
 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

 РІШЕННЯ 
47   сесія   8 скликання 

 
29 вересня   2020 року                                                                          № 2997                                                   
 
Про внесення змін до рішення 
39-ї сесії 8 скликання міської ради 
від 24.12.2019 року № 2578  «Про внесення змін у 
структуру та   штатну  чисельність працівників  
відділу культури, сім’ї, молоді та спорту  
Баранівської міської ради та його підвідомчих 
закладів»   
  

Керуючись статтею 25, пунктом 5 частини першої статті 26, пунктом 6 частини четвертої 
статті 42, частиною першою статті 54 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
з метою удосконалення діяльності відділу культури, сім’ї, молоді та спорту  Баранівської 
міської ради та його підвідомчих закладів, міська рада 

 
В И Р І Ш И Л А: 
 
      1.Внести зміни до рішення 39-ї сесії 8 скликання міської ради від 24.12.2019 року № 2578  
«Про внесення змін у структуру та   штатну  чисельність працівників  відділу культури, сім’ї, 
молоді та спорту  Баранівської міської ради та його підвідомчих закладів», а саме:    
 
1.1.із структури та штатної чисельності Баранівського міського будинку культури ім. А. 
Пашкевича: 
 
- вивести посаду керівник танцювального гуртка.        
- ввести посаду керівник студії циркової. 
  
      2. Начальнику відділу культури, сім’ї, молоді та спорту Баранівської міської ради (Ошатюк 
Н.Б.) забезпечити виконання цього рішення у частині оформлення трудових відносин з 
працівниками у відповідності з чинним законодавством України, внести зміни у структуру та 
штатну чисельність  відділу. 
  
      3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника міського голови 
з питань діяльності виконавчих органів ради Кокітко Н.В. та 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 
47 сесія 8 скликання 

 
29 вересня  2020 року                                                     № 2998 
 
Про списання  непридатних  основних    
засобів (садово-господарської техніки)  
з балансу Баранівської міської ради 
 
 
          Розглянувши лист головного спеціаліста з ЖКГ відділу благоустрою та 
житлово-комунального   господарства   Баранівської міської  ради  Савич Л.А. 
№2911 від 09.09.2020р. щодо списання непридатних основних засобів, які 
знаходяться на балансі Баранівської міської ради, керуючись ст.26, ст.30 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада: 
 
 ВИРІШИЛА:      
 
        1. Надати дозвіл на списання основних засобів, непридатних для 
подальшого використання, які знаходяться на балансі Баранівської міської ради, а 
саме:  
         1) Мотокоса FS90, інвентарний №10630036, в експлуатації з 2009 року, 
первісною вартістю 3765,00 грн, нарахований знос 3765,00 грн;                                                                                                             
         2) Газонокосарка бензинова, інвентарний №10620063, в експлуатації з 2011 
року, первісною вартістю 2760,00 грн, нарахований знос – 2760,00 грн; 
         3) Бензопила Штіль, інвентарний №10620067, в експлуатації з 2012 року, 
первісною вартістю 6525,00 грн, нарахований знос – 6525,00 грн; 
         4) Бензопила STIHL-180, інвентарний №101610012, в експлуатації з 2018 
року, первісною вартістю 5810,00 грн, нарахований знос – 2614,50 грн; 
         5)  Кутова шліфмашинка BOSH, інвентарний №10620071, в експлуатації з 
2013 року, первісною вартістю 1600,00 грн, нарахований знос – 1600,00 грн; 
         6) Висоторіз бензиновий, інвентарний №10620082, в експлуатації з 2015 
року, первісною вартістю 8359,00 грн, нарахований знос – 8359,00 грн; 
         7) Кущоріз бензиновий Штіль, інвентарний №101610001, в експлуатації з 
2017 року, первісною вартістю 6890,00 грн, нарахований знос – 4134,00 грн; 
 
    2. Відділу бухгалтерського обліку та економічного розвитку, інвестицій та 
закупівель (Цимбалюк Л.А.) провести процедуру списання та оформити  
 
 



акти списання основних засобів згідно вимог чинного законодавства. 
           
          3. Контроль за виконанням рішення покласти на 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 
47 сесія 8 скликання 

 
29 вересня  2020 року                                                     № 2999 
 
Про списання  непридатних  основних      
засобів з  балансу Баранівської міської  
ради 
           
          Розглянувши лист головного спеціаліста з ЖКГ відділу благоустрою та 
житлово-комунального   господарства   Баранівської міської  ради  Савич Л.А. 
№2911 від 09.09.2020р. щодо списання непридатних основних засобів, які 
знаходяться на балансі Баранівської міської ради, керуючись ст.26, ст.30 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада: 
 
 ВИРІШИЛА:      
        1. Надати дозвіл на списання основних засобів, непридатних для 
подальшого використання, які знаходяться на балансі Баранівської міської ради, а 
саме:  
         1) Сітілайт, інвентарний №10640220, в експлуатації з 2013 року, первісна 
вартість -5416,00 грн, нарахований знос – 3656,60 грн;                                                                                                                                                                           
         2)  Бак для сміття, інвентарний №10640048, в експлуатації з 2011 року, 
первісна вартість – 1645,00 грн, нарахований знос – 1565,37 грн; 
         3)  Бак для сміття, інвентарний №10640050, в експлуатації з 2011 року, 
первісна  вартість – 1645,00 грн, нарахований знос – 1551,37 грн; 
         4)  Бак для сміття, інвентарний №10640144, в експлуатації з 2012 року,  
первісна вартість – 1870,00 грн, нарахований знос – 1465,25 грн; 
         5) Контейнери для сміття пластикові (3 штуки), інвентарні номери- 
№101630116;№101630117;№101630190, в експлуатації з 2018 року,  первісна 
вартість – 13572,00 грн, нарахований знос – 3091,40 грн. 
    2. Відділу бухгалтерського обліку та економічного розвитку, інвестицій та 
закупівель (Цимбалюк Л.А.) провести процедуру списання та оформити акти 
списання основних засобів згідно вимог чинного законодавства. 
                  3. Контроль за виконанням рішення покласти на 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 
47 сесія 8 скликання 

 
 
29 вересня 2020 року                                                                № 3000 
 
Про затвердження розпоряджень 
міського голови прийнятих в  
міжсесійний період  

 
Заслухавши інформацію головного бухгалтера відділу  бухгалтерського 

обліку та економічного розвитку, інвестицій та закупівель Баранівської міської 
ради  Цимбалюк Л.А. про необхідність затвердження розпоряджень міського 
голови прийнятих в міжсесійний період, керуючись  ст. 26 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», міська рада 
 
ВИРІШИЛА: 

 
1.Затвердити розпорядження міського голови прийняті в міжсесійний 

період, згідно з додатком (додається). 
 

 
Міський голова                                                                                  А.О.Душко 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Додаток 
до рішення 47 сесії 8 скликання 

 Баранівської міської             
ради  від 29.09.2020р. № 3000 

 
 

1.Розпорядження  № 221-од від 11.08.2020р. «Про затвердження робочого 
проекту та зведеного кошторисного розрахунку»; 

2.Розпорядження № 249-од від 02.09.2020р. «Про  затвердження зведених 
кошторисних розрахунків»; 

3. Розпорядження № 260-од від 08.09.2020р. «Про оприбуткування 
матеріальних цінностей на баланс Баранівської міської ради»; 

4. Розпорядження № 264-од від 14.09.2020р. «Про  внесення змін до  річного 
кошторису асигнувань спеціального фонду Баранівської міської ради на 2020 
рік»; 

5. Розпорядження № 266-од від 17.09.2020р. «Про  внесення змін до 
міського бюджету на 2020 рік»; 

6. Розпорядження № 268-од від 17.09.2020р. «Про оприбуткування 
матеріальних цінностей на баланс Баранівської міської ради». 

7. Розпорядження № 270-од від 22.09.2020р. «Про  передачу функцій 
замовника та передачу проектно-кошторисної документації». 

 
  
 
  

Секретар ради        О.В.Самчук 
 
 

 
 

             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ 
47 сесія 8 скликання 

 
 29 вересня 2020 року                                                                    № 3002 
 
Про затвердження фінансового плану  
 комунального некомерційного підприємства 
 «Баранівська центральна района лікарня»  
Баранівської міської ради на 2021рік 
 
 
Відповідно до статті 78 Господарського кодексу України, статті 17, статті 26 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та керуючись частиною 1 
статті 59 зазначеного Закону, враховуючи рекомендації постійної комісії з питань 
планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку, міська рада 

    
В И Р І Ш И Л А: 
 
 1. Затвердити фінансовий план  комунального некомерційного підприємства 
«Баранівська центральна районна лікарня» Баранівської міської ради на 2021р. 
(додаток 1).  
            2. Відповідальність за виконання показників фінансового плану на 2021 рік 
покласти на директора комунального некомерційного підприємства «Баранівська 
центральна районна лікарня»  Баранівської міської ради Шатровського І. В.. 
           3. Керівнику комунального некомерційного підприємства «Баранівська 
центральна районна лікарня» Баранівської міської ради (Шатровський І.В.) 
забезпечити своєчасне складання, подання на розгляд та затвердження річного 
фінансового плану і звітів про його виконання згідно з Положенням. 
            4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради (Кокітко Н.В.) та на 
постійну комісію з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного 
розвитку (Нечипорук Д.В.) 

 
 
 
Міський голова                                                                                  А.О. Душко 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 



Додаток 1 до рішення 47 сесії 8 скликання 
Баранівської міської ради від 29.09.2020р. №3002 

 











 
 



 





Пояснювальна записка 
до фінансового плану на 2021 рік Комунального некомерційного підприємства 

«Баранівська центральна районна лікарня» Баранівської міської ради 
   Комунальне некомерційне підприємство «Баранівська центральна районна лікарня» Баранівської 
міської ради є закладом охорони здоров’я – комунальним некомерційним неприбутковим 
підприємством, що надає послуги вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги будь-яким 
особам в порядку та на умовах встановлених законодавством України та Статутом закладу. 
    Підприємство створене відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні» за рішенням 29 сесії 8 скликання Баранівської міської ради (надалі — Засновник) від 
12 березня 2019 року № 1772 «Про припинення Баранівської комунальної центральної районної 
лікарні шляхом перетворення у комунальне некомерційне підприємство «Баранівська 
центральна районна лікарня» Баранівської міської ради. 
       Підприємство здійснює господарську некомерційну діяльність, спрямовану на досягнення 
соціальних та інших результатів без мети одержання прибутку. 
      В комунальному некомерційному підприємстві «Баранівська центральна районна лікарня» 
Баранівської міської ради працює 221 фізична особа (штатних працівників 215 осіб, зовнішніх 
сумісників – 3 особи, за договором ЦПХ – 3 особи), в т. ч.: 

Лікарі                                                           40 осіб 
Середній медперсонал                               99 осіб 
Молодший медперсонал                            40 осіб 
Спеціалісти                                                 11 осіб 
Інші працівники                                          31 осіб 

     Фінансовий план є основним документом, відповідно до якого підприємство отримує доходи 
і здійснює видатки, визначає обсяг та спрямування коштів для виконання своїх функцій 
протягом року відповідно до установчих документів. 
    Дохідна частина фінансового плану на 2021 рік становить 40910,3 тис. грн. та 
складається з: 
   Рядок 1010  «Дохід (виручка) від реалізації (товарів, робіт, послуг)» становить 37467,0 тис. 
грн. (кошти НСЗУ-33168,8 тис. грн.., кошти місцевого бюджету на оплату комунальних послуг 
– 2178,2 тис. грн., кошти від надання платних послуг – 920,0 тис. грн., кошти на централізовані 
заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет – 1200,0 тис. грн.) 
   Рядок 1040 «Інші доходи» становить 3443,3 тис. грн. ( від здачі в оренду приміщень – 61,6 
тис. грн., від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)                         
(склобій, металобрухт та ін..) – 13,6 тис. грн., добровільні (благодійні) внески – 42,0 тис. грн., 
добровільні (благодійні) внески в натуральній формі – 3326,1 тис. грн.) 
   Витратна частина фінансового плану на 2020 рік становить 40910,3 тис. грн. та 
складається з наступних витрат: 
   рядок 1050 «Заробітна плата» - 24037,6 тис. грн. (кошти НСЗУ – 23613,7 тис. грн., кошти від 
надання платних послуг – 423,9 тис. грн.) ; 
   рядок 1060 «Нарахування на оплату праці» - 5047,9 тис. грн. (кошти НСЗУ – 4935,2 тис. грн., 
кошти від надання платних послуг – 112,7 тис. грн.); 
   рядок 1070 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - 1183,6 тис. грн. (кошти НСЗУ – 
1000,0 тис. грн., кошти інших доходів підприємства – 183,6 тис. грн.); 
   рядок 1080 «Медикаменти та перев’язувальні матеріали» - 5500,0 тис. грн. (кошти НСЗУ – 
2794,1 тис. грн., кошти інших доходів підприємства – 2705,9 тис. грн.); 
   рядок 1090 «Продукти харчування» - 325,8 тис. грн. (кошти НСЗУ); 
   рядок 1100 «Оплата послуг (крім комунальних)» - 793,4 тис. грн. . (кошти НСЗУ – 500,0 тис. 
грн., кошти від надання платних послуг  – 293,4 тис. грн.); 
   рядок 1110 «Видатки на відрядження» - 90,0 тис. грн. (кошти від надання платних послуг); 
   рядок 1120 « Оплата комунальних послуг та енергоносіїв» - 2178,2 тис. грн. (кошти місцевого 
бюджету); 



   рядок 1140 «Соціальне забезпечення» (пільгові рецепти, виплата пенсій, видатки на цукровий 
та нецукровий діабет) - 1318,2 тис. грн. (кошти медичної субвенції на централізовані заходи з 
лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет – 1200,0 тис. грн., кошти інших доходів 
підприємства – 118,2 тис. грн., ); 
   рядок 1150 «Інші поточні видатки» (сплата податків та зборів) – 435,6 тис. грн. (кошти інших 
доходів підприємства); 
        Витрати підприємства заплановані згідно прогнозних показників на 2021 рік відносно 
мінімальної заробітної плати та фактичних цін на паливно-мастильні матеріали, 
електроенергію, інші матеріали та послуги сторонніх організацій, необхідних для 
функціонування підприємства з метою забезпечення статутної діяльності та надання вторинної 
медичної допомоги населенню. 
    Фінансовий план на 2021 рік із поквартальною розбивкою додається. 
 
 
Директор КНП «Баранівська ЦРЛ»                                           І. В. Шатровський 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ 
47 сесія 8 скликання 

 
 29 вересня 2020 року                                                                    № 3003 
 
Про затвердження Перспективного плану розвитку 
комунального некомерційного підприємства 
 «Баранівська центральна районна лікарня»  
Баранівської міської ради на 2021-2023рр. 
 
 
Відповідно до статті 78 Господарського кодексу України, статті 17, статті 26 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та керуючись частиною 1 
статті 59 зазначеного Закону, враховуючи рекомендації постійної комісії з питань 
планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку, міська рада 

    
В И Р І Ш И Л А: 
 
 1. Затвердити Перспективний плану розвитку комунального некомерційного 
підприємства «Баранівська центральна районна лікарня» Баранівської міської ради 
на 2021-2023рр. (додаток1).  
            2. Відповідальність за виконання Перспективного плану розвитку на 2021-
2023 роки покласти на директора комунального некомерційного підприємства 
«Баранівська центральна районна лікарня»  Баранівської міської ради 
Шатровського І. В.. 
            3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради (Кокітко Н.В.) та на 
постійну комісію з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного 
розвитку (Нечипорук Д.В.) 

 
 
 
Міський голова                                                                                  А.О. Душко 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                        Додаток 1 до рішення 47 сесії 8 скликання 
                                                                                                                 Баранівської міської ради від 29.09.2020р.№3003 

 
 
 
 
 
 

ПЕРСПЕКТИВНИЙ ПЛАН РОЗВИТКУ 
    КНП «Баранівська центральна районна     
     лікарня» Баранівської  міської ради 
                 на 2021-2023рр. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
І розділ. Загальні положення 

 35 сесією 8 скликання  Баранівської міської ради 01 жовтня 2019 року  було 
винесено рішення № 2226 «Про створення комунального некомерційного 
підприємства «Баранівська центральна районна лікарня» Баранівської міської 
ради шляхом перетворення Баранівської комунальної центральної районної 
лікарні».  

У своїй діяльності підприємство керується Конституцією України, 
Господарським і Цивільним Кодексами України, законами України, постановами 
Верховної Ради України, актами Президента України та Кабінету Міністрів 
України, загально обов'язковими для всіх закладів охорони здоров'я наказами та 
інструкціями Міністерства охорони здоров’я України, загально обов'язковими 
нормативними актами інших центральних органів виконавчої влади, 
відповідними рішеннями місцевих органів виконавчої влади і органів місцевого 
самоврядування. 
Основною метою створення Підприємства є  забезпечення медичного 
обслуговування населення Баранівського району шляхом надання йому послуг 
вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги в порядку та обсязі, встановлених 
законодавством України.  

Місія КНП «Баранівська ЦРЛ» - надання мешканцям безпечних та якісних 
медичних послуг в комфортних  умовах. 
Цінності: 
Висока якість - прагнення надати найкращі можливі медичні послуги пацієнтам. 
Професіоналізм - прагнення до безперервної самоосвіти кожного фахівця, 
спрямованість кращих знань, можливостей і досвіду на благо пацієнта на основі 
постійного розвитку 
Пацієнтоорієнтовність - сприйняття пацієнтів і їх сімей як партнерів в процесі 
лікування, сприяння пацієнтам в прагненні бути поінформованими учасниками в 
прийнятті рішень, які зачіпають їх здоров'я і благополуччя  
Робота в команді - внесок кожного співробітника в досягнення поставлених 
завдань (індикаторів), дотримання медичної етики деонтології, вдосконалення 
якості медичних послуг та створення системи довіри на основі паритету 
відповідальності і обсягу роботи.. 
Повага до гідності та особистості пацієнтів та працівників. 
Відповідальність - необхідність, обов'язок відповідати за свої дії 
Відкритість - дотримання принципів чесності і порядності в особистісних і 
колективних діях. 
Розвиток та інновації - універсальність надання медичної допомоги, лікарями 
заохочення впровадження інноваційних технологій діагностики і 
лікування, адаптованих для жителів району. 
Візія 
« Основне завдання діяльності - досягнути найвищої якості надання медичної 
допомоги. Здорова нація - наше майбутнє» 
Аналіз поточної діяльності КНП «Жмеринська JIBJI ВОР» дозволяє оцінити сильні 
та слабкі сторони медичного закладу, його можливості та 



      Для виконання цієї мети визначено наступні стратегічні цілі:  
- Забезпечити фінансову самодостатність та фінансову  стійкість КНП; 
 - Покращити фінансову доступність медичних послуг ; 
 - Підвищити  попит  населення  на  медичні  послуги шляхом підвищення рівня 

задоволеності пацієнта 
-Забезпечити  оптимальний кадрових ресурс закладу  та професійний розвиток.   

 Заклад отримав: 
-ліцензію на медичні практику – наказ МОЗ від 07.04.2010р.№803.  
 - ліцензію на роботу ЦРЛ  з наркотичними  та психотропними речовинами :  
серія Термін дії з 21.11.2019 р. по 21.11.2024 р. 
          КНП «Баранівська ЦРЛ» обслуговує 38528 населення району, в т. ч 
сільського 14009; дітей віком до 18 років -7631( до 1 року-306). 
Медична допомога населенню надається в амбулаторно-поліклінічному відділенні 
лікарні на 375 відвідувань у зміну. 
Стаціонар розраховано  на 120 ліжок:  

 хірургічне відділення– 40ліжок( у т . ч 20 хірургічних 10 – гінекологічних, 10-
травматологічних);  

 терапевтичне- 30ліжок( у т. ч. 15 терапевтичних та 15 – кардіологічних); 
 неврологічне-20 ліжок;  
 дитяче -15ліжок; 
  інфекційне-15 ліжок(10- для дорослих та 5- для дітей); 
  ВАІТ- 6 ліжок(надкошторисні).          
 Діє лікарняний банк крові. 

ІІ. Програма організаційно-управлінських змін. 
1. Заходи з впровадження ефективної структури  управління 

Організаційна структура закладу 
З метою чіткого розподілу функцій в апараті управління, впорядкування 
інформаційного забезпечення, налагодження узгодженої взаємодії структурних 
підрозділів ЦРЛ, на виконання плану основних організаційних заходів в галузі 
охорони здоров'я, забезпечення якісного лікувального процесу в лікарні діє наказ 
«Про організацію медичного забезпечення населення, удосконалення роботи, 
апаратууправління в КНП «Баранівська ЦРЛ» від 09.07.2020 р.  №137. 

                  СКЛАД УПРАВЛІННЯ КНП «БАРАНІВСЬКА ЦРЛ» 
№ 
з/п 

Посада Прізвище, ім’я, по батькові 

1 Директор Шатровський Ігор 
Володимирович  

2 Медичний директор з медичної частини  Ніколайчук Олена Олексіївна  
3 Медичний директор  з експертизи 

тимчасової непрацездатності  
Козир Віра Богданівна  

4 Головна медична сестри Касянчук Оксана Іванівна  
5 Головний бухгалтер  Кравченко Наталія Сергіївна  
6 Старший інспектор відділу кадрів  Будніченко Тамара Борисівна  
7 Голова профспілкового комітету   Переходюк Ліна Петрівна 



Структура підрозділів  в КНП «Баранівська ЦРЛ» 
1.Адміністративно-управлінський апарат ЦРЛ: 

1.1    Директор; 
1.2 Медичний директор з медичної частини; 
1.3 Медичний директор з експертизи тимчасової 

непрацездатності з виконанням обов'язків завідуючої поліклініки; 
1.4 Завідуючі відділеннями цілодобового стаціонару. 
1.5 Головна медична сестра. 

2. Підрозділи цілодобового стаціонару: 
2.1  Приймальне відділення; 
2.2  Дитяче відділення на 15 ліжок; 
2.3  Терапевтичне відділення на 30 ліжок;     
2.4  Неврологічне відділення на 20 ліжок; 
2.5   Хірургічне відділення на 30 ліжок; 
2.6 Інфекційне відділення на 15 ліжок; 
2.7 Відділення анестезіології та інтенсивної терапії на 6 ліжок. 

3. Відділення та кабінети поліклініки: 
3.1  Жіноча консультація; 
3.2  Рентгенологічне відділення: 

- рентгенкабінет; 
- флюорографічний кабінет; 
- флюоротека 

3.3. Фізіотерапевтичне відділення: 
- фізіотерапевтичний кабінет; 
- кабінет ЛФК; 
- кабінет масаж 
3.4. Стоматологічне відділення: 

               3.5. Реєстратура; 
              3.6. Кабінет УЗД; 
               3.7. Кабінет ЕФГДС;  
                3.8. Кабінет функціональної діагностики; 
              3.9. Кабінет профілактичних оглядів; 
              3.10. Фтизіатричний кабінет; 
              3.11. Психіатричний кабінет; 
              3.12. Офтальмологічний кабінет; 
              3.13. Хірургічний кабінет; 
              3.14. Травматологічний кабінет; 
              3.15. Перев'язочний кабінет; 
              3.16. Урологічний кабінет; 
              3.17.  Наркологічний кабінет; 
              3.18.  Неврологічний кабінет; 

3.19. Отоларингологічний кабінет; 
3.20. Кабінет інфекційних захворювань; 
3.21. Кардіологічний кабінет; 
3.22. Ендокринологічний кабінет; 



3.23. Онкологічний кабінет; 
3.24. Дерматовенерологічний кабінет; 
3.25. Маніпуляційний кабінет; 
3.26. Оглядовий кабінет. 
3.27. Кабінет ЛКК 
4. Клініко-діагностична лабораторія: 
5. Інформаційно-аналітичне відділення; 
6.  Аптека; 
7.  Централізована бухгалтерія; 
8.  Відділ кадрів; 
9. Допоміжні підрозділи: 
9.1. склад продовольчий; 
9.2. склад матеріальний; 
9.3. архів; 
9.4. харчоблок; 
9.5. автопарк; 
9.6. відділення дезінфекції; 
9.7. інші ( в т.ч. тимчасово діючі господарського напрямку); 
9.8. котельня. 
      CКЛАД МЕДИЧНОЇ РАДИ КНП «БАРАНІВСЬКА ЦРЛ» 

Голова медичної ради – Шатровський Ігор Володимирович – директор; 
Секретар медичної ради – Тищик Людмила Олександрівна – лікар-методист; 
Склад:  
- Ніколайчук Олена Олексіївна – медичний директор з медичної частини; 
- Козир Віра Богданівна – медичний директор  з ЕТН; 
- Маліцька Тетяна Іванівна - лікар-статистик; 
- Хоменко Олена Василівна – районний хірург; 
- Кравчук Тетяна Василівна - районний гінеколог; 
- Новосад Віктор Анатолійович – лікар-фтизіатр; 
- Касянчук Оксана Іванівна – головна медична сестра; 
- Кравченко Наталія Сергіївна – головний бухгалтер.  

2. Розроблення та впровадження заходів зі зменшення тривалості середнього 
строку госпіталізації. 

3. Розроблення та впровадження заходів із збільшення част амбулаторної 
медичної допомоги у структурі медичної допомоги, що надається ЗОЗ. 

      Розроблено для впровадження  в роботу закладу заходи зі зменшення 
тривалості середнього строку госпіталізації та збільшення частки амбулаторної 
медичної допомоги у структурі медичної допомоги: 

1. Забезпечення права громадян на вільний вибір лікаря, який надає вторинну 
спеціалізовану допомогу, у визначеному законодавством порядку; 



2. Здійснення громадського контролю щодо  якості послуг та дотримання прав 
пацієнтів . 
3. Співпраця лікарів ПМСД та вторинного рівня із дотриманням показів до 
госпіталізації. 

4. Дотримання лікарями протоколів лікування хвороб за нозологіями у 
стаціонарних і амбулаторних умовах. 
5. Забезпечити  повне клініко-лабораторне та інструментальне обстеження в 
поліклінічних умовах перед госпіталізацією хворого. 
4. Госпіталізацію хворих лікарям поліклініки проводити із дотриманням показів в 
стаціонар. 
6. Збільшити кількість амбулаторних операцій в умовах поліклініки: 

a. Провести реконструкцію малої операційної (проведення кисню,  обладнання для 
штучної вентиляції легень). 

b. Ввести посади анестезіолога поліклінічної роботи та операційної медсестри. 
7. Зменшити кількість днів тривалості перебування хворих в післяопераційному 
періоді  в хірургічному відділенні. 

8. Придбати в хірургічне відділення лапароскопічну стійку та гістероскоп. 
9. Розгорнути: 
-5 ліжок денного стаціонару( 2021р.); 
- стаціонар одного дня хірургічного профілю(2022р.); 
10.Створити кабінет телемедицини (2022р.) 
Аналіз діяльності КНП «Баранівська ЦРЛ» за 2018-2020рр. 

Загальні показники 
№ 
п/н 

Показник або абсолютна цифра Звітний рік 
2018 2019 2020 

1 Кількість ліжок на кінець року 158 155 120 
2 Чисельність лікарів 41 42 35 
3 Питома вага атестованих лікарів 

серед тих, хто підлягав атестації 

84% 100% 100% 

4 Укомплектованість штатних 
лікарів посад фізичними особами 

80% 80% 61% 

5 Чисельність середнього 
медперсоналу 

115 111 96 

6 Питома вага атестованих 
середнього медперсоналу серед 
тих, хто підлягав атестації 

84% 83% 100% 

7 Укомплектованість штатних посад 
середнього медперсоналу 
фізичними особами 

100% 100% 93% 

8 Кількість відвідувань до лікарів 
поліклініки 

92272 90783 84460 



9 Кількість відвідувань на одного 
жителя 

2,3 2,3 2,2 

10 Число пролікованих хворих в 
стаціонарі 

3035 2887 2065 

11 В т. ч. сільські жителі 1131 1080 769 
12 З них в терапевтичному відділенні 500 344 408 
13 З них у відділеннях хірургічного 

профілю 

466 478 744 

14 Зайнятість ліжка 149,1 151,3 112,5 
15 Середній термін тривалості 

лікування 

7,8 8,1 7,8 

16 Середній термін лікування на 
хірургічному ліжку 

6,6 7,1 6,9 

17 Загальна стаціонарна летальність 0,6 0,6 1,1 
18 Післяопераційна летальність 

- - 

 
19 Питома вага післяопераційних 

ускладнень 

-  

 

20 Число оперованих хворих в 
стаціонарі 

280 265 205 

21 Число оперованих хворих в 
поліклініці 

1160  

1220 

22 Число операцій в стаціонарі 280 284 213 
23 Число операцій в поліклініці 1160  

1220 
24 Виконано операцій при 

термінових станах 

28 32 26 

25 Питома вага термінових 
хірургічних втручань серед усіх 
проведених операцій(%) 

10% 11,3% 12,2% 

26 Хірургічна активність 56% 59,4% 28,6% 
27 Число операцій на одне хірургічне 

ліжко 

11,2 11,4 10,6 

28 Проведено рентген досліджень 8841 8923 8793 
29 Рентген дослідження на 100 

відвідувань  в поліклініці 

9,6 9,8 10,4 

30 Досліджень на один діючий апарат 1473,5 1487,2 1465,5 
31 Досліджень на одну посаду лікаря 35364 17846 17586 
32 Проведено УЗД 6180 7538 5691 
33 Досліджень на один діючий апарат 3090 2513 1897 
34 Досліджень на одну посаду лікаря 4944 5025,3 3794 
35 Проведено ендоскопічних 

досліджень 

247 224 255 

36 Досліджень на один діючий апарат 82,3 74,7 85 
37 Проведено клініко-діагностичних 65556 63188 43112 



досліджень 
38 Досліджень на 1 хворого, який 

вибув зі стаціонару 

21,6 21,9 20,9 

39 Проведено фізіотерапевтичних 
процедур 

21837 15910 6536 

40 фізіотерапевтичних процедур на 1 
хворого, який вибув зі стаціонару 

18,7 19,4 17,3 

41 Число розходжень клінічного та 
патологоанатомічного діагнозів за 
даними обласних бюро ПА та 
СМЕ 

   

Показники роботи стаціонару по відділеннях 
№ 
п/н 

Найменування 
відділення 

Число пролікованих Оборот ліжка 
Звітний рік Звітний рік 

2018 2019 2020 2018 2019 2020 
1 Терапевтичне 500 344 215 16,7 22,9 14,4 
2 Кардіологічне - 181 193 - - 13,0 
3 Інфекційне 128 123 81 25,8 24,6 8,2 
4 Інфекційне 

дитяче 

274 214 137 27,4 21,4 27,4 

5 Хірургічне 466 478 405 17,9 19,1 20,3 
6 Травматологічне 256 226 185 17,0 15,1 18,5 
7 Пологове 270 281 53 13,5 14,1 2,7 
8 Гінекологічне 257 221 154 17,1 14,7 15,4 
9 Неврологічне 430 453 356 21,5 22,7 17,8 
10 Дитяче 371 310 270 20,6 20,7 18,0 
11 Інтенсивної 

терапії 

83 56 16 - 12,1 - 

Робота ліжкового фонду 
№ 
п/н 

Найменування 
відділення 

Робота ліжка Виконання 
плану л/днів % 

Звітний рік Звітний рік 
2018 2019 2020 2018 2019 2020 

1 Терапевтичне 152,1 204,1 112,5 95,0 149 67,4 
2 Кардіологічне  108,5 94,2 -       94 56,5 
3 Інфекційне 164,2 175,0 60,2 96,5 103 36,0 
4 Інфекційне 

дитяче 

155,2 128,8 176,6 91,7 75,8 106,4 

5 Хірургічне 122,4 135,7 89,8 85,5 94,4 92,3 
6 Травматологічне 151,0 144,2 145,9 115,0 103 87,4 
7 Пологове 122,4 133,6 19,9 72,0 78,6 35,2 
8 Гінекологічне 131,9 142,0 143,4 99,1 96 104,6 



9 Неврологічне 165,9 159,1 120,6 107,0 95,3 72,4 
10 Дитяче 162,4 161,9 145,2 95,5 109 94,1 
11 Інтенсивної 

терапії 
      

                  ІІІ. Програма фінансово-економічної діяльності. 

1. Оцінка стану фінансування закладу 2018-2020рр. 
Джерела 
надходжень 

2018 рік  2019 рік 2020 рік  факт 
Сума, 

тис.грн. 
Питома 

вага 
від 

заг.сум
и 

фінанс
ування 

Сума, 
тис.грн 

Питома 
вага 
від 

заг.сум
и 

фінанс
ування 

Сума, 
тис.гр

н. 

Питома 
вага від 
заг.сум

и 
фінансу 
вання 

Медична субвенція 25489,9 87,8% 27366,0 81,4% 7848,7 20,2% 
Кошти місцевого 
бюджету  

2280,4 7,8% 2415,7 7,2% 2098,8 5,4% 

Програма медичних 
гарантій  

- - - - 23684,
04 

61,0% 

Кошти на соціально-
економічний 
розвиток 

280,2 1,0% 528,6 1,6% 2281,5 5,9% 

Кошти від платних 
послуг 

- - - - 456,9 1,2% 

Власні 
надходження (в т.ч. 
благодійна 
допомога) 

977,3 
901,9 

3,4% 
3,1% 

3300,9 
3137,7 

9,8% 
9,3% 

2464,0 
2356,9 

6,3% 
6,1% 

Переважна частина отриманих коштів витрачається: 
- на оплату заробітної плати персоналу (68,0%),  
- оплату комунальних послуг (6,1%),   
-на медикаменти та перев’язувальні матеріали (14,3%).  
Решта витрат (11,6%) включають в себе витрати на продукти харчування, 

оплату інших послуг, виплати населенню та інші статті витрат 
SWOT - аналіз 

 Позитивний вплив Негативний вплив 

Внутрішне 
середовище 

Сильні сторони Слабкі стороні 

 Значний відсоток забезпеченості 
лікарні новим сучасним 
обладнанням 

 Висока укомплектованість 

 Недостатня кількість 
лікарів певних 
спеціальностей 

 Зношеність 



середнім медичним персоналом 
 Підвищення якості медичного 

обслуговувань 
 Забезпечення клініко-

діагностичної лабораторії 
сучасним новим обладнанням 
(дослідження проводяться з 
допомогою аналізаторів) 

 Наявність мотивованого 
персоналу 

 Оптимальне керівництво 
  Компактність розташування 

відділень лікарні 

санітарного 
автотранспорту 

  Недостатньо 
проведені заходи з 
енергозбереження 
приміщень лікарні 

 Недостатній розвиток  
малоінвазивної  
хірургії 

 Недостатня кількість 
проведених операцій 
 
 

 Можливості Загрози 
 
Зовнішнє 
середовище 

 Залучення лікарів шляхом 
підвищення заробітної плати за 
рахунок заключення договорів з 
НСЗУ на нові пакети медпослуг 

 Прийняття пацієнтів інших 
районів 

 Сприяння  зацікавлених сторін 
щодо збільшення періодичних та 
капітальних  фінансових вливань 
відповідно до перспективного 
плану розвитку 

 Покращення рівня забезпечення 
лікарні сучасним діагностичним 
обладнанням. 

 Платоспроможність  населення 
за рахунок залучення до схеми 
страхування, у т.ч. «Лікарняна 
каса Житомирської області» 
 

 Надходження  
          недостатньої кількості 

          коштів з НСЗУ за 

          укладеними договорами 

          по  пакетах програми 

          медичних гарантій 

 Недостатність     
           фінансування на  

            виконання районних  

             програм від ОТГ  

 Недостатня кількість 
          медичного персоналу 

          певної  спеціалізації 

 Низька      
           платоспроможність  

          частини населення 

 Тенденція  до зменшення 
          населення в районі 

 Погана якість доріг, 
          недостатнє покриття 

          території громадським 



          транспортом 

 
Ключові фактори успіху : 
 Ефективне лідерство,  
 дисципліна,  
 ефективне використання наявних ресурсів,  
 спільне бачення та визнанні цінності,  
 зобов'язання та підтримка зацікавлених сторін, 
  ефективне спілкування, 
  сталий партнерський зв'язок та партнерське співробітництво, 

2.Аналіз реалізації програми медичних  гарантій: перелік пакетів медичних 
послуг та суми фінансування, на які укладено договори з Національною 
службою здоров’я України. 
 Відповідно до Постанови Кабінету міністрів України №65 від 5 лютого 2020 
року, про «Порядок реалізації програми державних гарантій медичного 
обслуговування населення у 2020 році» за Договором з НСЗУ за програмою 
медичних гарантій визначено  23684,04 тис.грн., в т.ч. за пакетами: 

 хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах 
2666,11тис.грн., 

 стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних 
операцій – 14424,81тис.грн., 

 амбулаторна вторинна(спеціалізована) медична допомога дорослим та 
дітям, включаючи медичну реабілітацію та стоматологічну допомогу – 
6017,44тис.грн., 

 стаціонарна паліативна медична допомога дорослим та дітям – 
270,03тис.грн. 

 медична допомога, яка надається мобільними медичними бригадами, 
що створені для реагування на  COVID-19 –305,65тис.грн. 
За програмою медичних гарантій у 2021-2023 роках планується 
підписання договорів з Національною службою здоров’я України за 
такими ж пакетами медичних послуг 

На 2021-2022 роки планується розширення спектру: 
 досліджень стану імунітету населення методом ІФА 
 реабілітаційних послуг (після підготовки кадрів для надання послуг та 

закупівлі необхідного обладнання): 



* впровадження  пакету послуг з реабілітації пацієнтів, які мають 
патології опорно-рухового апарату; 

* надання послуг з реабілітації пацієнтів кардіологічного та 
неврологічного профілю. 

3.Очікуваний обсяг коштів, що можуть бути спрямовані на фінансування 
ЗОЗ, заходів за рахунок місцевих бюджетів. 

Джерела 
надходжень 

 2020 рік 
 

2021 рік   
прогноз 

2022 р 
прогно

з 

2023 рік 
прогноз 

Сума, 
тис.грн 

Питома 
вага від 

заг. суми 
фінансув

ання 

Сума, 
тис.грн

. 

Питома 
вага від 

заг. суми 
фінансув

ання 

Сума, 
тис.гр

н. 

Сума, 
тис.грн. 

Медична субвенція 7848,7 20,2% 1200,0 2,9% 1274,4 1341,9 
Кошти місцевого 
бюджету  

2098,8 5,4% 2178,2 5,3% 2313,2 2435,8 

Програма медичних 
гарантій  

23684,0
4 

61,0% 33168,8 81,1% 35225,
3 

37092,2 

Кошти на соціально-
економічний розвиток 

2281,5 5,9% - - - - 

Кошти від платних 
послуг 

456,9 1,2% 920,0 2,2% 977,0 1028,8 

Власні 
надходження (в т.ч. 
благодійна 
допомога) 

2464,0 
2356,9 

6,3% 
6,1% 

3443,3 
3368,1 

8,4% 
8,2% 

3656,8 
3576,9 

3850,6 
3766,5 

Всього: 38833,9
4 

100,0
% 

40910,3 100,0
% 

43446,
7 

45749,3 

    Прогнозні надходження на 2021-2023 роки розраховані відповідно до 
Постанови Кабінету Міністрів України №671 від 29 липня 2020 року «Про 
схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2021-2023 
роки» 
    Для додаткового фінансування закладу на період фінансової кризи міською 
радою було прийнято «Програму розвитку та фінансової підтримки КНП 
«Баранівська ЦРЛ» Баранівської міської ради на 2020-2022 роки.»  (рішення 40 
сесії 8 скликання від 12лютого  2020 року № 2848). 
       Фінансування Програми буде проведено в межах фінансових можливостей 
місцевого бюджету. 
4. Очікуваний обсяг коштів, що можуть бути спрямовані  на фінансування 
ЗОЗ за рахунок недержавних інвестицій, спонсорських внесків, благодійних 
пожертв та грантів, коштів міжнародної технічної допомоги, страхових 
компаній та інших джерел. 



Джерела надходжень  2020 рік 
 
 

2021 рік   
прогноз 

2022 рік 
прогноз 

2023 рік 
прогноз 

Сума, 
тис.грн 

Питома 
вага від 

заг. суми 
фінансува

ння 

Сума, 
тис.грн. 

Питома 
вага від 

заг. суми 
фінансува

ння 

Сума, 
тис.грн. 

Сума, 
тис.грн. 

Власні надходження 2464,0 100,0% 3443,3 
 

100,0% 3656,8 3850,6 

в т. ч.: від передачі в оренду 
майна 

99,3 4,0% 61,6 1,8% 65,5 68,9 

від реалізації майна (склобій, 
металобрухт та ін..) 

7,8 0,3% 13,6 0,4% 14,4 15,2 

добровільні (благодійні) 
внески 

167,5 6,8% 42,0 1,2% 44,6 47,0 

благодійна допомога в 
натуральній формі 

2189,4 88,9% 3326,1 96,6% 3532,3 3719,5 

         За нагоди планується також залучення коштів міжнародних грантів та 
інших джерел, які не забороненні чинним законодавством України 

5. Обгрунтування необхідності капітальних інвестицій у ЗОЗ (закупівля обладнання, 
будівництва, ремонт приміщень тощо). 

Відповідно до Концепції громадського проекту для бюджету участі 
Баранівської ОТГ розроблені проекти на перспективу: 
Назва 
проекту 

Необхідне 
обладнання 

Очікувані кількісні 
та якісні продукти 
реалізації проекту: 

КЛЮЧОВІ 
показники 
успішності 
проекту: 

ОБСЯГ 
фінансува
н-ня( 
місцев. 
бюджет) 

Сучасне 
ендоскопіч
не 
обладнання 
для 
діагностики 
і лікування 
хвороб 
шлунково-
кишкового 
тракту 

відеогастроско
п, 
відеоколоноск
оп, системний 
ендоскопічний 
відеоцентр, 
медичний 
монітор, стійка 
під ендоскоп 

підвищення якості 
та ефективності 
профілактики і 
лікування 
пацієнтів; 
зменшення рівня 
запущених форм 
раку шлунка і 
товстої кишки; 
якісна діагностика і 
малоінвазивне 
лікування хвороб 
ШКТ на ранніх 
стадіях. 

Смертність від 
колоректальног
о раку в 
населення 
району 
знизиться на 
65% 
Захворюваність 
на КРР 
знизиться на 75 
% і більше 

2166065,2
0 грн 

Сучасне 
обладнанн
я для 
діагностик
и та 
виявлення 

кольпоскоп з 
відеосистемою 

Діагностика 
атологічних станів:  
генітальні 
бородавки; 
передракові зміни; 
онкологія на ранніх 

Збільшення 
довготривалості 
життя жінок та 
їх 
репродуктивнос
ті 

180 тис.грн. 



онкології у 
жінок  
«Врятуй 
життя 
жінці»  

стадіях 

Сучасне 
лаборатор
не 
обладнанн
я для 
діагностик
и 
захворюва
нь 
 
 

Коагулометр 
4-х канальний 
ECL412 

Вчасно 
діагностовані 
порушення 
згортання крові та 
контроль 
антикоагуляційної 
терапії.   
 2.  Визначення 
необхідних 
показників 
внутрішньосудинн
ого гемостазу,    
     

Збільшення 
кількості та 
покращення  
якості 
досліджень 
пацієнтів 
 Контроль 
антикоагуляцій
ної терапії 

96 тис.грн. 

 Придбання  санітарного автомобіля категорії «В»  вартістю 2086,5тис.грн 
6. Розроблення моделі впровадження платних послуг 

Перелік медичних послуг, що надаються  відповідає Переліку платних послуг, які 
надаються в державних і комунальних закладах охорони здоров’я та вищих медичних 
навчальних закладах, затвердженому постановою КМУ від 17.09.1996 № 1138. 
Статут КНП «Баранівська ЦРЛ», передбачає можливість надання платних медичних 

послуг населенню.  
Формування тарифів на послуги здійснювалось відповідно до економічно 

обґрунтованих фактичних витрат, економічних розрахунків, цін на матеріальні 
ресурси, розмір заробітної плати. На кожну послугу складена калькуляція.  

З 01.04.2020 р. в лікарні введено платні медичні послуги 
Тарифи на платні медичні послуги, що надаються КНП "Баранівська ЦРЛ» 

затверджені директором закладу та погоджені рішенням 45-ї сесії 8 скликання 
Баранівської міської ради від 26.06.2020р. №2949. 

Закладом надаються наступні платні послуги: 
Консультативні прийоми лікарями 

 Профілактичні медичні огляди населення 

Рентгенологічні обстеження 

Проведення рентгенологічних обстежень (аналогова рентгенографія) 

Проведення рентгенологічних обстежень (цифрова рентгенографія) 

Стоматологічні послуги 

Лабораторні послуги: 

Біохімічні дослідження 



Імунологічні дослідження 

Гематологічні дослідження 

Загальноклінічні дослідження 

Діагностичні послуги: 

Холтер ЕКГ 

Холтер АТ 

ЕКГ 

Ультразвукові дослідження 

Езофагогастродуоденоскопія 

Фізіотерапевтичні процедури. 

Видача копій та витягів 

На перспективу: 
 Забір крові з вени 
 Визначення антитіл до нуклеокапсидного антигену коронавірусу SARS-CoV-2 

імуноферментним методом імуноглобуліна G та М. 
7. Оцінка рівня енергоспоживання будівель ЗОЗ та планування заходів щодо 
підвищення їх енергетичної ефективності. 
Починаючи з 2018 року у закладі  впроваджений енергетичний моніторинг 
споживання енергоресурсів. Енергоменеджером  закладу щоденно вносяться дані 
до програмного комплексу АСЕМ (автоматизована система енергетичного 
моніторингу). 
На основі аналізу споживання здійснюється оперативне реагування на відхилення 
від середніх обсягів споживання енергоресурсів і усунення причин, що призвели 
до цього, що дало змогу зекономити до 10% спожитих енергоресурсів. 
За сприяння власника закладу-Баранівської міської ради та в межах проектів і 
програм, які реалізуються Товариством міжнародного співробітництва (GIZ) у 
березні 2020 року проведено термографічне обстеження комплексу будівель 
закладу, а у травні 2020 року був проведений уповноваженими структурами 
енергетичний аудит поліклініки КНП «Баранівська ЦРЛ». 
На основі проведеного енергоаудиту поліклініки запропонований пакет заходів, а 
саме: 
1.Утеплення трубопроводів (близько 102 тис.грн.), 
2.Утеплення даху (близько 1202 тис.грн.), 
3.Модернізація системи опалення (близько 1666 тис.грн.), 
4.Утеплення підлоги (близько 629 тис.грн.), 
5.Заміна дверей (близько 25 тис.грн.), 
6.Утеплення стін (близько 3656 тис.грн.). 
Всього заплановано залучити на ці заходи інвестицій на суму близько 
6780тис.грн. 



ІV. Програма управління якістю надання медичної допомоги. 
Впровадження критеріїв та індикаторів якості надання медичної  
допомоги. 

Оцінка якості медичних послуг проводиться відповідно до індикаторів, 
встановлених наказом МОЗ України від 2 листопада 2011 р. №743 

Система контролю якості лікувально - діагностичного процесу в 
Баранівській КЦРЛ(( з 01.10.2019 року-КНП « Баранівська ЦРЛ») включає 
наступні форми і методи контролю: 

 Щоденний прийом чергувань по лікарні. 
 Щоденний обхід важкохворих у лікарні.  
 Щоденний аналіз медичної документації виписаних стаціонарних 

хворих. 
 Клінічні обходи (згідно встановленого графіка). 

 Щомісячний аналіз кількісних показників діяльності кожного відділенні та 
закладу в цілому. 

 Безпосередній контроль за діяльністю медичного персоналу. 
 Проведення експертної оцінки історій хвороб. 
 Експертна оцінка медичної документації у відділеннях, згідно 

затвердженого графіку проведення статистичних ревізій. 
 Експертна оцінка медичних карт ф. ООЗ/о померлих стаціонарних хворих. 
 Засідання медичної ради 
 Проведення клінічних та патанатомічних конференцій. 
 Перехрестні перевірки роботи відділень при підготовці до засідань 

медичної ради. 
 Анкетування пацієнтів в період стаціонарного лікування. 

 Засідання фармакотерапевтичної комісії по аналізу випадків 
поліпрагмазії та побічної дії ліків. 

 Аналіз причин виникнення інфекцій, пов’язаних із  наданням медичної 
допомоги з впровадженням заходів щодо їх профілактики. 

 Внутрішньо-лабораторний контроль якості. 
Контроль якості медичної допомоги проводиться по 4-х основних критеріях 

(згідно рекомендацій Європейського регіонального бюро ВООЗ): 
1 . Ефективність - досягнення запланованого результату 
2. Адекватність - відповідність потребам пацієнтів та виконавців медичних 

послуг. 
      3.Економічність - відповідність досягнутих результатів матеріальним 
затратам. 

4. Науково-технічний рівень - відповідність сучасним медичним технологіям. 
Робота в команді - внесок кожного співробітника в досягнення 

поставлених завдань (індикаторів), дотримання медичної етики деонтології, 
вдосконалення якості медичних послуг. 

Стандарти сервісного обслуговування пацієнтів при наданні медичної 
допомоги: 



-спрямованість надання медичної допомоги на вирішення проблем пацієнта; 
- комунікація з пацієнтом; отримання довіри пацієнта 
- можливість реєстрації за телефоном на зручну годину та за кілька днів наперед, 
а також короткий час очікування на реєстрацію і прийом; 
 - широкий спектр лабораторних досліджень та медичних послуг та його 
оприлюднення; 
- зручність в розташуванні місць надання медичної допомоги; 
- можливість доступу до місць надання медичної допомоги для маломобільних 
груп населення та для людей з обмеженими можливостями; 

Ефективність медичної допомоги визначається якістю надання пацієнтам 
послуг структурними підрозділами установи, що в кінцевому результаті вплинуло 
на покращення стану здоров'я пацієнтів.  

Зазначена система контролю якості медичної допомоги в структурних 
підрозділах КНП «Баранівська ЦРЛ» забезпечує: 

 постійне підвищення рівня якості медичних послуг  
  рівень відповідальності за її надання 
 належний рівень захисту прав пацієнтів. 

Інфекційний контроль. 
Проводиться робота щодо впровадження програми з інфекційного контролю  для 
покращення якості і підвищення безпеки при наданні медичних послуг та вимог 
підписання договору з НСЗУ. 

1.Діє  наказ «Про створення Комітету з профілактики  інфекцій та 
інфекційного  контролю та покращення якості проведення заходів з 
профілактики інфекцій, пов’язаних із наданням медичної допомоги, у 
структурних підрозділах лікарні» 

  2.Підготовлено та впроваджено в роботу закладу: 
* План дій з впровадження програми інфекційного контролю в КНП 

«Баранівська ЦРЛ» на 2020 рік 
* План дій з покращення гігієни рук на 2020рік в КНП «Баранівська 

центральна районна лікарня» 
3. Підготовлено «Програма з інфекційного контролю за  
інфекціями, що пов’язані з наданням медичної допомоги в КНП 
«Баранівська ЦРЛ»  

Проведено попереднє  анкетування відділень лікарні з інфекційного контролю 
методом самооцінки, згідно «Анкета оцінки ІК в лікувальному закладі». 
Настанова розроблена ГО «Інфекційний контроль в Україні» на основі WHO 
Infection Prevention And Control Assessment Framework At The Facility Level. 
Результати самооцінки- середній рівеньдодержання вимог ІК. На грудень 
поточного року мзаплановано повторний самоконтроль з ІК. 

V. Інші програми діяльності 
Для фінансової підтримки закладу щодо забезпечення якості надання медичної 
допомоги рішенням 45 сесії 8 скликання  міської ради від 26 червня 2020 року 
прийняті: 



-«Програма надання комплексної послуги соціально-медичної допомоги дітям на 
2020»( рішення № 2925)  
-«Програма надання комплексної послуги соціально- медичної допомоги 
незахищених категорій населення із групи ризику на 2020 -2022 роки» (рішення 
№ 2926). 
        Для покращання лікування хворих та профілактики поширення хвороб 
на 45 сесії 8 скликання  міської ради від 26 червня 2020 року за рішенням                       
№ 2927   затверджена «Програма безоплатного та пільгового відпуску  
лікарських засобів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення  
та за певними категоріями захворювань в КНП «Баранівська ЦРЛ» Баранівської 
міської ради на 2020 рік». 
 Крім того 39 сесія   8 скликання 24 грудня 2019 року прийняла рішення  №  2577 
«Про затвердження цільової програми профілактики  раку шийки матки шляхом 
вакцинації дівчат віком 9-14 років на 2020-2021 рр.» 
 Підготовлено проект Програми забезпечення інвалідів, дітей – інвалідів 
технічними засобами для використання в амбулаторних та побутових умовах 
на 2020-2021рр. 
     Вдосконалення та подальший розвиток системи паліативної допомоги в районі 
необхідний для забезпечення максимально можливої якості життя людини з 
невиліковною хворобою і обмеженим прогнозом життя шляхом: 
- раннього виявлення; 
- усунення розладів фізіологічних функцій організму пацієнта. 
Заплановано програму: 

 «Розвиток паліативної допомоги  в Баранівському районі на 2020 - 2022 р» 
1. 
 

Створення ліжок 
паліативного профілю на 
базі терапевтичного 
відділення КНП 
Баранівської ЦРЛ 

Дирекція КНП 
Баранівська районна 
лікарня 

Розширення 
можливості надання 
паліативної допомоги 
населенню 

2 Створення постійно 
діючого реєстру 
паліативних хворих 

ПМСД, органи 
соціальної допомоги, 
онколог ЦРЛ 

Створення фактичного 
реєстру паліативних 
хворих та визначення 
потреби кількості 
паліативних ліжок 

3 Інформаційні заходи Всеукраїнська 
громадська 
організація 
«Українська ліга 
розвитку паліативної 
та хоспісної 
допомоги», 
департамент охорони 
здоров’я ОДА, 
Благодійна 
організація «Хлібний 

Посилення 
поінформованості 
жителів району, 
формування 
громадської думки та 
волонтерських 
організацій. 



дім» 
4 Закупівля медичного та 

технічного обладнання для 
догляду за паліативними 
хворими 

КНП Баранівська 
ЦРЛ,  
Виконком міської 
ради 

Покращення якості 
надання паліативної 
допомоги  

5 Закупівля медикаментів для 
підтримуючого лікування 
та знеболення паліативних 
хворих  

 Покращення якості 
лікування та 
знеболення паліативних 
хворих 

6 Навчання медичного 
персоналу з питання 
надання паліативної 
допомоги та методик 
фізичної терапії 

 Підвищення рівня знань 
медичного персоналу з 
метою підвищення 
якості надання 
паліативної допомоги. 

Інші заходи: 
1.Заходи з реалізації Державної стратегії розвитку системи протитуберкульозної 
медичної допомоги населенню; 
2. Заходи з реалізації Концепції розвитку охорони психічного здоров’я в Україні 
на період до 2030 року. 
Фінансування заходів- за рахунок коштів державного та місцевого бюджетів у 
межах асигнувань, що передбачається на відповідний рік, коштів благодійних 
фондів, міжнародної технічної та фінансової допомоги та інших ресурсів не 
заборонених законодавством). 
3.Забезпечення діяльності медичних комісій військового комісаріату для 
проведення медичних оглядів призовників та військовослужбовців. 
4.Проведення медичних оглядів працівників бюджетної сфери  на базі КНП. 
 

        Директор 
        КНП «Баранівська ЦРЛ»        _________                    І.В.Шатровський 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ 
47 сесія 8 скликання 

 
 29 вересня 2020 року                                                                                     № 3004 
 
Про включення до Переліку другого типу об’єктів,  
що знаходяться у комунальній власності Баранівської 
міської об’єднаної територіальної громади 
 
 
        Керуючись ст.26, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», Законом України від 03.10.2019р. №157-ІХ «Про оренду державного та 
комунального майна», Порядком передачі в оренду державного та комунального 
майна, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 03.06.2020 № 
483 «Деякі питання оренди державного та комунального майна», розглянувши 
звернення територіальної виборчої комісії, з метою забезпечення проведення 
місцевих виборів відповідно до Виборчого кодексу України, міська рада 
 
ВИРІШИЛА: 

1. Надати дозвіл на передачу в оренду та включити до Переліку другого типу 
об’єкти, що знаходяться у комунальній власності Баранівської міської 
територіальної громади, згідно додатку. 

2. Затвердити умови передачі майна в оренду нежитлових приміщень, 
зазначених в пункті 1 цього рішення: 
2.1 Розмір орендної плати встановити згідно Методики розрахунку і 

порядку використання орендної плати за користування майном 
комунальної власності  в розмірі 1 грн. в рік. 

2.2 Строк оренди має не перевищувати періоду роботи виборчих комісій під 
час проведення місцевих виборів. 

     3. Орендодавцям протягом трьох робочих днів з дати прийняття рішення на 
оренду об’єктів від територіальних виборчих комісій укласти договори оренди. 
     4. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з 
питань діяльності виконавчих органів міської 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 
 

 
 



Додаток  
до рішення 47 сесії 8 скликання 

від 29 вересня 2020р. № 3004 
 

Перелік 
об’єктів що знаходяться у комунальній власності Баранівської 

міської об’єднаної територіальної громади та включені до Переліку другого типу 
 

 
Приміщення для голосування Приміщення дільничної виборчої комісії 

Адреса 
Місцезнахо-

дження  
Площа 
(кв.м)  Адреса  

Місцезнахо-
дження  

Площа  
(кв.м)  

вул.Звягельська, 11, 
м.Баранівка, 
Баранівський р-н, 
Житомирська обл., 
12701 

школа №2, 
спортивна зала 

131,0 вул.Звягельська, 
11, м.Баранівка, 
Баранівський р-н, 
Житомирська 
обл., 12701 

школа №2, к.8, 24 15,0 
86,0 
69,0 

вул.Соборна, 22, 
м.Баранівка, 
Баранівський р-н, 
Житомирська обл., 
12701 

будинок культури, 
танцювальна зала 

155,0 вул.Соборна, 22, 
м.Баранівка, 
Баранівський р-н, 
Житомирська 
обл., 12701 

будинок культури, 
кімната клубу 
ветеранів 

26,0 

вул.Соборна, 32, 
м.Баранівка, 
Баранівський р-н, 
Житомирська обл., 
12701 

гімназія, фойє 261,0 вул.Соборна, 32, 
м.Баранівка, 
Баранівський р-н, 
Житомирська 
обл., 12701 

гімназія, к.110 31,6 

вул.Промислова, 1, 
смт Полянка, 
Баранівський р-н, 
Житомирська обл., 
12742 

будинок культури, 
кінозала 

360,0 вул.Промислова, 
1, смт Полянка, 
Баранівський р-н, 
Житомирська 
обл., 12742 

будинок культури, 
танцювальна зала 

126,0 

вул.Шаруківська, 1, 
с.Берестівка, 
Баранівський р-н, 
Житомирська обл., 
12734 

клуб, глядацька 
зала 

96,0 вул.Шаруківська, 
1, с.Берестівка, 
Баранівський р-н, 
Житомирська 
обл., 12734 

клуб, кабінет 
завідувача 

6,5 

вул.Центральна, 3, 
с.Мирославль, 
Баранівський р-н, 
Житомирська обл., 
12735 

будинок культури, 
глядацька зала 

185,0 вул.Центральна, 3, 
с.Мирославль, 
Баранівський р-н, 
Житомирська 
обл., 12735 

будинок культури, 
кабінет директора 

14,5 

вул.Центральна, 39, 
с.Вірля, Баранівський 
р-н, Житомирська 
обл., 12730 

клуб, актова зала 98,0 вул.Центральна, 
39, с.Вірля, 
Баранівський р-н, 
Житомирська 
обл., 12730 

клуб, кабінет 
завідувача 

28,0 

вул.Центральна, 28, 
с.Климентіївка, 
Баранівський р-н, 
Житомирська обл., 
12731 

будинок культури, 
танцювальна зала 

72,0 вул.Центральна, 
28, 
с.Климентіївка, 
Баранівський р-н, 
Житомирська 
обл., 12731 

будинок культури, 
кабінет завідувача 

12,0 



Приміщення для голосування Приміщення дільничної виборчої комісії 

Адреса 
Місцезнахо-

дження  
Площа 
(кв.м)  Адреса  

Місцезнахо-
дження  

Площа  
(кв.м)  

вул.Баранівська, 3, 
с.Жари, Баранівський 
р-н, Житомирська 
обл., 12740 

сільська рада, зала 
засідань 

38,7 вул.Баранівська, 3, 
с.Жари, 
Баранівський р-н, 
Житомирська 
обл., 12740 

сільська рада, 
кабінет 
бухгалтера 

12,9 

вул.Вишнівецька, 3, 
с.Зеремля, 
Баранівський р-н, 
Житомирська обл., 
12732 

клуб, танцювальна 
зала 

72,7 вул.Вишнівецька, 
3, с.Зеремля, 
Баранівський р-н, 
Житомирська 
обл., 12732 

клуб, кабінет 
завідувача 

22,10 

вул.Баранівська, 16, 
с.Середня, 
Баранівський р-н, 
Житомирська обл., 
12733 

клуб, танцювальна 
зала 

70,0 вул.Баранівська, 
16, с.Середня, 
Баранівський р-н, 
Житомирська 
обл., 12733 

клуб, кабінет 
завідувача 

70,0 

вул.Щукіна, 19, 
с.Йосипівка, 
Баранівський р-н, 
Житомирська обл., 
12737 

клуб, танцювальна 
зала 

124,0 вул.Щукіна, 19, 
с.Йосипівка, 
Баранівський р-н, 
Житомирська 
обл., 12737 

клуб, бібліотека 39,0 

вул.Садова, 2, 
с.Табори, 
Баранівський р-н, 
Житомирська обл., 
12705 

клуб, танцювальна 
зала 

58,0 вул.Садова, 2, 
с.Табори, 
Баранівський р-н, 
Житомирська 
обл., 12705 

клуб, бібліотека 58,0 

вул.Лесі Українки, 32, 
с.Кашперівка, 
Баранівський р-н, 
Житомирська обл., 
12741 

клуб, глядацька 
зала 

140,0 вул.Лесі Українки, 
32, с.Кашперівка, 
Баранівський р-н, 
Житомирська 
обл., 12741 

клуб, кабінет 
завідувача 

15,0 

вул.Пушкіна, 2, 
с.Гриньки, 
Баранівський р-н, 
Житомирська обл., 
12741 

клуб, фойє 116,0 вул.Пушкіна, 2, 
с.Гриньки, 
Баранівський р-н, 
Житомирська 
обл., 12741 

клуб, кабінет 
завідувача 

23,0 

вул.Лесі Українки, 1, 
с.Озерянка, 
Баранівський р-н, 
Житомирська обл., 
12741 

клуб, фойє 75,0 вул.Лесі Українки, 
1, с.Озерянка, 
Баранівський р-н, 
Житомирська 
обл., 12741 

клуб, кабінет 
завідувача 

12,0 

вул.Першотравнева, 
35, с.Марківка, 
Баранівський р-н, 
Житомирська обл., 
12743 

будинок культури, 
фойє 

225,0 вул.Першотравнев
а, 35, с.Марківка, 
Баранівський р-н, 
Житомирська 
обл., 12743 

будинок культури, 
кабінет директора 

6,0 

вул.Поліська, 24, 
с.Глибочок, 
Баранівський р-н, 
Житомирська обл., 
12745 

школа, кабінет 
коридор 

80,0 вул.Поліська, 24, 
с.Глибочок, 
Баранівський р-н, 
Житомирська 
обл., 12745 

школа, клас 
історії, клас 
літератури 

40,0 
56,0 

вул.Садова, 2, с.Стара 
Гута, Баранівський р-
н, Житомирська обл., 

Сільський клуб 95,0 вул.Садова, 2, 
с.Стара Гута, 
Баранівський р-н, 

Сільський клуб 95,0 



Приміщення для голосування Приміщення дільничної виборчої комісії 

Адреса 
Місцезнахо-

дження  
Площа 
(кв.м)  Адреса  

Місцезнахо-
дження  

Площа  
(кв.м)  

12744 Житомирська 
обл., 12744 

вул.Новоград-
Волинська, 88А, 
с.Рогачів, 
Баранівський р-н, 
Житомирська обл., 
12722 

будинок культури, 
танцювальна зала 

110,0 вул.Новоград-
Волинська, 88А, 
с.Рогачів, 
Баранівський р-н, 
Житомирська 
обл., 12722 

будинок культури, 
кабінет методиста 

18,0 

вул.Центральна, 81, 
с.Острожок, 
Баранівський р-н, 
Житомирська обл., 
12723 

школа, спортивна 
зала 

77,0 вул.Центральна, 
81, с.Острожок, 
Баранівський р-н, 
Житомирська 
обл., 12723 

школа, каб.1 38,0 

вул.Лесі Українки, 51, 
с.Смолдирів, 
Баранівський р-н, 
Житомирська обл., 
12714 

будинок культури, 
фойє 

153,0 вул.Лесі Українки, 
51, с.Смолдирів, 
Баранівський р-н, 
Житомирська 
обл., 12714 

будинок культури, 
кабінет директора 

37,05 

вул.Гагаріна, 38, 
с.Іванівка, 
Баранівський р-н, 
Житомирська обл., 
12714 

клуб, фойє - 
 

вул.Гагаріна, 38, 
с.Іванівка, 
Баранівський р-н, 
Житомирська 
обл., 12714 

клуб, кабінет 
бібліотеки 

- 

вул.Молодіжна, 3, 
с.Смолка, 
Баранівський р-н, 
Житомирська обл., 
12715 

клуб, фойє 108,0 вул.Молодіжна, 3, 
с.Смолка, 
Баранівський р-н, 
Житомирська 
обл., 12715 

клуб, кабінет 
бібліотеки 

108,0 

вул.Шкільна, 60, 
с.Суємці, 
Баранівський р-н, 
Житомирська обл., 
12717 

школа, фойє 169,0 вул.Шкільна, 60, 
с.Суємці, 
Баранівський р-н, 
Житомирська 
обл., 12717 

школа, каб.1 48,0 

вул.Баранівська, 25, 
с.Лісове, 
Баранівський р-н, 
Житомирська обл., 
12727 

клуб, глядацька 
зала 

90,0 вул.Баранівська, 
25, с.Лісове, 
Баранівський р-н, 
Житомирська 
обл., 12727 

клуб, кабінет 
бібліотеки 

12,0 

вул.Першотравнева, 
29, с.Ялишів, 
Баранівський р-н, 
Житомирська обл., 
12726 

сільська рада, зала 
урочистих подій 

49,9 вул.Першотравнев
а, 29, с.Ялишів, 
Баранівський р-н, 
Житомирська 
обл., 12726 

сільська рада, 
кабінет секретаря 

16,0 

вул.Світанкова, 15, 
с.Явне, Баранівський 
р-н, Житомирська 
обл., 12726 

клуб, глядацька 
зала 

100,8 вул.Світанкова, 
15, с.Явне, 
Баранівський р-н, 
Житомирська 
обл., 12726 

клуб, кабінет 
завідувача 

12,0 

 
Секретар міської ради                                                       О.В.Самчук 



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ 
47 сесія 8 скликання 

 29 вересня  2020 року                                                                    № 3005 
 
 
Про передачу матеріальних цінностей  
з балансу Баранівської міської ради  
на баланс відділу культури, сім'ї, молоді та 
спорту Баранівської міської ради та відділу  
освіти Баранівської міської ради  
 
       Керуючись ст.25, 26, 60 Закону України "Про місцеве самоврядування в 
Україні» розглянувши лист начальника відділу культури, сім'ї, молоді та спорту 
Баранівської міської ради Ошатюк Н.Б. від 30.07.2020р. №108, лист начальника 
відділу освіти Баранівської міської ради Николишина Р.З. від 11.08.2020р. №362, 
щодо передачі матеріальних цінностей (столів тенісних), міська рада 
 
ВИРІШИЛА: 

 
       1.Передати матеріальні цінності (столи тенісні) з балансу Баранівської міської 
ради на баланс відділу культури, сім'ї, молоді та спорту Баранівської міської ради, 
а саме: 
на баланс клубу с. Явне: 
        - стіл тенісний, 1 шт. – 7208,40грн; 
на баланс клубу с. Табори: 
        - стіл тенісний, 1 шт. – 7208,40грн. 
       2. Передати матеріальні цінності (столи тенісні) з балансу Баранівської 
міської ради на баланс відділу освіти Баранівської міської ради, а саме: 
на баланс Баранівського ліцею №1: 
        - стіл тенісний, 2 шт. – 14416,80грн. 
       3. Відділу бухгалтерського обліку та економічного розвитку, інвестицій та 
закупівель Баранівської міської ради та відділу містобудування, архітектури, 
земельних відносин та комунальної власності Баранівської міської ради провести 
процедуру приймання-передачі матеріальних ціностей (столів тенісних) та 
оформити акти приймання-передачі згідно вимог чинного законодавства. 
      4. Контроль за виконанням цього 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 
47сесія 8 скликання 

 29 вересня 2020 року                                                                            № 3006 
 
Про включення до переліку об’єктів 
комунальної власності, що підлягають 
приватизації  в 2020 році 
 
         Керуючись Законом Україні п.7ст.11 «Про приватизацію державного і 
комунального майна», ст.26 ст. 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», відповідно до рішення 29 сесії 8 скликання від 12 березня 2019 року № 
1782 «Про затвердження Порядку подання та розгляду заяв про включення 
об’єктів комунальної власності Баранівської міської об’єднаної територіальної 
громади до переліків об’єктів, що підлягають приватизації та затвердження 
Положення про діяльність аукціонної комісії для продажу об’єктів малої 
приватизації комунальної власності Баранівської міської об’єднаної 
територіальної громади» з метою забезпечення прозорого процесу при вирішенні 
питань, пов’язаних з відчуженням об’єктів комунальної власності, заслухавши 
інформацію начальника відділу містобудування, архітектури, земельних відносин 
та комунальної власності Баранівської міської ради Шевчук О.Г. щодо включення 
до переліку об’єктів комунальної власності, що підлягають приватизації в 2020 
році виробничий будинок з господарськими (допоміжними) будівлями та 
спорудами, корівник та виробничий будинок з господарськими (допоміжними) 
будівлями та спорудами, телятник, міська рада 
 
ВИРІШИЛА: 
 
        1.Включити до переліку об’єктів комунальної власності Баранівської 
об’єднаної територіальної громади що підлягають приватизації в 2020 році 

№  Назва об’єкта 
приватизації 

Юридична 
адреса 

Площа, 
м.кв. 

Вартість 
продажу, 
тис. грн. 

Спосіб 
приватизації 

 
1. Виробничий 

будинок з 
господарськими 
(допоміжними) 

будівлями та 
спорудами, 

корівник 

Житомирська 
обл., 

Баранівський 
р-н, с.Жари, 

вул. 
Молодіжна,14 

873,7 Згідно з 
незалежною 
експертною 

оцінкою 

Аукціон 

2. Виробничий Житомирська 578,2 Згідно з Аукціон 



   
 
      2.Баранівській міській раді замовити виготовлення незалежної експертної 
грошової оцінки на виробничий будинок з господарськими (допоміжними) 
будівлями та спорудами, корівник та виробничий будинок з господарськими 
(допоміжними) будівлями та спорудами, телятник для розрахунку вартості 
продажу. 
 
       3. Звіти про незалежну експертну грошову оцінку подати на затвердження 
сесії Баранівської міської ради. 
 
       4.Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського 
голови з питань діяльності виконавчих органів ради (Савчук 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 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

будинок з 
господарськими 
(допоміжними) 

будівлями та 
спорудами, 

телятник 

обл., 
Баранівський 
р-н, с.Жари, 

вул. 
Молодіжна,16 

незалежною 
експертною 

оцінкою 



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ 
47 сесія 8 скликання 

 29 вересня 2020 року                                                                          № 3007 
 
Про затвердження звітів про незалежну 
(експертну) оцінку нежитлових приміщень  
 
     Керуючись ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» 
Цивільним кодексом України, Законом України «Про оцінку майна, майнових 
прав та професійну оціночну діяльність в Україні», міська рада 
 
ВИРІШИЛА: 
 
     1. Затвердити звіт № 4/9832-2 від 16 вересня 2020 року про незалежну 
(експертну) оцінку виробничого будинку з господарськими (допоміжними) 
будівлями та спорудами, корівник загальною площею 873,7 кв.м., що знаходяться 
за адресою: Житомирська область, Баранівський район, с.Жари, вул. Молодіжна, 
14, ринкова вартість об’єкта незалежної оцінки становить 27159 грн. (двадцять сім 
тисяч сто п’ятдесят дев’ять гривень) без врахування ПДВ, незалежна оцінка 
виконана суб’єктом оціночної діяльності ПФ «ЮрЕкс» Юридична консультація та 
майнова експертиза» Німко О.Б. 
 
     2. Затвердити звіт № 4/9832-1 від 16 вересня 2020 року про незалежну 
(експертну) оцінку виробничого будинку з господарськими (допоміжними) 
будівлями та спорудами, телятник, загальною площею 578,2 кв.м., що знаходяться 
за адресою: Житомирська область, Баранівський район, с.Жари, вул. Молодіжна, 
16, ринкова вартість об’єкта незалежної оцінки становить 12891 грн. (дванадцять 
тисяч вісімсот дев’яносто одна гривня) без врахування ПДВ, незалежна оцінка 
виконана суб’єктом оціночної діяльності ПФ «ЮрЕкс» Юридична консультація та 
майнова експертиза» Німко О.Б. 
     3. Контроль за виконанням цього 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 
47сесія 8 скликання 

29 вересня 2020 року                                                                      № 3008 
 
Про надання згоди на прийняття 
у комунальну власність Баранівської 
міської об’єднаної територіальної громади 
 
         Керуючись ст.26 ст. 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», розглянувши лист голови Баранівської районної ради 
С.С.М’ялківського, міська рада 
 
ВИРІШИЛА: 
 
        1.Надати згоду на прийняття у комунальну власність Баранівської міської 
ради підприємств, установ, організацій, земельних ділянок, нерухомого майна та 
іншого окремо індивідуально визначеного майна підприємств, що перебувають у 
спільній власності територіальних громад сіл, селища, міста Баранівського району 
та належать до сфери управління Баранівської районної ради, згідно додатку. 
 

2.Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського 
голови з питань діяльності виконавчих органів ради (Савчук 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 
 
 
 
 
 



Додаток 
 до рішення 47 сесії 8 скликання 

від 29 вересня 2020р. № 3008 
 
 

Перелік підприємств,установ, організацій, нерухомого майна, земельних 
ділянок та іншого окремо індивідуально визначеного майна підприємств, що 
перебувають у спільній власності територіальних громад сіл, селища, міста 

Баранівського району та належать до сфери управління Баранівської 
районної ради 

 
 

1. Комунальне підприємство «Полісся» Баранівської районної ради м. 
Баранівка вул.Поліська,7. 

2. Комунальне підприємство «Трудовий архів Баранівського району» м. 
Баранівка вул. Соборна,10. 

3. Першотравенський ліцей Баранівської районної ради Житомирської області 
смт. Першотравнеськ вул. Шкільна,4. 

4. Майновий комплекс адмінбудинку районної ради за адресою: м. Баранівка, 
вул. Соборна,12, загальною площею 1577,0 кв.м., гаражні приміщення 
загальною площею 246,0 кв.м., сарай загальною площею 36,4 кв.м. 

5. Службове та гаражні приміщення районної ради за адресою: м. Баранівка, 
вул. Соборна, 10, загальною площею 841,6 кв.м., гаражні приміщення 
загальною площею 162,4 кв.м. 

6. Нежитлова будівля за адресою м. Баранівка, вул. Поліська,7а, загальною 
площею 403,6 кв.м. 

7. Нежитлова будівля друкарні в цілому (будівля друкарні загальною площею 
622,8 кв.м., склади гаражі загальною площею 150,9 кв.м.) за адресою: 
м.Барвнівка, вул. Поліська,7, що перебувають на балансі КП «Полісся» 
Баранівської районної ради. 

8. Нежитлові приміщення котельні за адресою:  м. Баранівка, вул. Соборна,12, 
що перебуває на балансі КП «Полісся» Баранівської районної ради. 

9. Земельна ділянка площею 2,0708 га., кадастровий номер 
1820656000:02:001:0156 смт. Першотравенськ. 

10. Земельна ділянка площею 2 га., кадастровий номер 1820656000:02:001:0157 
смт. Першотравнськ. 

 
 
Секретар міської ради                                                                              О.В.Самчук 
 

 
 
 

 
 
 



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ 
47 сесія 8 скликання 

 29 вересня 2020 року                                                                                        № 3009 
 
 
Про внесення змін до договорів  
оренди нерухомого майна 
 
     Керуючись ст.26, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
Законом України від 03.10.2019 №157-ІХ «Про оренду державного та 
комунального майна», Порядком передачі в оренду державного та комунального 
майна затвердженого  Постановою КМУ від 03.06.2020 №483 «Деякі питання 
оренди державного та комунального майна», Постановою КМУ від 12.08.2020 
№ 820 «Про затвердження примірних договорів оренди державного майна», 
розглянувши лист директора Житомирської філії ПАТ «Укртелекому» 
Є.Ю.Українця щодо внесення змін до договорів оренди, враховуючи рекомендації 
постійної комісії з питань житлово-комунального господарства, комунальної 
власності, промисловості, підприємництва та сфери послуг, міська рада 
 
ВИРІШИЛА: 
 

1.Внести зміни до договору оренди нерухомого майна від 10.08.2017 року 
№2/27/783/17, яким надано в оренду нежитлове приміщення площею 13,8 кв.м. 
для розміщення обладнання АТС, що знаходиться за адресою: вул. 
Першотравенська, 29, с. Ялишів, Баранівського району, Житомирської області, з 
метою приведення його строку у відповідність із визначеним Законом 
мінімальним строком, а саме: терміном на 5 років з 01.01.2017року до 31.12.22 
року. 

 
2.Внести зміни до договору оренди нерухомого майна від 10.08.2017 року 

№3/27/782/17, яким надано в оренду нежитлове приміщення площею 26,7 кв.м. 
для розміщення обладнання АТС, що знаходиться за адресою: вул. Центральна, 
48, с. Кашперівка, Баранівського району, Житомирської області, з метою 
приведення його строку у відповідність із визначеним Законом мінімальним 
строком, а саме: терміном на 5 років з 01.01.2017року до 31.12.22 року. 

 
3.Внести зміни до договору оренди нерухомого майна від 10.08.2017 року  

№2/08/27/780/17, яким надано в оренду нежитлове приміщення площею 20,6 кв.м. 
для розміщення обладнання АТС, що знаходиться за адресою: вул. Садова, 2, с. 
Табори, Баранівського району, Житомирської області, з метою приведення його 



строку у відповідність із визначеним Законом мінімальним строком, а саме: 
терміном на 5 років з 01.01.2017року до 31.12.22 року. 

 
4.Внести зміни до договору оренди нерухомого майна від 10.08.2017року 

№4/27/781/17, яким надано в оренду нежитлове приміщення площею 20,9 кв.м. 
для розміщення обладнання АТС, що знаходиться за адресою: вул. Молодіжна,1 
с. Рогачів, Баранівського району, Житомирської області, з метою приведення його 
строку у відповідність із визначеним Законом мінімальним строком, а саме: 
терміном на 5 років з 01.01.2017року до 31.12.22 року. 

 
5.Балансоутримувачам укласти договори оренди нерухомого майна в новій 

редакції згідно до вимог чинного законодавства. 
 
6.Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів міської 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  
        47 сесія 8 скликання 

  29 вересня  2020 року                                                                       № 3010 
 
Про надання дозволу на виготовлення 
технічної документації із землеустрою 
щодо поділу земельної ділянки та проекту  
землеустрою щодо відведення земельної  
ділянки комунальної власності Баранівської  
об’єднаної територіальної громади з метою 
передачі її у власність 
 

        Розглянувши заяви громадян, керуючись ст.12,33,40,118,125,126 Земельного 
кодексу України, п.21 Розділу Х «Перехідних положень» Земельного кодексу України, 
згідно з яким землі колективних сільськогосподарських підприємств, що припинені (крім 
земельних ділянок, які на день набрання чинності Законом України від 10.07.2018 р. 
№2498-VІІІ перебували у приватній власності), вважаються власністю територіальних 
громад, на території яких вони розташовані, Законом України «Про внесення змін до 
деяких законодавчих актів України щодо спрощення порядку набуття прав на землю», 
Законом України «Про реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», 
ст.12,25 Закону України «Про землеустрій», ст.26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної 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 
земельної ділянки комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної 
громади: 
             1.1. Поліщук Наталії Сергіївні, яка проживає по ХХХХХ, орієнтовною площею 
0,1200 га для ведення особистого селянського господарства із земель запасу 
сільськогосподарського призначення, розташованої в ХХХХХ. 
             1.2. Гуменюк Надії Петрівні, яка проживає по ХХХХХ, орієнтовною площею 
0,1000 га для ведення особистого селянського господарства із земель запасу 
сільськогосподарського призначення, розташованої в ХХХХХ. 
             1.3. Поліщуку Сергію Івановичу, який проживає по ХХХХХ, орієнтовною 
площею 0,1200 га для ведення індивідуального садівництва із земель запасу 
сільськогосподарського призначення, розташованої в ХХХХХ. 

1.4. Саламасі Тетяні Анатоліївні, яка проживає по ХХХХХ, орієнтовною площею 
0,1200 га для ведення індивідуального садівництва із земель запасу 
сільськогосподарського призначення, розташованої в ХХХХХ. 
          1.5. Конику Іванові Васильовичу, який проживає по ХХХХ, орієнтовною площею 
0,2800 га для ведення особистого селянського господарства із земель запасу 
сільськогосподарського призначення, розташованої в ХХХХХ. 
          1.6. Кравчуку Роману Анатолійовичу, який проживає по ХХХХХ, орієнтовною 
площею 0,4000 га для ведення особистого селянського господарства із земель запасу 
сільськогосподарського призначення, розташованої в ХХХХХ. 
              1.7. Омельчуку Антону Вікторовичу, який проживає по ХХХХХ, з земель запасу 
сільськогосподарського призначення (землі колективних сільськогосподарських 



підприємств, що припинені) орієнтовною площею 2,0000 га для ведення особистого 
селянського господарства за межами ХХХХХ. 
      1.8. Торжанському Олегу Миколайовичу, який проживає по ХХХХХ, з земель 
запасу сільськогосподарського призначення (землі колективних сільськогосподарських 
підприємств, що припинені) орієнтовною площею 2,0000 га для ведення особистого 
селянського господарства за межами ХХХХХ. 
              1.9. Обложку Олександру Станіславовичу, який проживає по                                                  
ХХХХХ, з земель запасу сільськогосподарського призначення (землі колективних 
сільськогосподарських підприємств, що припинені) орієнтовною площею 2,0000 га для 
ведення особистого селянського господарства за межами ХХХХХ. 
             1.10. Горячко Лідії Сергіївні, яка проживає по ХХХХХ, орієнтовною площею 
0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку господарських будівель 
і споруд із земель запасу житлової та громадської забудови, розташованої в ХХХХХ. 
             1.11. Горячко Лідії Сергіївні, яка проживає по ХХХХХ, орієнтовною площею 
0,1400 га для ведення особистого селянського господарства із земель запасу 
сільськогосподарського призначення, розташованої в ХХХХХ. 
            1.12. Мирончук Любові Олексіївні, яка проживає по ХХХХХ, орієнтовною 
площею 0,2500 га для будівництва та обслуговування житлового будинку господарських 
будівель і споруд із земель запасу житлової та громадської забудови, розташованої в 
ХХХХХ. 
             1.13. Гімбер Світлані Володимирівні, яка проживає в ХХХХХ, орієнтовною 
площею 2,0000 га для ведення особистого селянського господарства із земель запасу 
сільськогосподарського призначення, розташованої в межах ХХХХХ. 
             1.14. Ткачук Михайлу Миколайовичу, який проживає в ХХХХХ, орієнтовною 
площею 2,0000 га для ведення особистого селянського господарства із земель запасу 
сільськогосподарського призначення, розташованої в межах ХХХХХ. 
             1.15. Хоменку Володимиру Васильовичу, який проживає в ХХХХХ, орієнтовною 
площею 1,1000 га для ведення особистого селянського господарства із земель запасу 
сільськогосподарського призначення, розташованої в межах ХХХХХ. 
             1.16. Бондарчуку Юрію Вікторовичу, який проживає в ХХХХХ, орієнтовною 
площею 2,0000 га для ведення особистого селянського господарства із земель запасу 
сільськогосподарського призначення, розташованої в межах ХХХХХ. 
             1.17. Письменюку Олегу Миколайовичу, який проживає в ХХХХХ, орієнтовною 
площею 2,0000 га для ведення особистого селянського господарства із земель запасу 
сільськогосподарського призначення, розташованої в межах ХХХХХ. 
             1.18. Письменюку Миколі Савичу, який проживає в ХХХХХ, орієнтовною 
площею 1,0000 га для ведення особистого селянського господарства із земель запасу 
сільськогосподарського призначення, розташованої в межах ХХХХХ. 
             1.19. Завальнюку Олександру Васильовичу, який проживає в ХХХХХ, 
орієнтовною площею 2,0000 га для ведення особистого селянського господарства із 
земель запасу сільськогосподарського призначення, розташованої в межах ХХХХХ. 

1.20. Собченку Олександру Валентиновичу, який проживає в ХХХХХ, 
орієнтовною площею 2,0000 га для ведення особистого селянського господарства із 
земель запасу сільськогосподарського призначення, розташованої в межах ХХХХХ. 

1.21. Веселко Раїсі Володимирівні, яка проживає в ХХХХХ, орієнтовною площею 
0,26 га для ведення особистого селянського господарства із земель запасу 
сільськогосподарського призначення, розташованої в межах ХХХХХ. 

1.22. Гнітецькій Олені Анатоліївні, яка проживає в ХХХХХ, орієнтовною площею 
0,10 га для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд із земель запасу житлової та громадської забудови, розташованої в межах 
ХХХХХ. 

1.23. Гнітецькій Олені Анатоліївні, яка проживає в ХХХХХ, орієнтовною площею 
0,02 га для ведення особистого селянського господарства із земель запасу 
сільськогосподарського призначення, розташованої в межах ХХХХХ. 



1.24. Трубійчуку Петрові Володимировичу, який проживає в ХХХХХ, 
орієнтовною площею 0,0850 га для ведення індивідуального садівництва із земель запасу 
сільськогосподарського призначення, розташованої в межах ХХХХХ. 

1.25. Опанасюку Михайлові Івановичу, який проживає в ХХХХХ, орієнтовною 
площею 0,10 га для ведення особистого селянського господарства із земель запасу 
сільськогосподарського призначення, розташованої в межах ХХХХХ. 
            1.26. Логвінову Валерію Дмитровичу, який проживає в ХХХХХ, орієнтовною 
площею 0,28 га для ведення особистого селянського господарства із земель запасу 
сільськогосподарського призначення, розташованої в межах ХХХХХ. 

1.27. Рябоваловій Надії Олексіївні, яка проживає в ХХХХХ, орієнтовною площею 
0,06 га для ведення особистого селянського господарства із земель запасу 
сільськогосподарського призначення, розташованої в межах ХХХХХ. 

1.28. Бондарчуку Сергію Васильовичу, який проживає в ХХХХХ, орієнтовною 
площею 1,50 га для ведення товарного сільськогосподарського виробництва із земель 
запасу сільськогосподарського призначення, розташованої за межами ХХХХХ. 

1.29. Семенцю Михайлові Івановичу, який проживає в ХХХХХ, орієнтовною 
площею 0,18 га для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд із земель запасу житлової та громадської забудови, розташованої по 
ХХХХХ. 

 
            2. Надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки сільськогосподарського призначення комунальної власності Баранівської 
об’єднаної територіальної громади зі зміною цільового призначення з земель запасу 
(16.00) на землі для ведення особистого селянського господарства (01.03) за межами 
ХХХХХ, з подальшою передачею у власність: 
            2.1 Філоненко Олені Борисівні, яка проживає по ХХХХХ, площею 2,00 га, за 
кадастровим номером ХХХХХ. 
 
            3. Надати дозвіл на розробку технічної документації із землеустрою щодо поділу 
земельної ділянки загальною площею 22,5498 га (кадастровий номер: ХХХХХ). 
            3.1 Надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки сільськогосподарського призначення комунальної власності 
Баранівської об’єднаної територіальної громади зі зміною цільового призначення з 
земель запасу (16.00) на землі для ведення особистого селянського господарства (01.03) 
за межами ХХХХХ, з подальшою передачею у власність: 
            3.1.1 Леонтєвій Катерині Олегівні, яка проживає по ХХХХХ, орієнтовною площею 
2,00 га. 
            3.1.2 Захарчук Олені Олександрівні, яка проживає по ХХХХХ, орієнтовною 
площею 2,00 га. 
            3.1.3 Шкабарі Наталії Валентинівні, яка проживає по ХХХХХ, орієнтовною 
площею 2,00 га. 
            3.1.4 Жовтун Інні Олександрівні, яка проживає ХХХХХ, орієнтовною площею 
2,00 га. 
            3.1.5 Дубіцькому Богдану Станіславовичу, який проживає по ХХХХХ, 
орієнтовною площею 2,00 га. 

3.1.6 Розумному Віктору Станіславовичу, який проживає ХХХХХ, орієнтовною 
площею 2,00 га. 

               3.1.7 Івановій Світлані Яківні, яка проживає по ХХХХХ, орієнтовною площею 
2,00 га. 
               3.1.8 Пивоварову Ігору Сергійовичу, який проживає по ХХХХХ, орієнтовною 
площею 2,00 га. 
 

            4. Надати дозвіл на розробку технічної документації із землеустрою щодо поділу 
земельної ділянки загальною площею 18,4326 га (кадастровий номер: ХХХХХ). 



            4.1 Надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки сільськогосподарського призначення комунальної власності 
Баранівської об’єднаної територіальної громади зі зміною цільового призначення з 
земель запасу (16.00) на землі для ведення особистого селянського господарства (01.03) 
за межами ХХХХХ, з подальшою передачею у власність: 
            4.1.1 Омельчук Яні Віталіївні, яка проживає по ХХХХХ, орієнтовною площею 
2,00 га. 
            4.1.2 Омельчук Інні Олексіївні, яка проживає по ХХХХХ, орієнтовною площею 
2,00 га. 
            4.1.3 Яремчук Надії Яківні, яка проживає по ХХХХХ, орієнтовною площею 2,00 
га. 
            4.1.4 Драган Світлані Юріївні, яка проживає ХХХХХ, орієнтовною площею 2,00 
га. 
            4.1.5 Іщук Антоніні Йосипівні, яка проживає ХХХХХ, орієнтовною площею 2,00 
га. 
            4.1.6 Омельчуку Богдану Віталійовичу, який проживає ХХХХХ, орієнтовною 
площею 2,00 га. 
            4.1.7 Матвейцову Ігорю Володимировичу, який проживає по ХХХХХ, 
орієнтовною площею 2,00 га. 

 
            5. Надати дозвіл на розробку технічної документації із землеустрою щодо поділу 
земельної ділянки загальною площею 13,6445 га (кадастровий номер: ХХХХХ). 
            5.1 Надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки сільськогосподарського призначення комунальної власності 
Баранівської об’єднаної територіальної громади зі зміною цільового призначення з 
земель запасу (16.00) на землі для ведення особистого селянського господарства (01.03) 
за межами ХХХХХ, з подальшою передачею у власність: 
            5.1.1 Вовку Федору Миколайовичу, який проживає по ХХХХХ, орієнтовною 
площею 2,00 га. 
 
            6. Надати дозвіл на розробку технічної документації із землеустрою щодо поділу 
земельної ділянки загальною площею 14,7669 га (кадастровий номер: ХХХХХ). 
            6.1 Надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки сільськогосподарського призначення комунальної власності 
Баранівської об’єднаної територіальної громади зі зміною цільового призначення з 
земель запасу (16.00) на землі для ведення особистого селянського господарства (01.03) 
за межами ХХХХХ, з подальшою передачею у власність: 
            6.1.1 Василькову Дмитру Вадимовичу, який проживає по ХХХХХ, орієнтовною 
площею 2,00 га. 
            6.1.2 Василькову Віталію Вадимовичу, який проживає по ХХХХХ, орієнтовною 
площею 2,00 га. 
            6.1.3 Мхітарян Олені Вікторівні, яка проживає по ХХХХХ, орієнтовною площею 
2,00 га. 
            6.1.4 Дем’яненку Андрію Вікторовичу, який проживає по ХХХХХ, орієнтовною 
площею 2,00 га. 
            6.1.5 Дем’яненку Івану Вікторовичу, який проживає по ХХХХХ, орієнтовною 
площею 2,00 га. 
            6.1.6 Дем’яненко Юлії Ігорівні, яка проживає по ХХХХХ, орієнтовною площею 
2,00 га. 
            6.1.7 Бродовській Валентині Григорівні, яка проживає по ХХХХХ, орієнтовною 
площею 2,00 га. 
            6.1.8 Бродовському Ігорю Станіславовичу, який проживає по ХХХХХ, 
орієнтовною площею 2,00 га. 
 



            7. Надати дозвіл на розробку технічної документації із землеустрою щодо поділу 
земельної ділянки загальною площею 9.6866 га (кадастровий номер: ХХХХХ). 
            7.1 Надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки сільськогосподарського призначення комунальної власності 
Баранівської об’єднаної територіальної громади зі зміною цільового призначення з 
земель запасу (16.00) на землі для ведення особистого селянського господарства (01.03) 
за межами ХХХХХ, з подальшою передачею у власність: 
            7.1.1 Захарчуку Володимиру Анатолійовичу, який проживає по ХХХХХ, 
орієнтовною площею 2,00 га. 
            7.1.2 Окончик Олені Іванівні, яка проживає по ХХХХХ, орієнтовною площею 2,00 
га. 
 
            8. Надати дозвіл на розробку технічної документації із землеустрою щодо поділу 
земельної ділянки загальною площею 49.0561 га (кадастровий номер: ХХХХХ). 
            8.1 Надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки сільськогосподарського призначення комунальної власності 
Баранівської об’єднаної територіальної громади зі зміною цільового призначення з 
земель запасу (16.00) на землі для ведення особистого селянського господарства (01.03) 
за межами ХХХХХ, з подальшою передачею у власність: 
            8.1.1 Миську Віталію Олександровичу, який проживає по ХХХХХ, орієнтовною 
площею 2,00 га. 
 
          9. Надати дозвіл на розробку технічної документації із землеустрою щодо поділу 
земельної ділянки загальною площею 49.0466 га (кадастровий номер: ХХХХХ). 
            9.1 Надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки сільськогосподарського призначення комунальної власності 
Баранівської об’єднаної територіальної громади зі зміною цільового призначення з 
земель запасу (16.00) на землі для ведення особистого селянського господарства (01.03) 
за межами ХХХХХ, з подальшою передачею у власність: 
            9.1.1 Шульзі Галині Василівні, яка проживає по ХХХХХ, орієнтовною площею 
2,00 га. 
  9.1.2 Сосновському Анатолію Едуардовичу, який проживає по ХХХХХ, 
орієнтовною площею 2,00 га. 

9.1.3 Арзанцевій Любові Сергіївні, яка проживає в ХХХХХ, орієнтовною площею 
2,00 га. 

9.1.4 Сосновському Святославу Едуардовичу, який проживає по ХХХХХ, 
орієнтовною площею 2,00 га. 

9.1.5 Шпичак Лідії Іванівні, яка проживає по ХХХХХ, орієнтовною площею 2,00 
га. 

9.1.6 Федорчуку Миколі Петровичу, який проживає в ХХХХХ, орієнтовною 
площею 2,00 га. 

9.1.7 Кожем’яці Руслані Петрівні, яка проживає по ХХХХХ, орієнтовною площею 
2,00 га. 

9.1.8 Власюк Ользі Степанівні, яка проживає по ХХХХХ, орієнтовною площею 
2,00 га. 

9.1.9 Синюшку Миколі Івановичу, який проживає в ХХХХХ, орієнтовною площею 
2,00 га. 

9.1.10 Карповичу Ігорю Андрійовичу, який проживає в ХХХХХ, орієнтовною 
площею 2,00 га. 

9.1.11 Мисько Світлані Петрівні, яка проживає по ХХХХХ, орієнтовною площею 
2,00 га. 

9.1.12 Мирончук Любові Олексіївні, яка проживає по ХХХХХ, орієнтовною 
площею 2,00 га. 



9.1.13 Свиденюк Надії Іванівні, яка проживає в ХХХХХ, орієнтовною площею 2,00 
га. 

9.1.14 Мельниченко Наталії Василівні, яка проживає в ХХХХХ, орієнтовною 
площею 2,00 га. 

9.1.15 Свиденюк Ларисі Андріївні, яка проживає в ХХХХХ, орієнтовною площею 
2,00 га. 

 
            10. Надати дозвіл на розробку технічної документації із землеустрою щодо поділу 
земельної ділянки загальною площею 11.3822 га (кадастровий номер: ХХХХХ). 
            10.1 Надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки сільськогосподарського призначення комунальної власності 
Баранівської об’єднаної територіальної громади зі зміною цільового призначення з 
земель запасу (16.00) на землі для ведення особистого селянського господарства (01.03) 
за межами ХХХХХ, з подальшою передачею у власність: 
            10.1.1 Соловській Оксані Сергіївні, яка проживає  в ХХХХХ, орієнтовною площею 
2,00 га. 
            10.1.2 Бондар Валентині Миколаївні, яка проживає по ХХХХХ, орієнтовною 
площею 2,00 га. 

 
            11. Надати дозвіл на розробку технічної документації із землеустрою щодо поділу 
земельної ділянки загальною площею 8,8996 га (кадастровий номер: ХХХХХ). 
            11.1 Надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки сільськогосподарського призначення комунальної власності 
Баранівської об’єднаної територіальної громади зі зміною цільового призначення з 
земель запасу (16.00) на землі для ведення особистого селянського господарства (01.03) 
за межами ХХХХХ, з подальшою передачею у власність: 
            11.1.1 Свидинюку Анатолію Андрійовичу, який проживає  в ХХХХХ, орієнтовною 
площею 1,00 га. 

 
            12. Надати дозвіл на розробку технічної документації із землеустрою щодо поділу 
земельної ділянки загальною площею 5,3512 га (кадастровий номер: ХХХХХ). 
            12.1 Надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки сільськогосподарського призначення комунальної власності 
Баранівської об’єднаної територіальної громади зі зміною цільового призначення з 
земель запасу (16.00) на землі для ведення особистого селянського господарства (01.03) 
за межами ХХХХХ, з подальшою передачею у власність: 
            12.1.1 Мартинюк Ніні Вікторівні, яка проживає  в ХХХХХ, орієнтовною площею 
0,40 га. 

12.1.2 Лук’янчук Надії Петрівні, яка проживає  в ХХХХХ, орієнтовною площею 
0,90 га. 

 
            13. Надати дозвіл на розробку технічної документації із землеустрою щодо поділу 
земельної ділянки загальною площею 7,6151 га (кадастровий номер: ХХХХХ). 
            13.1 Надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки сільськогосподарського призначення комунальної власності 
Баранівської об’єднаної територіальної громади зі зміною цільового призначення з 
земель запасу (16.00) на землі для ведення особистого селянського господарства (01.03) 
за межами ХХХХХ, з подальшою передачею у власність: 
            13.1.1 Мисько Лідії Василівні, яка проживає  в ХХХХХ, орієнтовною площею 0,45 
га. 
            13.1.2 Кожем’яці Сергію Миколайовичу, який проживає  в ХХХХХ, орієнтовною 
площею 1,0000 га. 



             13.1.3 Мисько Лідії Олександрівні, яка проживає в ХХХХХ, орієнтовною площею 
1,0000 га. 
 
            14. Надати дозвіл на розробку технічної документації із землеустрою щодо поділу 
земельної ділянки загальною площею 12,0464 га (кадастровий номер: ХХХХХ). 
            14.1 Надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки сільськогосподарського призначення комунальної власності 
Баранівської об’єднаної територіальної громади зі зміною цільового призначення з 
земель запасу (16.00) на землі для ведення особистого селянського господарства (01.03) 
за межами ХХХХХ, з подальшою передачею у власність: 
            14.1.1 Ципановському Юрію Валерійовичу, який проживає по ХХХХХ 
орієнтовною площею 1,00 га. 
            14.1.2 Іванюк Надії Борисівні, яка проживає по ХХХХХ морієнтовною площею 
2,0000 га. 
 
            15. Надати дозвіл на розробку технічної документації із землеустрою щодо поділу 
земельної ділянки загальною площею 18,9869 га (кадастровий номер: ХХХХХ). 
            15.1 Надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки сільськогосподарського призначення комунальної власності 
Баранівської об’єднаної територіальної громади зі зміною цільового призначення з 
земель запасу (16.00) на землі для ведення особистого селянського господарства (01.03) 
за межами ХХХХХ, з подальшою передачею у власність: 
            15.1.1 Гриценюк Аллі Володимирівні, яка проживає по ХХХХХ орієнтовною 
площею 2,00 га. 
 
            16. Надати дозвіл на розробку технічної документації із землеустрою щодо поділу 
земельної ділянки загальною площею 4,4215 га (кадастровий номер: ХХХХХ). 
            16.1 Надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки сільськогосподарського призначення комунальної власності 
Баранівської об’єднаної територіальної громади зі зміною цільового призначення з 
земель запасу (16.00) на землі для ведення особистого селянського господарства (01.03) 
за межами ХХХХХ, з подальшою передачею у власність: 
            16.1.1 Лазюті Антоніні Сергіївні, яка проживає  в ХХХХХ, орієнтовною площею 
0,6000 га. 
             
      17. Надати дозвіл на розробку технічної документації із землеустрою щодо поділу 
земельної ділянки загальною площею 5,3512 га (кадастровий номер: ХХХХХ). 
            17.1 Надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки сільськогосподарського призначення комунальної власності 
Баранівської об’єднаної територіальної громади зі зміною цільового призначення з 
земель запасу (16.00) на землі для ведення особистого селянського господарства (01.03) 
за межами ХХХХХ, з подальшою передачею у власність: 
            17.1.1 Лазюті Олені Олександрівні, яка проживає  в ХХХХХ, орієнтовною площею 
1,1500 га. 

 
18. Вважати таким, що втратило чинність, рішення 45 сесії 8 скликання від 

26.06.2020 р. №2920. 
 

               19. Після виготовлення проектів землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної громади, Баранівській 
міській раді зареєструвати земельні ділянки у відділі Держгеокадастру. Громадянам  
протягом року з дати прийняття цього рішення подати проект землеустрою на розгляд сесії 
міської ради щодо прийняття рішення про його затвердження та передачі земельної ділянки 



у власність. При невиконанні цієї умови, дане рішення вважати таким, що втратило 
чинність. 
 
               20. 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  
        47 сесія  8 скликання 

  29 вересня 2020 року                                                                                              № 3011 
 
Про затвердження технічної документації 
із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж  земельної ділянки комунальної власності 
Баранівської об’єднаної територіальної громади 
з метою передачі її у власність  
 

  Розглянувши заяви громадян та технічну документацію із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки комунальної власності Баранівської 
об’єднаної територіальної громади з метою передачі її у керуючись ст.12,32,33, 
40,118,125,126,1861 Земельного кодексу України, Законом України «Про землеустрій», 
ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації 
постійної 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 та передати безоплатно у власність земельні ділянки: 
          1.1. Майдановичу Василю Леонідовичу, який проживає по ХХХХХ, площею 0,1000 
га для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, 
в тому числі: під житловою забудовою та господарськими спорудами – 0,1000 га. Земельна 
ділянка розташована в ХХХХХ. Кадастровий номер ділянки: ХХХХХ. 
          1.2. Холодніцькому Івану Феліксовичу, який проживає по ХХХХХ, площею 0,0656 га 
для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, в 
тому числі: під житловою забудовою та господарськими спорудами – 0,0339 га, рілля – 
0,0317 га. Земельна ділянка розташована в ХХХХХ. Кадастровий номер ділянки: ХХХХХ. 
          1.3. Савченко Світлані Карпівні, яка проживає по ХХХХХ, площею 0,2500 га для 
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, в тому 
числі: під житловою забудовою та господарськими спорудами – 0,0854 га, рілля- 0,1122 га, 
багаторічні насадження – 0,0524 га.  Земельна ділянка розташована в ХХХХХ. Кадастровий 
номер ділянки: ХХХХХ. 
          1.4. Балабащук Тамілі Вацлавівні, площею 0,1000 га для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, в тому числі: під 
житловою забудовою та господарськими спорудами – 0,0741 га, багаторічні насадження – 
0,0259 га. Земельна ділянка розташована в ХХХХХ. Кадастровий номер ділянки: ХХХХХ. 
          1.5. Хіміч Ользі Демидівні, який проживає по ХХХХХ, площею 0,0629 га для 
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, в тому 
числі: під житловою забудовою та господарськими спорудами – 0,0451 га, багаторічні 
насадження – 0,0178 га. Земельна ділянка розташована в ХХХХХ. Кадастровий номер 
ділянки: ХХХХХ. 
          1.6. Новіцькому Михайлу Анатолійовичу, який проживає по ХХХХХ, площею 0,2500 
га для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, 
в тому числі: під житловою забудовою та господарськими спорудами – 0,1421 га, рілля – 



0,0490 га, багаторічними насадженнями – 0,0589 га. Земельна ділянка розташована в 
ХХХХХ. Кадастровий номер ділянки: ХХХХХ. 
          1.7. Шатровському Ігорю Володимировичу, Шатровській Тетяні Володимирівні, 
Шатровському Володимиру Ігоровичу, гр..Шатровській Олені Ігорівні, площею 0,0703 га 
для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, в 
тому числі: під житловою забудовою та господарськими спорудами – 0,0507 га, рілля - 
0,0196 га, у спільну часткову власність. Земельна ділянка розташована в ХХХХХ. 
Кадастровий номер ділянки: ХХХХХ. 
         1.8. Козачок Валентині Вікторівні, яка проживає по ХХХХХ, площею 0,0776 га для 
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, в тому 
числі: під житловою забудовою та господарськими спорудами – 0,0446 га, рілля – 0,0330 га. 
Земельна ділянка розташована в ХХХХХ. Кадастровий номер ділянки: ХХХХХ. 
  1.9. Мельник Наталії Леонідівні, яка проживає по ХХХХХ, площею 0,1000 га для 
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, в тому 
числі: під житловою забудовою та господарськими спорудами – 0,0441 га, рілля – 0,0559 га. 
Земельна ділянка розташована в ХХХХХ. Кадастровий номер ділянки: ХХХХХ. 
            1.10. Мисько Лідії Олександрівні, яка проживає по ХХХХХ, площею 0,2500 га для 
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, в тому 
числі: під житловою забудовою та господарськими спорудами – 0,1302 га, рілля – 0,1198 га. 
Земельна ділянка розташована в ХХХХХ. Кадастровий номер ділянки: ХХХХХ. 
            1.11. Заєць Феклі Наумівні, яка проживає по ХХХХХ, площею 0,1737 га для 
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, в тому 
числі: під житловою забудовою та господарськими спорудами – 0,0488 га, рілля – 0,1005 га, 
багаторічні насадження – 0,0244 га. Земельна ділянка розташована в ХХХХХ. Кадастровий 
номер ділянки: ХХХХХ. 
            1.12. Шкуркіній Валентині Іллівні, яка проживає по ХХХХХ, площею 0,1000 га для 
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, в тому 
числі: під житловою забудовою та господарськими спорудами – 0,1000 га. Земельна 
ділянка розташована в ХХХХХ. Кадастровий номер ділянки: ХХХХХ. 
            1.13. Линку Віктору Петровичу, який проживає по ХХХХХ, площею 0,2500 га для 
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, в тому 
числі: під житловою забудовою та господарськими спорудами – 0,0891 га, рілля – 0,0505 га, 
багаторічні насадження – 0,1104 га. Земельна ділянка розташована в ХХХХХ. Кадастровий 
номер ділянки: ХХХХХ. 
             1.14. Муравському Юрію Юрійовичу, який проживає в ХХХХХ, земельна ділянка 
площею 1,9825 га (рілля)  з кадастровим номером ХХХХХ, для ведення товарного 
сільськогосподарського виробництва. Земельні ділянки розташовані ХХХХХ. 
             1.15. Муравському Юрію Юрійовичу, який проживає в ХХХХХ, земельна ділянка 
площею 2,1544 га (рілля)  з кадастровим номером ХХХХХ, для ведення товарного 
сільськогосподарського виробництва. Земельні ділянки розташовані на землях 
реформованого КСП «Прогрес» за межами  ХХХХХ. 
           1.16. Шкабарі Наталії Олегівні, гр.Шкабарі Олегу Олександровичу, земельна ділянка 
площею 2,2112 га (рілля)  з кадастровим номером ХХХХХ, для ведення товарного 
сільськогосподарського виробництва у спільну часткову власність. Земельні ділянки 
розташовані на землях ХХХХХ. 
           1.17. Вороб’ю Михайлу Анатолійовичу, який проживає в ХХХХХ, земельна ділянка 
площею 1,9800 га (рілля)  з кадастровим номером ХХХХХ, для ведення товарного 
сільськогосподарського виробництва. Земельні ділянки розташовані на землях ХХХХХ. 

1.18. Якимчук Тетяні Миколаївні передати у власність земельну ділянку загальною 
площею 0,0981 га , для будівництва та обслуговування житлового будинку по ХХХХХ. 
Кадастровий номер ХХХХХ. 

     1.19.  Савичу Володимиру Миколайовичу, який проживає в ХХХХХ,  площею 
0,1000 га (з них: забудована територія – 0,0769 га, багаторічні насадження 0,0231 га) для 



будівництва і обслуговування житлового будинку господарских будівель і споруд, що 
розташована в межах ХХХХХ. Кадастровий номер ділянки: ХХХХХ. 

    1.20.  Жарчинській Лілії Валерївні, яка проживає в ХХХХХ, площею 2,0073 га 
(пасовище) для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, що розташована 
на території Баранівської міської ради, на землях ХХХХХ. Кадастровий номер ділянки: 
ХХХХХ. 

     1.21.  Доброжан Надії Арсентіївні, яка проживає в ХХХХХ,  площею 0,2500 га, в 
тому числі: під житловою забудовою та господарськими спорудами – 0,0895 га, рілля – 
0,1605 га, що розташована в межах ХХХХХ. Кадастровий номер ділянки: ХХХХХ. 

     1.22.  Цимбалюк Марії Володимирівні, яка проживає в ХХХХХ,  площею 0,2500 га, 
в тому числі: під житловою забудовою та господарськими спорудами – 0,0860 га, рілля – 
0,1640 га, що розташована в межах ХХХХХ. Кадастровий номер ділянки: ХХХХХ. 

 
     2. Передати у власність Качурі Лілії Валентинівні, яка проживає в ХХХХХ,  

земельну ділянку площею 0,0800 га, що розташована в межах ХХХХХ. Кадастровий номер 
ділянки: ХХХХХ. 

 
      3. Після затвердження технічної документації громадянам зареєструвати речове 

право на нерухоме майно 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  
47 сесія  8 скликання 

 29 вересня 2020 року                                                                              № 3012 
 
Про затвердження проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки  
комунальної власності Баранівської  
об’єднаної територіальної громади з  
метою передачі її у власність  
 

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

1.1. Шевчуку Юрію Олександровичу, який проживає в ХХХХХ, площею 2,0000 га для 
ведення особистого селянського господарства, що розташована за межами ХХХХХ. 
Кадастровий номер ділянки: ХХХХХ. 

1.2. Шевчуку Сергію Олександровичу, який проживає в ХХХХХ, площею 2,0000 га для 
ведення особистого селянського господарства, що розташована за межами ХХХХХ. 
Кадастровий номер ділянки: ХХХХХ. 

1.3. Панчуку Петру Олексійовичу, який проживає в ХХХХХ, площею 0,6000 га для 
ведення особистого селянського господарства, що розташована ХХХХХ. Кадастровий 
номер ділянки: ХХХХХ. 

1.4. Алексюку Валерію Анатолійовичу, який проживає в ХХХХХ, площею 0,2300 га 
для ведення особистого селянського господарства, що розташована за межами ХХХХХ. 
Кадастровий номер ділянки: ХХХХХ. 

1.5. Сірук Вікторії Миколаївні, як проживає в ХХХХХ, площею 1,2090 га для ведення 
особистого селянського господарства, що розташована за межами ХХХХХ. Кадастровий 
номер ділянки: ХХХХХ. 

1.6. Знамен Ганні Степанівні, яка проживає в ХХХХХ, площею 0,2670 га для ведення 
особистого селянського господарства, що розташована за межами ХХХХХ. Кадастровий 
номер ділянки: ХХХХХ. 

1.7. Білявському Ігорю Петровичу, який проживає в ХХХХХ, площею 2,0000 га для 
ведення особистого селянського господарства, що розташована в межах ХХХХХ. 
Кадастровий номер ділянки: ХХХХХ. 

1.8. Пилипко Ірині Миколаївні, яка проживає в ХХХХХ, площею 0,1200 га для ведення 
особистого селянського господарства, що розташована в межах ХХХХХ. Кадастровий 
номер ділянки: ХХХХХ. 



1.9. Заїці Ользі Миколаївні, яка проживає в ХХХХХ, площею 2,0000 га для ведення 
особистого селянського господарства, що розташована за межами ХХХХХ. Кадастровий 
номер ділянки: ХХХХХ. 

1.10. Омельчуку Віталію Васильовичу, який проживає в ХХХХХ, площею 0,1000 га для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, що 
розташована ХХХХХ. Кадастровий номер ділянки: ХХХХХ. 

1.11. Дудкину Олегу Олеговичу, площею 1,3963 га для ведення особистого селянського 
господарства, що розташована за межами ХХХХХ. Кадастровий номер ділянки: ХХХХХ. 

1.12. Дудкину Олегу Юрійовичу, площею 2,0000 га для ведення особистого 
селянського господарства, що розташована за межами ХХХХХ. Кадастровий номер 
ділянки: ХХХХХ. 

1.13. Іванюку Володимиру Володимировичу, який проживає в ХХХХХ, площею 0,9450 
га для ведення особистого селянського господарства, що розташована в межах ХХХХХ. 
Кадастровий номер ділянки: ХХХХХ. 

1.13. Бортюк Ірині Юріївні, яка проживає в ХХХХХ, площею 0,0590 га для ведення 
особистого селянського господарства, що розташована в межах ХХХХХ. Кадастровий 
номер ділянки: ХХХХХ. 

1.14. Іванову Андрію Анатолійовичу, який проживає в ХХХХХ, площею 1,0000 га для 
ведення особистого селянського господарства, що розташована за межами ХХХХХ. 
Кадастровий номер ділянки: ХХХХХ. 

1.15. Каленюку Василю Івановичу, який проживає в ХХХХХ, площею 2,0000 га для 
ведення особистого селянського господарства, що розташована в межах ХХХХХ. 
Кадастровий номер ділянки: ХХХХХ. 

1.16. Каленюк Ірині Анатоліївні, яка проживає в ХХХХХ, площею 2,0000 га для 
ведення особистого селянського господарства, що розташована в межах ХХХХХ. 
Кадастровий номер ділянки: ХХХХХ. 

1.17. Хлуду Миколі Володимировичу, який проживає в ХХХХХ, площею 0,5890 га для 
ведення особистого селянського господарства, що розташована в межах ХХХХХ. 
Кадастровий номер ділянки: ХХХХХ. 

1.18. Ткачуку Миколі Миколайовичу, який проживає в ХХХХХ, площею 2,0000 га для 
ведення особистого селянського господарства, що розташована за межами ХХХХХ. 
Кадастровий номер ділянки: ХХХХХ. 

1.19. Ніколайчуку Сергію Юлійовичу, який проживає в ХХХХХ, площею 2,0000 га для 
ведення особистого селянського господарства, що розташована за межами ХХХХХ. 
Кадастровий номер ділянки: ХХХХХ. 

1.20. Михалюку Анатолію Васильовичу, який проживає в ХХХХХ, площею 2,0000 га 
для ведення особистого селянського господарства, що розташована в межах ХХХХХ. 
Кадастровий номер ділянки: ХХХХХ. 

1.21. Парфенюк Вероніці Володимирівні, яка проживає в ХХХХХ, площею 0,1000 га 
для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, 
що розташована ХХХХХ. Кадастровий номер ділянки: ХХХХХ. 

1.22. Ковальчук Світлані Миколаївні передати у власність земельну ділянку площею 
2,0000 га для ведення особистого селянського господарства , що розташована в межах 
ХХХХХ. Кадастровий номер ХХХХХ. 

  1.23. Іванову Андрію Анатолійовичу, який проживає в ХХХХХ, площею 1,0000 га для 
ведення особистого селянського господарства, що розташована за межами ХХХХХ. 
Кадастровий номер ділянки: ХХХХХ. 

  1.24. Ткачуку Миколі Миколайовичу, який проживає в ХХХХХ, площею 2,0000 га для 
ведення особистого селянського господарства, що розташована за межами ХХХХХ. 
Кадастровий номер ділянки: ХХХХХ. 

  1.25. Добровольській Інні Валентинівні, яка проживає в ХХХХХ, площею 1,6420 га 
для ведення особистого селянського господарства, що розташована за межами ХХХХХ. 
Кадастровий номер ділянки: ХХХХХ. 



  1.26. Чернишук Олені Броніславівні , яка проживає в ХХХХХ, площею 0,8138 га для 
ведення особистого селянського господарства, що розташована за межами ХХХХХ. 
Кадастровий номер ділянки: ХХХХХ. 

  1.27. Недзельській Ганні Ігорівні, яка проживає в ХХХХХ, площею 0,6400 га для 
ведення особистого селянського господарства, що розташована за межами ХХХХХ. 
Кадастровий номер ділянки: ХХХХХ. 

  1.28. Гарбузюк Ларисі Петрівні, яка проживає в ХХХХХ, площею 2,0000 га для 
ведення особистого селянського господарства, що розташована за межами ХХХХХ. 
Кадастровий номер ділянки: ХХХХХ. 

  1.29. Гарбузюку Сергію Андрійовичу, який проживає в ХХХХХ, площею 2,0000 га 
для ведення особистого селянського господарства, що розташована за межами ХХХХХ. 
Кадастровий номер ділянки: ХХХХХ. 

  1.30. Присяжнюк Наталії Володимирівні, яка проживає в ХХХХХ, площею 2,0000 га 
для ведення особистого селянського господарства, що розташована за межами ХХХХХ. 
Кадастровий номер ділянки: ХХХХХ. 

  1.31. Вовк Надії Михайлівні, яка проживає в ХХХХХ, площею 2,0000 га для ведення 
особистого селянського господарства, що розташована за межами ХХХХХ. Кадастровий 
номер ділянки: ХХХХХ. 

  1.32. Олійнику Сергію Петровичу, який проживає в ХХХХХ, площею 2,0000 га для 
ведення особистого селянського господарства, що розташована за межами ХХХХХ. 
Кадастровий номер ділянки: ХХХХХ. 

  1.33. Ваюті Івану Васильовичу, який проживає в ХХХХХ, площею 2,0000 га для 
ведення особистого селянського господарства, що розташована за межами ХХХХХ. 
Кадастровий номер ділянки: ХХХХХ. 

  1.34. Парфенюк Валентині Григорівні, яка проживає в ХХХХХ, площею 1,2616 га для 
ведення особистого селянського господарства, що розташована за межами ХХХХХ. 
Кадастровий номер ділянки: ХХХХХ. 

  1.35. Парфенюк Тетяні Григорівні, яка проживає в ХХХХХ, площею 2,0000 га для 
ведення особистого селянського господарства, що розташована за межами ХХХХХ. 
Кадастровий номер ділянки: ХХХХХ. 

  1.36. Пилипчук Галині Володимирівні, яка проживає в ХХХХХ, площею 2,0000 га для 
ведення особистого селянського господарства, що розташована в межах ХХХХХ.  
Кадастровий номер ділянки: ХХХХХ. 

  1.37. Дмитренко Тетяні Анатоліївні, яка проживає в ХХХХХ, площею 2,0000 га для 
ведення особистого селянського господарства, що розташована за межами ХХХХХ. 
Кадастровий номер ділянки: ХХХХХ. 

  1.38. Нікітіну Сергію Анатолійовичу, який проживає в ХХХХХ, площею 2,0000 га для 
ведення особистого селянського господарства, що розташована за межами ХХХХХ. 
Кадастровий номер ділянки: ХХХХХ. 

  1.39. Мартинюку Ігорю Олександровичу, який проживає в ХХХХХ, площею 2,0000 га 
для ведення особистого селянського господарства, що розташована за межами ХХХХХ. 
Кадастровий номер ділянки: ХХХХХ. 

  1.40. Дудкіній Анастасії Пантелеївні, яка проживає в ХХХХХ, площею 2,0000 га для 
ведення особистого селянського господарства, що розташована за межами ХХХХХ. 
Кадастровий номер ділянки: ХХХХХ. 

  1.41. Писаренко Ярославі Олегівні, яка проживає в ХХХХХ, площею 2,0000 га для 
ведення особистого селянського господарства, що розташована за межами ХХХХХ. 
Кадастровий номер ділянки: ХХХХХ. 

  1.42. Шаповал Ірині Юріївні, яка проживає в ХХХХХ, площею 2,0000 га для ведення 
особистого селянського господарства, що розташована за межами ХХХХХ. Кадастровий 
номер ділянки: ХХХХХ. 

  1.43. Мартинюк Валентині Іванівні, яка проживає в ХХХХХ, площею 2,0000 га для 
ведення особистого селянського господарства, що розташована за межами ХХХХХ. 
Кадастровий номер ділянки: ХХХХХ. 



  1.44. Добровольському Леоніду Леонідовичу, яка проживає в ХХХХХ, площею 1,6334 
га для ведення особистого селянського господарства, що розташована за межами ХХХХХ. 
Кадастровий номер ділянки: ХХХХХ. 

  1.45. Лавренчуку Миколі Івановичу, який проживає в ХХХХХ  площею 0,4528 га для 
ведення особистого селянського господарства, що розташована в межах ХХХХХ. 
Кадастровий номер ділянки: ХХХХХ. 

  1.46. Лавренчуку Миколі Івановичу, який проживає в ХХХХХ  площею 0,2500 га для 
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд що 
розташована в межах ХХХХХ. Кадастровий номер ділянки: ХХХХХ. 

  1.47. Дерев’янчуку Григорію Олексійовичу, який проживає в ХХХХХ, площею 2,0000 
га для ведення особистого селянського господарства, що розташована за межами ХХХХХ. 
Кадастровий номер ділянки: ХХХХХ. 

  1.48. Зайчук Оксані Анатоліївні, яка проживає в ХХХХХ, площею 2,0000 га для 
ведення особистого селянського господарства, що розташована за межами ХХХХХ. 
Кадастровий номер ділянки: ХХХХХ. 

  1.49. Губановій Любові Олексіївні, яка проживає в ХХХХХ, площею 0,4000 га для 
ведення особистого селянського господарства, що розташована за межами ХХХХХ. 
Кадастровий номер ділянки: ХХХХХ. 

  1.50. Калінчук Людмилі Наумівні, яка проживає в ХХХХХ, площею 1,3529 га для 
ведення особистого селянського господарства, що розташована за межами ХХХХХ. 
Кадастровий номер ділянки: ХХХХХ. 

  1.51. Богуславській Оксані Володимирівні, яка проживає в ХХХХХ, площею 1,3529 га 
для ведення особистого селянського господарства, що розташована за межами ХХХХХ. 
Кадастровий номер ділянки: ХХХХХ. 

  1.52. Сушку Богдану Володимировичу, який проживає в ХХХХХ, площею 1,3529 га 
для ведення особистого селянського господарства, що розташована за межами ХХХХХ. 
Кадастровий номер ділянки: ХХХХХ. 

  1.53. Сушку Ігорю Володимировичу, який проживає в ХХХХХ, площею 1,3529 га для 
ведення особистого селянського господарства, що розташована за межами ХХХХХ. 
Кадастровий номер ділянки: ХХХХХ. 

  1.54. Дерев’янчук Наталії Степанівні , яка проживає в ХХХХХ, площею 2,0000 га для 
ведення особистого селянського господарства, що розташована за межами ХХХХХ. 
Кадастровий номер ділянки: ХХХХХ. 

  1.55. Муравській Віті Валеріївні, яка проживає в ХХХХХ, площею 2,0000 га для 
ведення особистого селянського господарства, що розташована за межами ХХХХХ. 
Кадастровий номер ділянки: ХХХХХ. 

1.56. Остапчук Тетяні Василівні, яка проживає в ХХХХХ, площею 2,0000 га для 
ведення особистого селянського господарства, що розташована за межами ХХХХХ. 
Кадастровий номер ділянки: ХХХХХ. 

1.57. Костецькій Олені Дмитрівні, яка проживає в ХХХХХ, площею 2,0000 га для 
ведення особистого селянського господарства, що розташована за межами ХХХХХ. 
Кадастровий номер ділянки: ХХХХХ. 

1.58. Костецькому Денису Олександровичу, який проживає в ХХХХХ, площею 2,0000 
га для ведення особистого селянського господарства, що розташована за межами ХХХХХ. 
Кадастровий номер ділянки: ХХХХХ. 

1.59. Зубару Анатолію Васильовичу, який проживає в ХХХХХ, площею 2,0000 га для 
ведення особистого селянського господарства, що розташована за межами ХХХХХ. 
Кадастровий номер ділянки: ХХХХХ.  

1.60. Зубару Павлу Анаолійовичу, який проживає в ХХХХХ, площею 2,0000 га для 
ведення особистого селянського господарства, що розташована за межами ХХХХХ. 
Кадастровий номер ділянки: ХХХХХ. 

1.61. Зубару Сергію Аатолійовичу, який проживає в ХХХХХ, площею 2,0000 га для 
ведення особистого селянського господарства, що розташована за межами ХХХХХ. 
Кадастровий номер ділянки: ХХХХХ. 



1.62. Лісневському Мечиславу Миколайовичу, який проживає в ХХХХХ, площею 
3,2900 га для ведення фермерського господарства, що розташована за межами ХХХХХ. 
Кадастровий номер ділянки: ХХХХХ. 

1.63. Ященко Аліні Сергіївні, яка проживає в ХХХХХ площею 2,0000 га для ведення 
особистого селянського господарства, що розташована в межах ХХХХХ. Кадастровий 
номер ділянки: ХХХХХ. 

1.64. Ященко Аллі Валентинівні, яка проживає в ХХХХ площею 2,0000 га для ведення 
особистого селянського господарства, що розташована в межах ХХХХХ. Кадастровий 
номер ділянки: ХХХХХ. 

1.65. Шевчуку Володимиру Зіновійовичу, який проживає в ХХХХХ, площею 0,2681 га 
для ведення особистого селянського господарства, що розташована за межами ХХХХХ. 
Кадастровий номер ділянки: ХХХХХ. 

1.66. Лавренчуку Миколі Івановичу, який проживає в ХХХХХ площею 0,4528 га для 
ведення особистого селянського господарства, що розташована в межах ХХХХХ. 
Кадастровий номер ділянки: ХХХХХ. 

1.67. Зарембі Сніжані Василівні, яка проживає в ХХХХХ, площею 0,1650 га для 
ведення особистого селянського господарства, що розташована в межах ХХХХХ. 
Кадастровий номер ділянки: ХХХХХ 

1.68. Ільчук Любові Володимирівні, яка проживає в ХХХХХ, площею 2,0000 га для 
ведення особистого селянського господарства, що розташована за межами ХХХХХ. 
Кадастровий номер ділянки: ХХХХХ. 

1.69. Леонтєву Богдану Ігоровичу, який проживає в ХХХХХ, площею 2,0000 га для 
ведення особистого селянського господарства, що розташована за межами ХХХХХ. 
Кадастровий номер ділянки: ХХХХХ. 

1.70. Корейбі Олені Антонівні, яка проживає в ХХХХХ, площею 2,0000 га для ведення 
особистого селянського господарства, що розташована за межами ХХХХХ. Кадастровий 
номер ділянки: ХХХХХ. 

 
2. Після затвердження проектної документації громадянам зареєструвати речове право 

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

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

 
 

Міський голова                                                                                        А.О.Душко 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



                                                                            
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
  47 сесія  8 скликання 

29 вересня  2020 року                                                                                             №  3013 
 
Про затвердження технічної документації 
із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж  земельної ділянки комунальної власності 
Баранівської об’єднаної територіальної громади 
з метою передачі її в оренду  
 

      Розглянувши заяви громадян та технічну документацію із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки комунальної власності Баранівської 
об’єднаної територіальної громади з метою передачі її в оренду керуючись 
ст.12,40,93,125,126,1861 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. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки комунальної власності Баранівської об’єднаної 
територіальної громади та передати в оренду земельні ділянки: 
 

      1.1. Омельчук Тетяні Яківні, в довгострокову оренду терміном на  25 (двадцять 
п’ять) років площею 0,1000 га для будівництва і обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд, в тому числі: під житловою забудовою та господарськими 
спорудами – 0,0584 га, рілля – 0,0416 га, що розташована в м.Баранівка, вул.Зарічна,7. 
Кадастровий номер ділянки: ХХХХХ. Встановити розмір орендної плати за оренду 
земельної ділянки - 0,1% від нормативно-грошової оцінки землі. 

      1.2. Антонюк Раїсі Олександрівні, в довгострокову оренду терміном на  25 
(двадцять п’ять) років площею 0,2500 га для будівництва і обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд, в тому числі: під житловою забудовою та 
господарськими спорудами – 0,1646 га, рілля – 0,0854 га, що розташована в с.Рогачів, 
вул.Івана Франка,3. Кадастровий номер ділянки: ХХХХХ. Встановити розмір орендної 
плати за оренду земельної ділянки - 0,1% від нормативно-грошової оцінки землі. 
 

      2. Після затвердження технічної документації громадянам замовити виготовлення 
договору оренди землі та 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  
47  сесія  8 скликання 

 
29   вересня 2020 року                                                                                         № 3014 
 
Про надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок комунальної власності 
Баранівської об’єднаної територіальної 
громади за межами населених пунктів 
зі зміною цільового призначення з земель 
запасу на землі загального користування 
(громадський випас) 
 

       Заслухавши інформацію начальника відділу містобудування, архітектури, 
земельних відносин та комунальної власності  Шевчук О.Г. про необхідність виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок за межами населених пунктів на 
території Баранівської об’єднаної територіальної громади, керуючись 
ст.12,20,34,118,125,126 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 сільськогосподарського призначення комунальної власності Баранівської 
об’єднаної територіальної громади зі зміною цільового призначення з земель запасу (16.00) 
на землі загального користування (громадський випас) (18.00) на території Баранівської 
об’єднаної територіальної громади Баранівського району Житомирської області 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 та подати проект 
землеустрою на розгляд сесії міської ради для прийняття рішення про 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 
 



Додаток                                                                                                                      
до рішення 47 сесії 8 скликання 
Баранівської міської ради 

                                                                                                від  29.09.2020 р. № 3014 
   
 

№ з/п       Кадастровий номер 
земельної ділянки 

Площа, га 

Йосипівський старостинський округ 

1 1820682600:05:000:0169 16.8742 
 
 
Секретар ради                                                                                                 О.В.Самчук 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                            
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
       47  сесія  8 скликання 

 29 вересня  2020 року                                                                    № 3015 
 
Про надання дозволу на виготовлення 
технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
з метою передачі її у власність 
 

      Розглянувши заяви гр.Козел В.О., гр.Козел В.О., гр.Карпюк С.В., гр.Ліміної Т.С.,              
гр. Цимбалюк Д.В.,сертифікат на право на земельну частку (пай) серії ХХХХХ, свідоцтво 
про право на спадщину за законом від 20.08.2020 р., сертифікат на право на земельну 
частку (пай) серії ХХХХХ, свідоцтво про право на спадщину за законом від 20.08.2020 р., 
керуючись ст.12,32,118,125,126,1861, п.21 Розділу Х «Перехідних положень» Земельного 
кодексу України, Законом України «Про порядок виділення в натурі (на місцевості) 
земельних ділянок власникам земельних часток (паїв), Законом України «Про внесення 
змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення порядку набуття прав на 
землю», Законом України «Про реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх 
обтяжень», ст.12,25 Закону України «Про землеустрій», ст.26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної 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 меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) з метою передачі її у власність 
наступним громадянам: 
             1.1. Козел Валентині Олександрівні, яка проживає в ХХХХХ, загальною  площею 
2,8310 га,  в тому числі: рілля – 2,8130 га (№153), багаторічні насадження – 0,0180 га 
(№153) для ведення товарного сільськогосподарського виробництва. Земельна ділянка 
розташована за межами ХХХХХ та відноситься до земель сільськогосподарського 
призначення. 
            1.2. Козел Валентині Олександрівні, яка проживає в ХХХХХ, загальною  площею 
2,8311 га,  в тому числі: рілля – 2,8131 га (№154), багаторічні насадження – 0,0180 га 
(№154) для ведення товарного сільськогосподарського виробництва. Земельна ділянка 
розташована за межами ХХХХХ та відноситься до земель сільськогосподарського 
призначення. 
            1.3. Карпюк Світлані Володимирівні, яка проживає в ХХХХХ, загальною  площею 
1,9801 га,  в тому числі: рілля – 1,9801 га (№193), для ведення товарного 
сільськогосподарського виробництва. Земельна ділянка розташована за межами ХХХХХ та 
відноситься до земель сільськогосподарського призначення. 
           1.4. Ліміній Тамарі Станіславівні, яка проживає в ХХХХХ, загальною  площею 
1,4013 га,  (№134), для ведення товарного сільськогосподарського виробництва. Земельна 
ділянка розташована за межами ХХХХХ та відноситься до земель сільськогосподарського 
призначення. 
             1.5. Цимбалюк Діні Василівні, яка проживає в ХХХХХ, загальною  площею 2,5408 
га,  в тому числі: рілля – 2,5408 га (№178), для ведення товарного сільськогосподарського 



виробництва. Земельна ділянка розташована за межами ХХХХХ на землях реформованого 
КСП «Прогрес» та відноситься до земель сільськогосподарського призначення. 

          1.6. Мищику Іванові Івановичу, Мищик Валентині Петрівні, які проживають в 
ХХХХХ, орієнтовною площею 0,10 га для будівництва і обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд із земель запасу житлової та громадської 
забудови, розташованої по ХХХХХ, у спільну сумісну власність. 

 
             2. Після виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 
меж земельної ділянки, Баранівській міській раді зареєструвати земельну ділянку у відділі 
Держгеокадастру. Громадянам  подати технічну документацію на розгляд сесії міської ради 
щодо прийняття рішення про її затвердження та передачі земельної ділянки у власність.  
 
       3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань 
земельних відносин, містобудування, будівництва та охорони навколишнього природного 
середовища.  
 
 
Міський голова                                                                                                            А.О.Душко 
 
                                                                                                                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
 47 сесія  8 скликання 

29 вересня  2020 року                                                                                         № 3016 
 
Про внесення змін до рішень  
сесії Баранівської міської ради 
 

        Розглянувши заяви громадян про необхідність внесення змін до рішень сесії 
Баранівської міської ради, в зв’язку з проведенням геодезичних робіт, уточненням площі 
земельної ділянки або 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 39 сесії 8 скликання Баранівської міської ради від 
24.12.2019 р. №2657 «Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки комунальної власності Баранівської об’єднаної 
територіальної громади», а саме, в додатку даного рішення пункт 19 викласти в новій 
редакції: 
№ 
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 

19 Онищук Володимир 
Васильович, 

ХХХХХ 

0,73  0,73 ХХХХХ влас-
ність 

 

               2. Внести зміни до рішення 46 сесії 8 скликання Баранівської міської ради від 
28.08.2020 р. №2974 «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.», а саме, в пункті 1.26 
даного рішення слова «ХХХХХ» замінити на слова «ХХХХХ». 
 
              3. Внести зміни до рішення 46 сесії 8 скликання Баранівської міської ради від 
28.08.2020 р. №2977  «Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) з метою 
передачі її у власність» а саме, в п.1.2 даного рішення площу «3,85 га» замінити на площею 
«3,86 га». 
 
             4. Внести зміни до рішення 38 сесії 8 скликання Баранівської міської ради від 
06.12.2019 р. №2400  «Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для 
ведення товарного сільськогосподарського виробництва з метою передачі її у власність 
гр.Маслєні А.П.», а саме: в пункті 1 даного рішення слова «рілля – 2,0489 га (№13)» 



замінити на слова «рілля – 2,0489 га (№306)»; в пункті 1 даного рішення слова 
«розташована за межами ХХХХХ» замінити на слова «розташована за межами ХХХХХ». 
  
             5. Внести зміни до рішення 45 сесії 8 скликання Баранівської міської ради від 
25.06.2020 р. №2941  «Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) з метою 
передачі її у власність» а саме, п.1.6 даного рішення викласти в новій редакції : 
               «1.6. Каленюку Василю Васильовичу, який проживає в ХХХХХ, загальною 
площею 3,8890 га, в тому числі: рілля -1,9671 га (№52), пасовище – 1,9219 га (№166), для 
ведення товарного сільськогосподарського виробництва.Земельна ділянка розташована за 
межами ХХХХХ на землях реформованого КСП ім..Ломоносова та відноситься до земель 
сільськогосподарського призначення. 

 
               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  
47 сесія  8 скликання 

29 вересня 2020 року                                                                                                    № 3017 
 

Про встановлення фактичної 
поштової адреси земельних  
ділянок 
 

     Розглянувши заяву гр.Прадун В.А, гр.Паламарчук В.М.,гр..Собченко В.В., про 
необхідність встановлення фактичної поштової адреси земельної ділянки, керуючись ст.12 
Земельного кодексу України, ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», враховуючи рекомендації постійної комісії з питань земельних відносин, 
містобудування, будівництва та охорони навколишнього природного середовища, міська 
рада 
ВИРІШИЛА: 
 
              
             1. Встановити фактичну поштову адресу: «ХХХХХ» замість «ХХХХХ» в ХХХХХ 
земельній ділянці для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд загальною площею 0,1000 га, яка належить на праві власності гр.Прадун 
Валентині Анатоліївні. Кадастровий номер ділянки:ХХХХХ. 
 
             2. Встановити фактичну поштову адресу: «ХХХХХ» замість «ХХХХХ» в ХХХХХ 
земельній ділянці для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд загальною площею 0,1000 га,яка належала на праві власності померлому  
гр.Паламарчуку Михайлу Петровичу. Кадастровий номер ділянки:ХХХХХ. 
 
             3. Встановити фактичну поштову адресу: «ХХХХХ» замість «ХХХХХ» в ХХХХХ, 
земельним ділянкам для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд загальною площею 0,2500 га, кадастровий номер ділянки:ХХХХХ, та для 
ведення особистого селянського господарства загальною площею 0,1018 га, кадастровий 
номер ХХХХХ. які належали на праві власності померлій  гр.Самчук Марії Костянтинівні. 
 
              4. Встановити фактичну поштову адресу: «ХХХХХ » замість «ХХХХХ» в ХХХХХ, 
Житомирської області, земельній ділянці для будівництва і обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд загальною площею 0,1000 га, кадастровий номер 
ділянки:ХХХХХ, яка належить на праві власності гр.Бондарчуку Павлу Миколайовичу. 
 
             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  
47  сесія  8 скликання 

29 вересня 2020 року                                                                                                 № 3018 
 
Про припинення права 
користування земельною  
ділянкою  
 

        Розглянувши заяви гр.Бондар В.М., гр.Тимчука В.Д., гр.Нероди В.М.,                   
гр.Шкель Т.Ф., гр.Ладжигуна С.П., гр.Назарчука М.М., 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.Бондар Валентині 
Миколаївні, яка проживає в ХХХХХ, загальною площею 0,2000 га для ведення особистого 
селянського господарства за межами с.Суємці Баранівського району Житомирської області. 
Передати земельну ділянку площею 0,2000 га до земель запасу сільськогосподарського 
призначення комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної   громади.  
 
                 2. Припинити право користування земельною ділянкою гр.Тимчуку 
Володимирові Денисовичу, який проживає в ХХХХХ, загальною площею 0,2000 га для 
ведення особистого селянського господарства за межами с.Суємці Баранівського району 
Житомирської області. Передати земельну ділянку площею 0,2000 га до земель запасу 
сільськогосподарського призначення комунальної власності Баранівської об’єднаної 
територіальної   громади.  
 
      3. Припинити право користування земельною ділянкою гр.Нероді Валентині 
Миколаївні, яка проживає в ХХХХХ, загальною площею 0,2000 га для ведення особистого 
селянського господарства за межами с.Суємці Баранівського району Житомирської області. 
Передати земельну ділянку площею 0,2000 га до земель запасу сільськогосподарського 
призначення комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної   громади.  
 
                 4. Припинити право користування земельною ділянкою гр.Шкель Тетяні 
Фадеївні, яка проживає в ХХХХХ, загальною площею 0,2600 га для ведення особистого 
селянського господарства за межами смт.Полянка Баранівського району Житомирської 
області. Передати земельну ділянку площею 0,2600 га до земель запасу 
сільськогосподарського призначення комунальної власності Баранівської об’єднаної 
територіальної   громади. 
 
                 5. Припинити право користування земельною ділянкою гр.Ладжигуну Сергію 
Павловичу, який проживає в ХХХХХ, загальною площею 0,0200 га для ведення особистого 
селянського господарства в м.Баранівка (район газового господарства) Баранівського 
району Житомирської області. Передати земельну ділянку площею 0,0200 га до земель 
запасу сільськогосподарського призначення комунальної власності Баранівської об’єднаної 
територіальної   громади. 



        6. Припинити право користування земельною ділянкою гр.Ладжигуну Сергію 
Павловичу, який проживає в ХХХХХ, загальною площею 0,1000 га для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в м.Баранівка (район 
газового господарства) Баранівського району Житомирської області. Передати земельну 
ділянку площею 0,1000 га до земель запасу житлової та громадської забудови комунальної 
власності Баранівської об’єднаної територіальної   громади. 
 
        7. Припинити право користування земельною ділянкою гр.Назарчуку Миколі 
Миколайовичу, який проживає в ХХХХХ, загальною площею 0,0200 га для ведення 
особистого селянського господарства по пр.Шкільному в с.Стара Гута Баранівського 
району Житомирської області. Передати земельну ділянку площею 0,0200 га до земель 
запасу сільськогосподарського призначення комунальної власності Баранівської об’єднаної 
територіальної   громади. 
 
         8. Припинити право користування земельною ділянкою гр.Назарчуку Миколі 
Миколайовичу, який проживає в ХХХХХ, загальною площею 0,1400 га для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по пр.Шкільному в 
с.Стара Гута Баранівського району Житомирської області. Передати земельну ділянку 
площею 0,1400 га до земель запасу житлової та громадської забудови комунальної 
власності Баранівської об’єднаної територіальної   громади. 
 
         9. 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  
 47 сесія  8 скликання 

 
29 вересня  2020 року                                                                                                   № 3019 
 
 Про присвоєння поштової 
адреси земельним ділянкам 
 

        Розглянувши заяви гр.Хохлюк Н.М. про присвоєння поштової адреси земельним 
ділянкам, з метою впорядкування нумерації земельних ділянок, керуючись 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. Присвоїти земельній ділянці згідно державного акту ХХХХХ за кадастровим 
номером ХХХХХ площею 0,2500 га для будівництва та обслуговування житлового 
будинку, яка належала на праві власності померлому гр.Хохлюку Анатолію Григоровичу, 
поштову адресу: ХХХХХ. 
 
               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  
     47 сесія 8 скликання  

29 вересня  2020 року                                                                                                    № 3020 
 
Про надання дозволу на виготовлення 
технічної документації із землеустрою щодо  
встановлення (відновлення) 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 
 

       Розглянувши заяву гр.Бондарчук О.А. про надання дозволу на виготовлення 
технічної документації із землеустрою для будівництва та обслуговування житлового 
будинку з метою передачі її в оренду, свідоцтво про право власності від 29.08.2020 року., 
керуючись ст.12,93,124,125,126 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», 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. Надати дозвіл гр.Бондарчук Олені Андріївні, яка проживає в ХХХХХ, на 
розробку технічної документації із землеустрою з подальшою передачею в оренду 
земельної ділянки комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної громади 
для будівництва та обслуговування житлового будинку орієнтовною площею 0,25 га в 
ХХХХХ. 

 
       2. Після виготовлення технічної документації, гр.Бондарчук О.А. зареєструвати 

земельну ділянку у відділі Держгеокадастру та подати на розгляд сесії міської ради щодо 
прийняття рішення про його затвердження та передачі земельної ділянки в оренду. 

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

 
 

Міський голова                                                                                  А.О.Душко 
 
 
 
 



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
       47  сесія 8 скликання  

29 вересня 2020 року                                                                                                    № 3021 
 
Про припинення дії договору  
оренди землі 
  

      Розглянувши заяви гр.Фрончик А.Д.  про припинення дії договору оренди землі та 
припинення права користування земельною ділянкою, в зв’язку з відчуженням нерухомого 
майна, договір купівлі- продажу житлового будинку від 01.09.2020 р., керуючись ст.12,141 
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 та право користування земельною 
ділянкою площею 0,0981 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд в м.Баранівка по вул.Лугова,1, який укладений 
Баранівською міською радою з гр.Фрончик Аллою Володимирівною. Кадастровий номер 
земельної ділянки:  ХХХХХ. 
 

         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  
47 сесія 8 скликання  

29 вересня 2020 року                                                                                                    № 3022 
 
Про погодження щодо надання дозволу на  
виготовлення проекту землеустрою щодо  
відведення земельної ділянки для ведення   
особистого селянського господарства з 
подальшою передачею у власність 
  

      Розглянувши листи Головного управління Держгеокадастру у Житомирській 
області №18-6-0.334-6502/2-20 від 01.09.2020 р., №18-6-0.334-6501/2-20 від 01.09.2020 р., 
№18-6-0.334-6401/2-20 від 27.08.2020 р., про погодження або відмову у погодженні щодо 
надання Головним управлінням дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки, керуючись ст.12,33,118,125,126, розділу Х «Перехідних 
положень» 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. Не погодити гр.Дегтяруку Миколі Йосиповичу, який проживає в ХХХХХ, дозвіл 
на розробку проекту землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки з земель 
запасу сільськогосподарського призначення державної власності загальною площею 0,7610 
га для ведення особистого селянського господарства за межами ХХХХХ на території 
Баранівської об,єднаної територіальної громади. Кадастровий номер земельної ділянки: 
ХХХХХ. 
 
              2. Не погодити гр.Ятлуку Олександру Миколайовичу дозвіл на розробку проекту 
землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки з земель запасу 
сільськогосподарського призначення державної власності загальною площею 2,0000 га для 
ведення особистого селянського господарства за межами ХХХХХ на території Баранівської 
об,єднаної територіальної громади. Кадастровий номер земельної ділянки: ХХХХХ. 
 
               3. Не погодити гр.Ятлуку Олександру Миколайовичу дозвіл на розробку проекту 
землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки з земель запасу 
сільськогосподарського призначення державної власності загальною площею 0,1200 га для 
ведення індивідуального садівництва за межами ХХХХХ на території Баранівської 
об,єднаної територіальної громади. Кадастровий номер земельної ділянки: ХХХХХ. 
 
            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  
        47 сесія 8 скликання 

29 вересня 2020 року                                                                       № 3023 
 
Про надання дозволу на виготовлення 
технічної документації із землеустрою 
щодо поділу земельної ділянки та проекту  
землеустрою щодо відведення земельної  
ділянки комунальної власності Баранівської  
об’єднаної територіальної громади з метою 
передачі її у власність 
 

        Розглянувши заяви громадян, заслухавши інформацію начальника відділу 
містобудування, архітектури, земельних відносин та комунальної власності Шевчук О.Г. 
про те, що на дану земельну ділянку надано дозвіл на виготовлення технічної документації 
із землеустрою щодо інвентаризації земельної ділянки під громадський випас, 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 Відмовити в наданні дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки сільськогосподарського призначення комунальної власності 
Баранівської об’єднаної територіальної громади зі зміною цільового призначення з 
земель запасу (16.00) на землі для ведення особистого селянського господарства (01.03) 
за межами с.Табори Баранівського району Житомирської області (кадастровий номер: 
ХХХХХХ) : 
            1.1 Цимбалюк Юлії Юріївні, яка проживає по ХХХХХ, орієнтовною площею 2,00 
га. 
    1.2 Цимбалюку Геннадію Олександровичу, який проживає по ХХХХХ, 
орієнтовною площею 2,00 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  
47 сесія  8 скликання 

 
29 вересня  2020 року                                                                                         № 3024 
 
Про надання дозволу на виготовлення 
технічної документації із землеустрою 
щодо інвентаризації земель колективної 
власності на території Баранівської  
об’єднаної територіальної громади 
 

        Розглянувши клопотання генерального директора ТОВ «Баранівка-Агро»                  
Семенця М.І.  про необхідність виготовлення технічної документації із землеустрою щодо 
інвентаризації земель колективної власності, керуючись ст.12, Розділу Х «Перехідних 
положень»  Земельного кодексу України, ст.12,25,35 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. Відділу містобудування, архітектури,земельних відносин та комунальної 
власності замовити виготовлення технічної документації із землеустрою щодо 
інвентаризації земель колективної власності на території Баранівської об’єднаної 
територіальної громади з метою формування земельних ділянок сільськогосподарського 
призначення під польовими дорогами, полезахисними лісовими смугами та іншими 
захисними насадженнями, які обмежують масиви земель та земельні ділянки, розташовані 
уздовж масивів. 
 

  2. Після виготовлення технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації 
земель зареєструвати земельні ділянки у відділі Держгеокадастру та подати технічну 
документацію на розгляд сесії міської ради для прийняття рішення про її 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  
47  сесія  8 скликання 

 
29 вересня 2020 року                                                                      № 3025 
 
Про продаж земельної ділянки 
для розміщення та експлуатації 
основних, підсобних і допоміжних 
будівель та споруд підприємств 
переробної, машинобудівної та 
іншої промисловості у власність 
гр.Салюку А.В. 
 

        Розглянувши заяву гр.Салюка А.В., звіт про експертну грошову оцінку земельної 
ділянки по ХХХХХ, розроблений суб’єктом оціночної діяльності приватною фірмою 
«ЮрЕкс», висновок оцінювача про експертну грошову оцінку земельної ділянки від 
31.08.2020р., керуючись ст.12,127,128 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.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 
0,0406 га, яка передана в оренду гр.Салюку А.В. для розміщення та експлуатації основних, 
підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та 
іншої промисловості на території ХХХХХ.    

        2. Продати гр.Салюку Анатолію Васильовичу земельну ділянку площею 0,0406 га 
у власність по ХХХХХ для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних 
будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості 
(кадастровий номер ХХХХХ) за ціною 18 931,78 грн. (вісімнадцять тисяч дев,ятсот 
тридцять одна гривня 78 коп.) (р/р UA 098999980314131941000006713 код ЄДРПОУ 
37573026 МФО 899998 Казначейство України (ел.адм.податк.) м.Київ). 

        3. Доручити міському голові Душку А.О. від імені 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.Салюку А.В. провести нотаріальне оформлення договору купівлі-продажу 
земельної ділянки та зареєструвати речове право на нерухоме майно. 

        5. Власнику земельної ділянки виконувати обов’язки землевласника відповідно до 
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  
47  сесія  8 скликання 

 
29 вересня 2020 року                                                                    № 3026 
 
Про продаж земельної ділянки 
для розміщення та експлуатації 
основних, підсобних і допоміжних 
будівель та споруд підприємств 
переробної, машинобудівної та 
іншої промисловості у власність 
гр.Захарчук О.В. 
 

        Розглянувши заяву гр.Захарчука О.В., звіт про експертну грошову оцінку 
земельної ділянки по ХХХХХ, розроблений суб’єктом оціночної діяльності приватною 
фірмою «ЮрЕкс», висновок оцінювача про експертну грошову оцінку земельної ділянки 
від 31.08.2020р., керуючись ст.12,127,128 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.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 
0,0406 га, яка передана в оренду гр.Захарчуку О.В. для розміщення та експлуатації 
основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, 
машинобудівної та іншої промисловості на території ХХХХХ.    

        2. Продати гр.Захарчуку Олександру Володимировичу земельну ділянку площею 
0,0253 га у власність по ХХХХХ для розміщення та експлуатації основних, підсобних і 
допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої 
промисловості (кадастровий номер ХХХХХ) за ціною 30 957,08 грн. (тридцять тисяч 
дев,ятсот п,ятдесят сім гривень 08 коп.) (р/р UA 098999980314131941000006713 код 
ЄДРПОУ 37573026 МФО 899998 Казначейство України (ел.адм.податк.) м.Київ). 

        3. Доручити міському голові Душку А.О. від імені 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.Захарчуку О.В. провести нотаріальне оформлення договору купівлі-продажу 
земельної ділянки та зареєструвати речове право на нерухоме майно. 

        5. Власнику земельної ділянки виконувати обов’язки землевласника відповідно до 
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  
47 сесія 8 скликання 

29 вересня 2020                                                                                                        №  3027 
 
Про надання дозволу на виготовлення 
детального плану території  
 
       Розглянувши заяву гр. Поліщука Віталія Миколайовича, про надання дозволу на 
виготовлення детального плану території земельної ділянки по ХХХХХ, керуючись ст. 12 
Земельного кодексу України, Законом України «Про регулювання містобудівної 
діяльності», Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-
комунального господарства України від 16.11.2011 р. №290, ст. 26 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної комісії з питань 
земельних відносин, містобудування, будівництва та охорони природного навколишнього 
середовища, міська рада 
 
       ВИРІШИЛА: 
 
 1. Баранівській міській раді в особі міського голови Душка А.О. замовити 
виготовлення детального плану території в межах вулиць Соборна, Європейська, Тищика 
м. Баранівка, Баранівського району, Житомирської області. 
 
 2. Виконавчому комітету Баранівської міської ради забезпечити підготовку 
замовлення договору на розроблення детального плану, надання вихідних даних, поточний 
контроль за виконанням робіт та надання проекту на затвердження. 
 
 3. Фінансування робіт по виготовленню детального плану провести відповідно до 
чинного законодавства. 
 
 4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань 
земельних відносин, містобудування, будівництва та охорони навколишнього середовища. 
 
 
 
Міський голова                                                                                            А.О. Душко 
                                                                                                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  

РІШЕННЯ  
47 сесія 8 скликання 

29 вересня 2020                                                                                                        № 3028  
 
Про внесення змін до детального 
плану території та надання дозволу  
на виготовлення детального плану території  
 
 Розглянувши заяву гр. Павлійчук Інни Володимирівни, про надання дозволу на 
виготовлення детального плану території земельної ділянки ХХХХХ, керуючись ст. 12 
Земельного кодексу України, Законом України «Про регулювання містобудівної 
діяльності», Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-
комунального господарства України від 16.11.2011 р. №290, ст. 26 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної комісії з питань 
земельних відносин, містобудування, будівництва та охорони природного навколишнього 
середовища, міська рада 
 
ВИРІШИЛА: 
 
 1. Надати дозвіл на внесення змін до «Детальний план території в межах вулиць 
Першотравенська, Шевченка  та частини річки Душнівка в м. Баранівка Житомирської 
області.», затвердженого рішенням Баранівської міської ради 27 сесії 8 скликання від 
21.12.2018р. №1521. 
 
 2. Баранівській міській раді в особі міського голови Душка А.О. замовити 
виготовлення детального плану території в межах вулиць Першотравенська, Шевченка  та 
частини річки Душнівка в м. Баранівка Житомирської області. 
 
 3. Виконавчому комітету Баранівської міської ради забезпечити підготовку 
замовлення договору на розроблення детального плану, надання вихідних даних, поточний 
контроль за виконанням робіт та надання проекту на затвердження. 
 
 4. Фінансування робіт по виготовленню детального плану провести відповідно до 
чинного законодавства. 
 
 5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань 
земельних відносин, містобудування, будівництва та охорони навколишнього середовища. 
 
 
 
Міський голова                                                                                            А.О. Душко 
 
 
 
 
 
 



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

 РІШЕННЯ 
47 сесія 8 скликання 

 
29 вересня 2020 року                                                                                                № 3029 
 
Про затвердження технічної 
документації з нормативної 
грошової оцінки земель 
 

 
   Розглянувши технічнцу документацію з нормативної грошової оцінки земель села 

Жари, яка розроблена 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 
Жари Баранівського району Житомирської області та середню (базову) вартість 1 м2 земель 
села Жари – 71,10 грн./м2. Граничні значення зонального коефіцієнту Км2 становлять 1,00. 
Площа земель населеного пункту – 143,2 га. 
 
          2. Ввести в дію нормативну грошову оцінку земель населеного пункту з 01.01.2022 
року. 
 
          3. Нормативна грошова оцінка земель села Жари підлягає щорічній індексації 
відповідно до вимог чинного законодавства. 
 
          4. 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. 
 
          5. Оприлюднити дане рішення відповідно до вимог чинного законодавства. 
 
          6. З 01 січня 2022 р. вважати таким, що втратило чинність, рішення 7 сесії 6 
скликання Жарівської сільської ради від 08.11.2011 р. №66 «Про затвердження технічної 
документації з грошової оцінки земель населених пунктів Жарівської сільської ради».     
 
          7. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань 
земельних відносин, містобудування, будівництва та охорони навколишнього природного 
середовища. 

 
 

Міський голова                                                                    А.О.Душко 



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ 
47 сесія 8 скликання 

 
29 вересня  2020 року                                                                 № 3030 
 
Про черговість скликання депутатів  
Баранівської міської ради 
 
          Керуючись ст.3 Закону України «Про порядок обчислення скликань 
представницьких органів місцевого самоврядування (рад)», Законом України 
«Про місцеве самоврядування в Україні»,  міська рада: 
 
 ВИРІШИЛА:      
 
        1. Вважати 7 скликанням представницький орган місцевого 
самоврядування (рада), обраний на перших виборах 18 грудня 2016 року. 
 
 2. Вважати рішення, які прийняті в період з 30.12.2016 року по 
теперішній час рішеннями сесій Баранівської міської ради 7 скликання. 
 
 3. Опублікувати дане рішення в офіційних засобах масової інформації та 
надіслати до органів державної влади, органів місцевого самоврядування. 
 
 
 Міський голова                                                     А.О. Душко   

 
 
 


