної власності Баранівської 
об’єднаної територіальної громади (16.00) загальною площею 10,9718 га (кадастровий номер 
ХХХХХХХХХХ) для ведення особистого селянського господарства за межами 
ХХХХХХХХХ, з подальшою  передачею у власність, згідно з додатком. 

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

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

 
 
Міський голова                                                                                 А.О.Душко   
 
 
 

 
 



Додаток до рішення 
                                                                                   26 сесії 8 скликання Баранівської          
                                                                                міської ради  від 12.11.2018 р. № 1469       

                                                                                                                        
 
 
 Прізвище,  ім,я  та  

по-батькові 
Адреса проживання Місце 

розташування 
земельної 
ділянки 
 

Площа, 
га 

1 Семенець Ольга 
Іванівна 

  1,0000 

2 Баранівська міська 
рада 

  9,9718 

 
 
 
 
 
Секретар ради                                                                                   О.В.Самчук  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ 
26 сесія 8 скликання 

 
12 листопада  2018 року                                                                                                  № 1470 
 
Про затвердження проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки  
комунальної власності Баранівської об’єднаної  
територіальної громади з метою передачі її у 
власність для ведення особистого селянського 
господарства гр.Лис Н.П. 

 
   Розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної 

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

 
 

ВИРІШИЛА: 

   1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної 
власності Баранівської об’єднаної територіальної громади з метою передачі її у власність 
гр.Лис Надії Петрівні, яка проживає по ХХХХХХХ, загальною площею 0,6860 га для 
ведення особистого селянського господарства по ХХХХХХХХХ. Дана земельна ділянка 
відноситься до категорії земель сільськогосподарського призначення. 

 
   2. Передати гр.Лис Надії Петрівні у власність земельну ділянку комунальної власності 

Баранівської об’єднаної територіальної громади, яка розташована по ХХХХХХХХХ, 
площею 0,6860 га, в тому числі: рілля – 0,6860 га, для ведення особистого селянського 
господарства, кадастровий номер земельної ділянки - ХХХХХХХХХ. 

 
   3. Гр.Лис Н.П.: 
   3.1. Після затвердження проектної документації зареєструвати речове право на 

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

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

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

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

 
 

Міський голова                                                                                      А.О.Душко 
 
 



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

 РІШЕННЯ 
26 сесія 8 скликання 

 
12 листопада  2018 року                                                                                                № 1471 
 
Про надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок комунальної власності 
Баранівської об’єднаної територіальної 
громади за межами населених пунктів 
для ведення особистого селянського  
господарства з подальшою передачею у  
власність громадянам 
 

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

 
ВИРІШИЛА: 

   1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок 
з земель запасу сільськогосподарського призначення комунальної власності Баранівської 
об’єднаної територіальної громади (16.00) загальною площею 101,1323 га (кадастровий 
номер ХХХХХХХХХ) для ведення особистого селянського господарства за межами 
ХХХХХХХХХ, з подальшою  передачею у власність, згідно з додатком. 

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

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

           



 Додаток до рішення 
                                                                                   26 сесії 8 скликання Баранівської          
                                                                                міської ради  від 12.11.2018 р. № 1471       

                                                                                                                        
 
 
 Прізвище,  ім,я  та  

по-батькові 
Адреса проживання Місце 

розташування 
земельної 
ділянки 
 

Площа, 
га 

1 Кілікевич Ірина 
Михайлівна 

  2,0000 

2 Шкабара Олександр 
Сергійович 

  2,0000 

3 Семенець Алла 
Петрівна 

  2,0000 

4 Ніколайчук 
Володимир 
Володимирович 

  2,0000 

5 Цимбалюк Лариса 
В’ячеславівна 

  2,0000 

6 Леонець Сергій 
Андрійович 

  2,0000 

7 Кілікевич Роман 
Володимирович 

  2,0000 

8 Шкабара Тетяна 
Сергіївна 

  2,0000 

9 Чаплінська Людмила 
Олександрівна 

  2,0000 

10 Прокопчук Богдан 
Миколайович 

  2,0000 

11 Чорноус Людмила 
Францівна 

  2,0000 

 
 
 
Секретар ради                                                                                                             О.В.Самчук  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

 РІШЕННЯ 
26 сесія 8 скликання 

 
12 листопада  2018 року                                                                                                № 1472 
 
Про надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок комунальної власності 
Баранівської об’єднаної територіальної 
громади за межами населених пунктів 
для ведення особистого селянського  
господарства з подальшою передачею у  
власність громадянам 
 

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

 
ВИРІШИЛА: 

   1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок 
з земель запасу сільськогосподарського призначення комунальної власності Баранівської 
об’єднаної територіальної громади (16.00) загальною площею 25,8649 га (кадастровий номер 
ХХХХХХХХХ) для ведення особистого селянського господарства за межами 
ХХХХХХХХХХ, з подальшою  передачею у власність, згідно з додатком. 

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

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

                                        



Додаток до рішення 
                                                                                   26 сесії 8 скликання Баранівської          
                                                                                міської ради  від 12.11.2018 р. № 1472       

                                                                                                                       
 
 Прізвище,  ім,я  та  

по-батькові 
Адреса проживання Місце 

розташування 
земельної 
ділянки 
 

Площа, 
га 

1 Дем’яненко Юлія 
Ігорівна 

 За межами 
с.Вишнівка 

 

2 Дем’яненко Андрій 
Вікторович 

 За межами 
с.Вишнівка 

 

3 Пилипко Юрій 
Степанович 

 За межами 
с.Вишнівка 

 

4 Пилипко Ксенія 
Юріївна 

 За межами 
с.Вишнівка 

 

5 Пилипко Дмитро 
Юрійович 

 За межами 
с.Вишнівка 

 

6 Пилипко Ірина 
Миколаївна 

 За межами 
с.Вишнівка 

 

7 Мочернак Тарас 
Васильович 

 За межами 
с.Вишнівка 

 

8 Дем’яненко Іван 
Вікторович 

 За межами 
с.Вишнівка 

 

9 Бродовський Ігор 
Станіславович 

 За межами 
с.Вишнівка 

 

10 Бродовська 
Валентина 
Григорівна 

 За межами 
с.Вишнівка 

 

11 Мхітарян Олена 
Вікторівна 

 За межами 
с.Вишнівка 

 

12 Ільчук Людмила 
Леонідівна 

 За межами 
с.Вишнівка 

 

 
 
 
 
Секретар ради                                                                                                          О.В.Самчук  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                          
 



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

 РІШЕННЯ 
26 сесія 8 скликання 

 
12 листопада  2018 року                                                                                № 1473 
 
Про надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок комунальної власності 
Баранівської об’єднаної територіальної 
громади за межами населених пунктів 
для ведення особистого селянського  
господарства з подальшою передачею у  
власність громадянам 
 

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

 
ВИРІШИЛА: 

   1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок 
з земель запасу сільськогосподарського призначення комунальної власності Баранівської 
об’єднаної територіальної громади (16.00) загальною площею 25,4723 га (кадастровий номер 
ХХХХХХХХХ) для ведення особистого селянського господарства за межами 
ХХХХХХХХХ, з подальшою  передачею у власність, згідно з додатком. 

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

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

                          



Додаток до рішення 
                                                                                   26 сесії 8 скликання Баранівської          
                                                                                міської ради  від.12.11.2018 р. № 1473       

                                                                                                                        
 
 
 Прізвище,  ім,я  та  

по-батькові 
Адреса проживання Місце 

розташування 
земельної 
ділянки 
 

Площа, 
га 

1 Мищик Альона 
Вікторівна 

  2,0000 

2 Болячко Ганна 
Петрівна 

  2,0000 

3 Бабюк Оксана 
Антонівна 

  2,0000 

4 Семенюк Леся 
Миколаївна 

  2,0000 

5 Баранівська міська 
рада 

  17,4723 

 
 
 
 
Секретар ради                                                                                  О.В.Самчук  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

 РІШЕННЯ 
26 сесія 8 скликання 

 
12 листопада  2018 року                                                                                                № 1474 
 
Про надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок комунальної власності 
Баранівської об’єднаної територіальної 
громади за межами населених пунктів 
для ведення особистого селянського  
господарства з подальшою передачею у  
власність громадянам 
 

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

 
ВИРІШИЛА: 

   1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок 
з земель запасу сільськогосподарського призначення комунальної власності Баранівської 
об’єднаної територіальної громади (16.00) загальною площею 14,4244 га (кадастровий номер 
ХХХХХХХХХ) для ведення особистого селянського господарства за межами ХХХХХХХ, з 
подальшою  передачею у власність, згідно з додатком. 

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

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

 



Додаток до рішення 
                                                                                   26 сесії 8 скликання Баранівської          
                                                                                   міської ради  від.12.11.2018 р. № 
1474       

                                                                                                                        
 
 
 Прізвище,  ім,я  та  

по-батькові 
Адреса проживання Місце 

розташування 
земельної 
ділянки 
 

Площа, 
га 

1 Гайдайчук Микола 
Миколайович 

  2,0000 

2 Шевчук Іван 
Володимирович 

  2,0000 

3 Баранівська міська 
рада 

  10,4244 

 
 
 
Секретар ради                                                                                  О.В.Самчук  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

 РІШЕННЯ 
26 сесія 8 скликання 

 
12 листопада  2018 року                                                                                                № 1475 
 
Про надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок комунальної власності 
Баранівської об’єднаної територіальної 
громади за межами населених пунктів 
для ведення особистого селянського  
господарства з подальшою передачею у  
власність громадянам 
 

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

 
ВИРІШИЛА: 

   1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок 
з земель запасу сільськогосподарського призначення комунальної власності Баранівської 
об’єднаної територіальної громади (16.00) загальною площею 6,4872 га (кадастровий номер 
ХХХХХХХХХ) для ведення особистого селянського господарства за межами 
ХХХХХХХХХХ, з подальшою  передачею у власність, згідно з додатком. 

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

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

 
 
Міський голова                                                                            А.О.Душко 
    
 
 



Додаток до рішення 
                                                                                   26 сесії 8 скликання Баранівської          
                                                                                 міської ради  від.12.11.2018 р. №1475        

                                                                                                                        
 
 
 Прізвище,  ім,я  та  

по-батькові 
Адреса проживання Місце 

розташування 
земельної 
ділянки 
 

Площа, 
га 

1 Нестерук Олександр 
Петрович 

  2,0000 

2 Баранівська міська 
рада 

  4,4872 

 
 
 
 
 
Секретар ради                                                                                                              О.В.Самчук  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                    



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

 РІШЕННЯ 
26 сесія 8 скликання 

 
12 листопада  2018 року                                                                                                      № 1476 
 
Про затвердження проекту землеустрою 
щодо відведення земельних ділянок  
комунальної власності Баранівської об’єднаної  
територіальної громади з метою передачі їх в 
оренду для ведення фермерського господарства 
гр.Салюку А.В. 

 
   Розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельних ділянок комунальної 

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

 
 

ВИРІШИЛА: 

   1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельних ділянок комунальної 
власності Баранівської об’єднаної територіальної громади з метою передачі їх в оренду  
гр.Салюку Анатолію Васильовичу, який проживає по ХХХХХХХХХ, загальною площею 
59,0000 га для ведення фермерського господарства за межами ХХХХХХХХХ. Дані земельні 
ділянки відносяться до категорії земель сільськогосподарського призначення. 

   2. Передати гр. Салюку Анатолію Васильовичу у довгострокову оренду терміном на 7 
років земельні ділянки сільськогосподарського призначення комунальної власності 
Баранівської об’єднаної територіальної громади, які розташовані за межами ХХХХХХХХ, 
площею 59,0000 га, в тому числі: ділянка №1 – 29,0000 га (ХХХХХХ), ділянка №2 – 30,0000 
га (ХХХХХХХХХ), для ведення особистого селянського господарства. 

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

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

чинного законодавства. 
   4.2.  Виконувати обов,язки землекористувача відповідно до вимог статті 96 Земельного 

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

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

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

 
Міський голова                                                                                      А.О.Душко 

 
 



 

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
РІШЕННЯ 

26сесія 8 скликання 
 

12  листопада  2018 року                                                                                                 № 1477 
 
Про затвердження технічної документації 
із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж  земельної ділянки комунальної власності 
Баранівської об’єднаної територіальної громади 
з метою передачі її у власність для будівництва 
індивідуальних гаражів гр.Рибаку В.В. 
 

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

    1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки комунальної власності Баранівської об’єднаної 
територіальної громади з метою передачі її у власність гр. Рибаку Володимиру 
Володимировичу, який проживає по ХХХХХХХХ,  загальною площею 0,0100 га для 
будівництва індивідуальних гаражів по ХХХХХХ. Дана земельна ділянка відноситься до 
категорії земель житлової та громадської забудови. 

 
    2. Передати гр. Рибаку Володимиру Володимировичу у власність земельну ділянку 

комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної громади, яка розташована по 
вул.Соборній,9-А в межах ХХХХХХХХХ, площею 0,0100 га, для будівництва 
індивідуальних гаражів кадастровий номер земельної ділянки - ХХХХХХХХХХХ. 

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

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

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

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

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

 
 

Міський голова                                                              А.О.Душко 
 

                                                                                                                  

 

 



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

 РІШЕННЯ 
26 сесія 8 скликання 

 
12 листопада  2018 року                                                                                                № 1478 
 
Про надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок комунальної власності 
Баранівської об’єднаної територіальної 
громади за межами населених пунктів 
для ведення особистого селянського  
господарства з подальшою передачею у  
власність громадянам 
 

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

 
ВИРІШИЛА: 

   1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок 
з земель запасу сільськогосподарського призначення комунальної власності Баранівської 
об’єднаної територіальної громади (16.00) загальною площею 31,3013 га (кадастровий номер 
ХХХХХХХХ) для ведення особистого селянського господарства за межами ХХХХХХХХХ, 
з подальшою  передачею у власність, згідно з додатком. 

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

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

 
 



Додаток до рішення 
                                                                                   26 сесії 8 скликання Баранівської          
                                                                                 міської ради  від.12.11.2018 р. №1478      

                                                                                                                        
 
 
 Прізвище,  ім,я  та  

по-батькові 
Адреса проживання Місце 

розташування 
земельної 
ділянки 
 

Площа, 
га 

1 Лісневський 
Мечислав 
Миколайович 

  2,0000 

2 Лісневський Леон 
Миколайович 

  2,0000 

3 Стаднік Анастасія 
Вадимівна 

  2,0000 

4 Андреєва Любов 
Юріївна 

  2,0000 

5 Баранівська міська 
рада 

  23,3013 

 
 
 
Секретар ради                                                                                                              О.В.Самчук  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

 РІШЕННЯ 
26 сесія 8 скликання 

 
12 листопада  2018 року                                                                                                № 1479  
 
Про надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок комунальної власності 
Баранівської об’єднаної територіальної 
громади за межами населених пунктів 
для ведення особистого селянського  
господарства з подальшою передачею у  
власність громадянам 
 

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

 
ВИРІШИЛА: 

   1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок 
з земель запасу сільськогосподарського призначення комунальної власності Баранівської 
об’єднаної територіальної громади (16.00) загальною площею 8,6253 га (кадастровий номер 
ХХХХХХХХХ) для ведення особистого селянського господарства за межами 
ХХХХХХХХХХХ, з подальшою  передачею у власність, згідно з додатком. 

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

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



Додаток до рішення 
                                                                                   26 сесії 8 скликання Баранівської          
                                                                                 міської ради  від.12.11.2018 р. №1479        

                                                                                                                        
 
 
 Прізвище,  ім,я  та  

по-батькові 
Адреса проживання Місце 

розташування 
земельної 
ділянки 
 

Площа, 
га 

1 Гайдай Віктор 
Петрович 

  2,0000 

2 Гайдай Наталія 
Михайлівна 

  2,0000 

3 Власюк Ольга 
Андріївна 

  2,0000 

4 Олійник Олександр 
Олексійович 

  2,0000 

 
 
 
 
 
Секретар ради                                                                                                              О.В.Самчук  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

 РІШЕННЯ 
26 сесія 8 скликання 

 
12 листопада  2018 року                                                                                                № 1480 
 
Про надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок комунальної власності 
Баранівської об’єднаної територіальної 
громади за межами населених пунктів 
 
 

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

 
ВИРІШИЛА: 

   1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок 
з земель запасу сільськогосподарського призначення комунальної власності Баранівської 
об’єднаної територіальної громади (16.00) загальною площею 14,2023 га (кадастровий номер 
ХХХХХХХХ) за межами ХХХХХХХХХХХ, з подальшою  передачею у власність (оренду) 
згідно з додатком. 

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

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

                                   



                                                 
                      
Додаток до рішення 

                                                                                   26 сесії 8 скликання Баранівської          
                                                                                міської ради  від.12.11.2018 р. № 1480       

                                                                                                                        
 
 
 Прізвище,  ім,я  та  

по-батькові 
Адреса проживання Цільове 

призначення 
 

Площа, га Примітка 

1 Маліцький 
Володимир 
Валерійович 

 Особистого 
селянського 
господарства 

2,0000 У 
власність 

2 Баранівська міська 
рада 

 Для 
сінокосіння 
та випасання 
худоби 

12,2023 В оренду 

 
 
 
 
Секретар ради                                                                                                              О.В.Самчук  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ 
26 сесія 8 скликання 

 
12 листопада 2018 року                                                    № 1481 

 
Про надання дозволу на виготовлення 
проектно-кошторисної документації  
на «Капітальний ремонт вуличного  
освітлення по вул.Тищика  в м.Баранівка   
Житомирської  області» 
 
           Керуючись ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні» та в  зв’язку з необхідністю проведення капітального ремонту 
вуличного освітлення по вул.Тищика в м.Баранівка  Житомирської  області, 
міська рада: 
 
ВИРІШИЛА: 
 

1. Надати дозвіл на виготовлення проектно-кошторисної 
документації на «Капітальний ремонт вуличного освітлення по вул.Тищика в 
м.Баранівка  Житомирської  області». 

 
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Савчука В.А., на 
постійну комісію з питань житлово-комунального господарства, комунальної 
власності, промисловості, підприємництва та сфери послуг (Курбатов В.А.) та 
на комісію з питань планування, бюджету, фінансів та соціально-економічного 
розвитку (Нечипорук Д.В.) 
 
 
 Міський голова                                                                              А.О.Душко 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ 
26 сесія 8 скликання 

 
12 листопада 2018 року                                                    № 1482 

 
 
Про надання дозволу на виготовлення 
проектно-кошторисної документації  
на «Капітальний ремонт дорожнього покриття  
по вул.Тищика з проїздом до вул.Соборної 
в м.Баранівка  Житомирської  області» 
 
           Керуючись ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні» та в  зв’язку з необхідністю проведення капітального ремонту 
дорожнього покриття по вул.Тищика з проїздом до вул.Соборної в м.Баранівка  
Житомирської  області, міська рада: 
 
ВИРІШИЛА: 
 

1. Надати дозвіл на виготовлення проектно-кошторисної 
документації на «Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул.Тищика з 
проїздом до вул.Соборної в м.Баранівка  Житомирської  області». 

 
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Савчука В.А., на 
постійну комісію з питань житлово-комунального господарства, комунальної 
власності, промисловості, підприємництва та сфери послуг (Курбатов В.А.) та 
на комісію з питань планування, бюджету, фінансів та соціально-економічного 
розвитку (Нечипорук Д.В.) 
 
 
 Міський голова                                                                              А.О.Душко 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ 
26 сесія 8 скликання 

 
 
12 листопада 2018 року                                                    № 1483 

 
Про затвердження  зведеного кошторисного  
розрахунку  на «Капітальний ремонт   
вуличного освітлення  с.Мирославль   
Баранівського району Житомирської області» 
 
 
           Розглянувши зведений кошторисний розрахунок    «Капітальний ремонт 
вуличного освітлення  с.Мирославль  Баранівського району Житомирської 
області», згідно з «Порядком затвердження проектів будівництва і проведення 
їх експертизи», затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 
11.05.2011 р. №560 та пп.3 п.4 Ст. 31 Закону України «Про регулювання 
містобудівної діяльності від 17.02.2011 № 3038-VI, керуючись Законом 
України «Про місцеве самоврядування в Україні» міська рада: 
 
ВИРІШИЛА: 
 

1. Затвердити зведений кошторисний розрахунок «Капітальний ремонт 
вуличного освітлення  с.Мирославль  Баранівського району Житомирської 
області»  на суму 26,085 тис. грн.  

 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського 
голови з питань діяльності виконавчих органів ради Савчука В.А., на постійну 
комісію з питань житлово-комунального господарства, комунальної власності, 
промисловості, підприємництва та сфери послуг (Курбатов В.А.) та на комісію 
з питань планування, бюджету, фінансів та соціально-економічного розвитку 
(Нечипорук Д.В.) 
 
 
 Міський голова                                                                              А.О.Душко 
 

 
 
 


