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БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Житомирської області 

РІШЕННЯ 

37 сесія 8-го скликання 

25 листопада 2022 року                                                          №1875 

 

Про передачу в оренду земельної  

ділянки для розміщення та експлуатації 

основних, підсобних і допоміжних  

будівель і споруд підприємств переробної, 

машинобудівної та іншої промисловості 

Дем’яненку І.В., Єфакіній Н.О. 

 

     Розглянувши заяву Дем’яненка І.В., Єфакіної Н.О., керуючись 

ст.12,93,125,126 Земельного кодексу України, Законом України «Про оренду 

землі», ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

враховуючи рекомендації постійної земельної погоджувальної комісії, міська 

рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

          1. Передати Дем’яненку Івану Вікторовичу, Єфакіній Ніні Олександрівні 

в короткострокову оренду терміном на 1 (один) рік земельну ділянку площею 

0,0422  га для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних 

будівель і споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої 

промисловості по вул.Першотравенській,2 в м.Баранівка Новоград-

Волинського району Житомирської області. Кадастровий номер ділянки: 

1820600000:01:004:1418. Встановити розмір орендної плати за оренду 

земельної ділянки –   12% від нормативно-грошової оцінки земельної ділянки. 

   2. Дем’яненку І.В., Єфакіній Н.О. у 10-денний термін з дати прийняття 

рішення укласти з Баранівською міською радою договір оренди землі та 

зареєструвати його відповідно до чинного законодавства. При невиконанні 

цієї умови вважати рішення таким, що втратило чинність. 

   3. Визнати таким, що втратило чинність, рішення 35 сесії 8 скликання від 

25.10.2022 р. №1857. 

   4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

земельну погоджувальну комісію. 

 

 

Міський голова                                             Олександр МІГЕЙ 
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БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Житомирської області 

РІШЕННЯ 

37 сесія 8-го скликання 

 25 листопада 2022 року                                                          №1876 

 

Про передачу в оренду земельної  

ділянки для будівництва та 

обслуговування будівель охорони 

здоров’я та соціальної допомоги  

Лавренчук О.М. 

 

     Розглянувши заяву Лавренчук О.М., керуючись ст.12,93,125,126 

Земельного кодексу України, Законом України «Про оренду землі», ст.26 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

          1. Передати Лавренчук Олені Миколаївні в короткострокову оренду 

терміном на 1 (один) рік земельну ділянку площею 0,0644  га для будівництва 

та обслуговування будівель охорони здоров’я та соціальної допомоги по 

вул.Молодіжній,3 в с.Рогачів Новоград-Волинського району Житомирської 

області. Кадастровий номер ділянки: 1820684800:06:003:0212. Встановити 

розмір орендної плати за оренду земельної ділянки – 12 % від нормативно-

грошової оцінки земельної ділянки. 

   2. Лавренчук О.М. у 10-денний термін з дати прийняття рішення укласти 

з Баранівською міською радою договір оренди землі та зареєструвати його 

відповідно до чинного законодавства. При невиконанні цієї умови вважати 

рішення таким, що втратило чинність. 

   3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

земельну погоджувальну комісію. 

 

 

Міський голова                                             Олександр МІГЕЙ 
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БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Житомирської області 

РІШЕННЯ 

37 сесія 8-го скликання 

 

25 листопада 2022 року                                                                              №1877  

 

Про припинення дії договору 

оренди землі ПП «ЕкоСервіс» 

 

Розглянувши клопотання представника ПП «ЕкоСервіс» Бабенка І.С. про 

припинення дії договору оренди землі від 04.05.2018 р. за взаємною згодою 

сторін, керуючись ст.12,141 Земельного кодексу України, ст.31 Закону 

України «Про оренду землі», ст.26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної земельної 

погоджувальної комісії, міська рада 

 

ВИРІШИЛА:      

             1. Припинити право користування земельною ділянкою та дію 

договору оренди землі площею 1,4670 га для розміщення та експлуатації 

основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств 

переробної, машинобудівної та іншої промисловості в м.Баранівка, 

вул.І.Франка,104-А, який укладений 04.05.2018 р. Баранівською міською 

радою з приватним підприємством ЕкоСервіс» та зареєстрований в 

Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно 14.05.2018 р. 

Кадастровий номер земельної ділянки – 1820600000:01:006:0043. 

             2.  Представнику ПП «ЕкоСервіс» укласти з Баранівською міською 

радою угоду про припинення дії договору оренди землі та зареєструвати її 

відповідно до чинного законодавства. 

        3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

земельну погоджувальну комісію 

 

 

 

Міський голова                                                                        Олександр МІГЕЙ 
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БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Житомирської області 

РІШЕННЯ 

37 сесія 8-го скликання 

 25 листопада 2022 року                                                          №1878 

 

Про затвердження технічної документації із  

землеустрою щодо поділу земельної ділянки  

комунальної власності Баранівської територіальної  

громади для розміщення та експлуатації основних, 

підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств 

переробної, машинобудівної та іншої промисловості 

 

Розглянувши клопотання представника ПП «ЕкоСервіс» Бабенка І.С., 

технічну документацію із землеустрою щодо поділу земельної ділянки 

комунальної власності Баранівської територіальної громади, керуючись 

ст.12,791 Земельного кодексу України, Законом України «Про землеустрій», 

Законом України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно 

та їх обтяжень», ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», враховуючи рекомендації постійної земельної погоджувальної 

комісії, міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

  1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо поділу 

земельної ділянки комунальної власності Баранівської територіальної громади 

для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та 

споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості 

загальною площею 1,4670 га, кадастровий номер: 1820600000:01:006:0043, яка 

розташована по вул.Івана Франка,104-А в м.Баранівка Новоград-Волинського 

району Житомирської області, на земельні ділянки: 

- площею 0,1181 га з кадастровим номером 1820600000:01:006:0194; 

- площею 1,3489 га з кадастровим номером 1820600000:01:006:0195. 

 2. Здійснити реєстрацію речового права на земельні ділянки відповідно до 

чинного законодавства. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну земельну 

погоджувальну комісію. 

 

 

    Міський голова                                                          Олександр МІГЕЙ 
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БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Житомирської області 

РІШЕННЯ 

37 сесія 8-го скликання 

 25 листопада 2022 року                                                          №1879 

 

Про передачу в оренду земельної  

ділянки для розміщення та  

експлуатації основних, підсобних  

і допоміжних будівель та споруд  

підприємств переробної,  

машинобудівної та іншої промисловості 

ПП «ЕкоСервіс» 

 

     Розглянувши клопотання представника ПП «ЕкоСервіс» Бабенка І.С., 

керуючись ст.12,93,125,126 Земельного кодексу України, Законом України 

«Про оренду землі», ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

          1. Передати приватному підприємству «ЕкоСервіс» в короткострокову 

оренду терміном на 1 (один) рік земельну ділянку площею 1,3489  га для 

розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та 

споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості по 

вул.Івана Франка,104-а в м.Баранівка Новоград-Волинського району 

Житомирської області. Кадастровий номер ділянки: 1820600000:01:006:0195. 

Встановити розмір орендної плати за оренду земельної ділянки – 6% від 

нормативно-грошової оцінки земельної ділянки. 

   2. Представнику ПП «ЕкоСервіс» у 20-денний термін з дати прийняття 

рішення укласти з Баранівською міською радою договір оренди землі та 

зареєструвати його відповідно до чинного законодавства. При невиконанні 

цієї умови вважати рішення таким, що втратило чинність. 

   3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

земельну погоджувальну комісію. 

 

 

Міський голова                                             Олександр МІГЕЙ 
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БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Житомирської області 

РІШЕННЯ 

37 сесія 8-го скликання 

 25 листопада 2022 року                                                          №1880 

 

Про передачу в оренду земельної  

ділянки для розміщення та  

експлуатації основних, підсобних  

і допоміжних будівель та споруд  

підприємств переробної,  

машинобудівної та іншої промисловості 

ПП «ЕкоСервіс» 

 

     Розглянувши клопотання представника ПП «ЕкоСервіс» Бабенка І.С., 

керуючись ст.12,93,125,126 Земельного кодексу України, Законом України 

«Про оренду землі», ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

        1. Передати приватному підприємству «ЕкоСервіс» в довгострокову 

оренду терміном на 10 (десять) років земельну ділянку площею 0,1181  га для 

розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та 

споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості по 

вул.Івана Франка,104-а в м.Баранівка Новоград-Волинського району 

Житомирської області. Кадастровий номер ділянки: 1820600000:01:006:0194. 

Встановити розмір орендної плати за оренду земельної ділянки: 

- за перший рік оренди -  6% від нормативно-грошової оцінки земельної 

ділянки; 

- за другий рік оренди – 7% від нормативно-грошової оцінки земельної 

ділянки; 

- за третій рік оренди – 8% від нормативно-грошової оцінки земельної ділянки; 

- за четвертий рік оренди – 9% від нормативно-грошової оцінки земельної 

ділянки; 

- за п’ятий рік оренди – 10% від нормативно-грошової оцінки земельної 

ділянки; 

- за шостий рік оренди – 11% від нормативно-грошової оцінки земельної 

ділянки; 
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- за сьомий рік оренди – 12% від нормативно-грошової оцінки земельної 

ділянки; 

- за восьмий рік оренди – 12% від нормативно-грошової оцінки земельної 

ділянки; 

- за дев’ятий рік оренди – 12% від нормативно-грошової оцінки земельної 

ділянки; 

- за десятий рік оренди - 12% від нормативно-грошової оцінки земельної 

ділянки. 

   2. Представнику ПП «ЕкоСервіс» у 20-денний термін з дати прийняття 

рішення укласти з Баранівською міською радою договір оренди землі та 

зареєструвати його відповідно до чинного законодавства. При невиконанні 

цієї умови вважати рішення таким, що втратило чинність. 

   3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

земельну погоджувальну комісію. 

 

 

Міський голова                                             Олександр МІГЕЙ 
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БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Житомирської області 

РІШЕННЯ 

37 сесія 8-го скликання 

25 листопада 2022 року                                                          №1881 

 

Про надання дозволу на виготовлення 

технічної  документації із землеустрою  

щодо встановлення (відновлення) меж  

земельної ділянки комунальної власності  

Баранівської територіальної громади для  

будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд з  

метою передачі її в оренду Островському В.Ф. 

 

        Розглянувши заяву Островського В.Ф., договір купівлі-продажу  

житлового будинку від 11.01.2000 р., керуючись ст.12, 40, 93, 121, 122, 125, 

126 Земельного кодексу України, Законом України «Про оренду землі», 

Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України 

щодо спрощення порядку набуття прав на землю», Законом України «Про 

реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», ст.12,25 Закону 

України «Про землеустрій», ст.26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної земельної 

погоджувальної комісії, міська рада 

ВИРІШИЛА: 

           1. Надати дозвіл на виготовлення технічної  документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки 

комунальної власності Баранівської територіальної громади з метою передачі 

її в оренду Островському Володимиру Францовичу, який зареєстрований по 

ХХХХХХХХХХХХХ, орієнтовною площею 0,2500 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд із земель 

запасу житлової та громадської забудови, розташованої по ХХХХХХХХХХ. 

           2. Островському В.Ф. подати на розгляд сесії міської ради технічну 

документацію для її затвердження та передачі земельної ділянки в оренду. 

           3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

земельну погоджувальну комісію. 

 

Міський голова                                                                          Олександр МІГЕЙ 
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БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Житомирської області 

РІШЕННЯ 

37 сесія 8-го скликання 

25 листопада 2022 року                                                          №1882 

 

Про встановлення місця  

розташування земельної 

ділянки 

 

            Розглянувши заяви громадян про встановлення місця розташування 

земельної ділянки, з метою впорядкування нумерації земельних ділянок, 

керуючись Постановою КМУ від 07.07.2021 р. №690, ст.26 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної 

земельної погоджувальної комісії, міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

  

           1. Встановити місце розташування земельної ділянки з кадастровим 

номером ХХХХХХХХХ загальною площею 0,0329 га для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, яка 

належить на праві власності Медведській Наталії Гендріхівні відповідно до 

витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію 

права власності від ХХХХХХХХХХХХ. 

           2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

земельну погоджувальну комісію. 

 

 

Міський голова                              Олександр МІГЕЙ 
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БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Житомирської області 

РІШЕННЯ 

37 сесія 8-го скликання 

25 листопада 2022 року                                                          №1883 

 

Про затвердження технічної документації 

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

меж  земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

для ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва з метою передачі її у власність  

Яцуненко В.Д. 

 

  Розглянувши заяву Яцуненко В.Д. та технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки з метою передачі її у 

власність, керуючись ст.12, 116, 118, 121, 122, 125, 126, 186 Земельного 

кодексу України, Законом України «Про землеустрій», ст.26 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної 

земельної погоджувальної комісії, міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

         1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва та передати у власність 

Яцуненко Валентині Дмитрівні, яка зареєстрована за адресою: 

ХХХХХХХХХХ, земельну ділянку площею 1,9685 га (пасовище) з 

кадастровим номером ХХХХХХХХХХ для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва за межами. 

  2. Після затвердження технічної документації зареєструвати речове право 

на нерухоме майно відповідно до чинного законодавства. 

  3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

земельну погоджувальну комісію. 

 

 

Міський голова                                           Олександр МІГЕЙ 
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БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Житомирської області 

РІШЕННЯ 

37 сесія 8-го скликання 

25 листопада 2022 року                                                          №1884 

 

Про внесення змін до рішення  

15 сесії 8 скликання Баранівської  

міської ради від 09.07.2021 р. №527 

 

        Заслухавши інформацію начальника відділу містобудування, архітектури, 

земельних відносин та комунальної власності Баранівської міської ради 

Шевчук О.Г. про необхідність внесення змін до рішення 15 сесії 8 скликання 

Баранівської міської ради від 09.07.2021 р. №527, керуючись ст.12 Земельного 

кодексу України, ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», міська рада 

 

ВИРІШИЛА:        

       1. Внести зміни до рішення 15 сесії 8 скликання Баранівської міської ради 

від 09.07.2021 р. №527 «Про встановлення ставок та пільг із сплати земельного 

податку на 2022 рік на території Баранівської територіальної громади 

(регуляторний акт)», а саме, в додатку 1 та в додатку 2 до рішення замінити 

позицію  
VA 

18000000000041385 
VA 

18080000000016657 
UA18080010120009902 с. Жари 

на позицію: 
VA 

18000000000041385 
VA 

18080000000016657 
UA18080010120029902 с. Жари 

 

      2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну земельну 

погоджувальну комісію. 

 

 

 

Міський голова                                                  Олександр МІГЕЙ 
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БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Житомирської області 

РІШЕННЯ 

37 сесія 8-го скликання 

25 листопада 2022 року                                                          №1885 

 

Про продаж земельної ділянки 

для розміщення та експлуатації 

основних, підсобних і допоміжних 

будівель та споруд підприємств 

переробної, машинобудівної та 

іншої промисловості у власність 

Дем’яненку І.В., Єфакіній Н.О. 

 

  Розглянувши заяву Дем’яненка І.В., Єфакіної Н.О., звіт про експертну 

грошову оцінку земельної ділянки по вул.Першотравенській,2, розроблений 

суб’єктом оціночної діяльності ТОВ ЕКФ «Власна справа», висновок 

оцінювача про експертну грошову оцінку земельної ділянки від 14.11.2022 р., 

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 земельної 

погоджувальної комісії, міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

        1. Затвердити звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки 

площею 0,0422 га, яка передана в оренду Дем’яненку Івану Вікторовичу, 

Єфакіній Ніні Олександрівні для розміщення та експлуатації основних, 

підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, 

машинобудівної та іншої промисловості в м.Баранівка, 

вул.Першотравенська,2.    

        2. Продати Дем’яненку Івану Вікторовичу, Єфакіній Ніні Олександрівні 

земельну ділянку площею 0,0422 га з кадастровим номером 

1820600000:01:004:1418 у власність по вул.Першотравенській,2 в м.Баранівка 

Новоград-Волинського району Житомирської області для розміщення та 

експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд 

підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості за ціною 

30 983,00 грн. (тридцять тисяч дев’ятсот вісімдесят три гривні 00 коп.) (р/р UA 
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098999980314131941000006713 код ЄДРПОУ 37976485 МФО 899998 

Казначейство України (ел.адм.податк.) м.Київ ГУК у Житомирській 

області/ТГ м.Баранівка 33010100), з них: 6 000,00 грн.- авансовий внесок. 

        3. Доручити міському голові Мігею О.Ю. від імені міської ради в 30-

денний термін з дати прийняття цього рішення укласти договір купівлі-

продажу земельної ділянки за ціною та на умовах, визначених цим рішенням. 

   4. Дем’яненку І.В., Єфакіній Н.О. провести нотаріальне оформлення 

договору купівлі-продажу земельної ділянки та зареєструвати речове право на 

нерухоме майно. 

   5. Власникам земельної ділянки виконувати обов’язки землевласників 

відповідно до ст.91 Земельного кодексу України. 

         6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

земельну погоджувальну комісію. 

 

 

Міський голова                                                   Олександр МІГЕЙ 
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БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Житомирської області 

РІШЕННЯ 

37 сесія 8-го скликання 

25 листопада 2022 року                                                          №1886 

 

Про продаж земельної ділянки 

для будівництва та обслуговування 

будівель торгівлі у власність 

Павлійчук І.В. 

 

  Розглянувши заяву Павлійчук І.В., звіт про експертну грошову оцінку 

земельної ділянки по вул.Волянського,14-А, розроблений суб’єктом оціночної 

діяльності ТОВ ЕКФ «Власна справа», висновок оцінювача про експертну 

грошову оцінку земельної ділянки від 14.11.2022 р., 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 земельної погоджувальної комісії, міська 

рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

        1. Затвердити звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки 

площею 0,0419 га, яка передана в оренду Павлійчук Інні Володимирівні для 

будівництва та обслуговування будівель торгівлі в с.Стара Гута, 

вул.Волянського,14-А.   

        2. Продати Павлійчук Інні Володимирівні земельну ділянку площею 

0,0419 га з кадастровим номером 1820683600:02:001:0284 у власність по 

вул.Волянського,14-А в с.Стара Гута Новоград-Волинського району 

Житомирської області для будівництва та обслуговування будівель торгівлі за 

ціною 13 869,00 грн. (тринадцять тисяч вісімсот шістдесят дев’ять гривень 00 

коп.) (р/р UA 098999980314131941000006713 код ЄДРПОУ 37976485 МФО 

899998 Казначейство України (ел.адм.податк.) м.Київ ГУК у Житомирській 

області/ТГ м.Баранівка 33010100), з них: 6 000,00 грн.- авансовий внесок. 

        3. Доручити міському голові Мігею О.Ю. від імені міської ради в 30-

денний термін з дати прийняття цього рішення укласти договір купівлі-

продажу земельної ділянки за ціною та на умовах, визначених цим рішенням. 
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   4. Павлійчук І.В. провести нотаріальне оформлення договору купівлі-

продажу земельної ділянки та зареєструвати речове право на нерухоме майно. 

   5. Власнику земельної ділянки виконувати обов’язки землевласника 

відповідно до ст.91 Земельного кодексу України. 

         6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

земельну погоджувальну комісію. 

 

 

Міський голова                                                   Олександр МІГЕЙ 
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БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Житомирської області 

РІШЕННЯ 

37 сесія 8-го скликання 

25 листопада 2022 року                                                          №1887 

 

Про продаж земельної ділянки 

для будівництва та обслуговування 

будівель торгівлі у власність 

Павлійчук І.В. 

 

  Розглянувши заяву Павлійчук І.В., звіт про експертну грошову оцінку 

земельної ділянки по вул.Поліській,53, розроблений суб’єктом оціночної 

діяльності ТОВ ЕКФ «Власна справа», висновок оцінювача про експертну 

грошову оцінку земельної ділянки від 14.11.2022 р., 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 земельної погоджувальної комісії, міська 

рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

        1. Затвердити звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки 

площею 0,0395 га, яка передана в оренду Павлійчук Інні Володимирівні для 

будівництва та обслуговування будівель торгівлі в с.Глибочок, 

вул.Поліська,53.  

        2. Продати Павлійчук Інні Володимирівні земельну ділянку площею 

0,0395 га з кадастровим номером 1820683600:06:001:0268 у власність по 

вул.Поліській,53 в с.Глибочок Новоград-Волинського району Житомирської 

області для будівництва та обслуговування будівель торгівлі за ціною 

13 075,00 грн. (тринадцять тисяч сімдесят п’ять гривень 00 коп.) (р/р UA 

098999980314131941000006713 код ЄДРПОУ 37976485 МФО 899998 

Казначейство України (ел.адм.податк.) м.Київ ГУК у Житомирській 

області/ТГ м.Баранівка 33010100), з них: 6 000,00 грн.- авансовий внесок. 

        3. Доручити міському голові Мігею О.Ю. від імені міської ради в 30-

денний термін з дати прийняття цього рішення укласти договір купівлі-

продажу земельної ділянки за ціною та на умовах, визначених цим рішенням. 
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   4. Павлійчук І.В. провести нотаріальне оформлення договору купівлі-

продажу земельної ділянки та зареєструвати речове право на нерухоме майно. 

   5. Власнику земельної ділянки виконувати обов’язки землевласника 

відповідно до ст.91 Земельного кодексу України. 

         6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

земельну погоджувальну комісію. 

 

 

Міський голова                                                   Олександр МІГЕЙ 
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БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Житомирської області 

РІШЕННЯ 

37 сесія 8-го скликання 

25 листопада 2022 року                                                          №1888 

 

Про продаж земельної ділянки 

для будівництва та обслуговування 

будівель закладів охорони здоров’я 

та соціальної допомоги у власність 

Лавренчук О.М. 

 

  Розглянувши заяву Лавренчук О.М., звіт про експертну грошову оцінку 

земельної ділянки по вул.Молодіжній,3, розроблений суб’єктом оціночної 

діяльності ТОВ ЕКФ «Власна справа», висновок оцінювача про експертну 

грошову оцінку земельної ділянки від 14.11.2022 р., 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 земельної погоджувальної комісії, міська 

рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

        1. Затвердити звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки 

площею 0,0644 га, яка передана в оренду Лавренчук Олені Миколаївні для 

будівництва та обслуговування будівель закладів охорони здоров’я та 

соціальної допомоги в с.Рогачів, вул.Молодіжна,3.  

        2. Продати Лавренчук Олені Миколаївні земельну ділянку площею 0,0644 

га з кадастровим номером 1820684800:06:003:0212 у власність по 

вул.Молодіжній,3 в с.Рогачів Новоград-Волинського району Житомирської 

області для будівництва та обслуговування будівель охорони здоров’я та 

соціальної допомоги за ціною 20 267,00 грн. (двадцять тисяч двісті шістдесят 

сім гривень 00 коп.) (р/р UA 098999980314131941000006713 код ЄДРПОУ 

37976485 МФО 899998 Казначейство України (ел.адм.податк.) м.Київ ГУК у 

Житомирській області/ТГ м.Баранівка 33010100), з них: 6 000,00 грн.- 

авансовий внесок. 
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        3. Доручити міському голові Мігею О.Ю. від імені міської ради в 30-

денний термін з дати прийняття цього рішення укласти договір купівлі-

продажу земельної ділянки за ціною та на умовах, визначених цим рішенням. 

   4. Лавренчук О.М. провести нотаріальне оформлення договору купівлі-

продажу земельної ділянки та зареєструвати речове право на нерухоме майно. 

   5. Власнику земельної ділянки виконувати обов’язки землевласника 

відповідно до ст.91 Земельного кодексу України. 

         6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

земельну погоджувальну комісію. 

 

 

Міський голова                                                   Олександр МІГЕЙ 
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БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Житомирської області 

РІШЕННЯ 

37 сесія 8-го скликання 

25 листопада 2022 року                                                          №1889 

 

Про продаж земельної ділянки 

для будівництва та обслуговування 

будівель закладів охорони здоров’я 

та соціальної допомоги у власність 

Пригон О.С. 

 

  Розглянувши заяву Пригон О.С., звіт про експертну грошову оцінку 

земельної ділянки по вул.Парфірова,23б, розроблений суб’єктом оціночної 

діяльності ТОВ ЕКФ «Власна справа», висновок оцінювача про експертну 

грошову оцінку земельної ділянки від 14.11.2022 р., 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 земельної погоджувальної комісії, міська 

рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

        1. Затвердити звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки 

площею 0,0500 га, яка передана в оренду Пригон Олені Станіславівні для 

будівництва та обслуговування будівель закладів охорони здоров’я та 

соціальної допомоги в смт.Першотравенськ, вул.Парфірова,23б.  

        2. Продати Пригон Олені Станіславівні земельну ділянку площею 0,0500 

га з кадастровим номером 1820656000:02:001:0345 у власність по 

вул.Парфірова,23б в смт.Першотравенську Новоград-Волинського району 

Житомирської області для будівництва та обслуговування будівель охорони 

здоров’я та соціальної допомоги за ціною 18 875,00 грн. (вісімнадцять тисяч 

вісімсот сімдесят п’ять гривень 00 коп.) (р/р UA 

098999980314131941000006713 код ЄДРПОУ 37976485 МФО 899998 

Казначейство України (ел.адм.податк.) м.Київ ГУК у Житомирській 

області/ТГ м.Баранівка 33010100), з них: 6 000,00 грн.- авансовий внесок. 
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        3. Доручити міському голові Мігею О.Ю. від імені міської ради в 30-

денний термін з дати прийняття цього рішення укласти договір купівлі-

продажу земельної ділянки за ціною та на умовах, визначених цим рішенням. 

   4. Пригон О.С. 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 

земельну погоджувальну комісію. 

 

 

Міський голова                                                   Олександр МІГЕЙ 
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БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Житомирської області 

РІШЕННЯ 

37 сесія 8-го скликання 

25 листопада 2022 року                                                          №1890 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок для розміщення,   

будівництва, експлуатації та обслуговування 

будівель і споруд об’єктів передачі електричної 

енергії з метою передачі її в оренду  

АТ «Житомиробленерго» 

 

   Розглянувши клопотання директора фінансового АТ 

«Житомиробленерго» Бабак Т.В., проект землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок, керуючись ст.12,93,125,126,1861 Земельного кодексу 

України, Законом України «Про оренду землі», ст.26 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної 

земельної погоджувальної комісії, міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

   1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельних ділянок 

комунальної власності Баранівської територіальної громади з метою передачі 

їх в оренду акціонерному товариству «Житомиробленерго», юридична адреса: 

вул.Пушкінська,32/8, м.Житомир Житомирської області для розміщення, 

будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів 

передачі електричної енергії (Реконструкція ПЛ-0,4 кВ від КТП-525 

м.Баранівка, Баранівського р-ну, Житомирської обл. з влаштуванням 

розвантажувального ЩТП) загальною площею 0,0048 га, в тому числі: 

- земельна ділянка загальною площею 0,0004 га з кадастровим номером 

1820600000:01:005:1865; 

- земельна ділянка загальною площею 0,0004 га з кадастровим номером 

182060000:01:005:1863; 

- земельна ділянка загальною площею 0,0004 га з кадастровим номером 

182060000:01:005:1864; 

- земельна ділянка загальною площею 0,0004 га з кадастровим номером 

1820600000:01:005:1862; 

- земельна ділянка загальною площею 0,0028 га з кадастровим номером 

1820600000:01:005:1861; 
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- земельна ділянка загальною площею 0,0004 га з кадастровим номером 

1820600000:01:005:1860. 

Дані земельні ділянки відносяться до категорії земель промисловості, 

транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення. 

   2. Передати АТ «Житоробленерго» у оренду терміном на 49 (сорок 

дев’ять) років земельні ділянки комунальної власності Баранівської об’єднаної 

територіальної громади загальною площею 0,0048 га розміщення, 

будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів 

передачі електричної енергії, які розташовані по вул.Цегельній в м.Баранівка 

Новоград-Волинського району Житомирської області. 

        3. Встановити розмір орендної плати за оренду земельної ділянки – 12 % 

від нормативної грошової оцінки землі. 

   4. Представнику АТ «Житомиробленерго»: 

   4.1. У 30-денний термін з дати прийняття рішення укласти з 

Баранівською міською радою договори оренди землі та зареєструвати їх 

відповідно до чинного законодавства. При невиконанні цієї умови вважати 

рішення таким, що втратило чинність. 

   4.2.  Виконувати обов,язки землекористувача відповідно до вимог статті 

96 Земельного кодексу України. 

   4.3.  Забезпечити вільний доступ для прокладання нових, ремонту та 

експлуатації існуючих інженерних мереж і споруд, що знаходяться в межах 

земельної ділянки. 

   5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

земельну погоджувальну комісію. 

 

 

 

Міський голова                                                     Олександр МІГЕЙ 
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БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Житомирської області 

РІШЕННЯ 

37 сесія 8-го скликання 

 

25 листопада  2022 року                                                                              №1891 

 

Про надання дозволу на виготовлення  

детального плану території  

 

Керуючись ст. 12 Земельного кодексу України, Законом України «Про 

регулювання містобудівної діяльності», Наказом Міністерства регіонального 

розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 

16.11.2011 р. №290, Постановою Кабінету Міністрів України від 01.09.2021 

№926 «Про затвердження Порядку розроблення, оновлення, внесення змін та 

затвердження містобудівної документації», ст. 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», розглянувши заяву Геруса Віктора 

Володимировича про надання дозволу на виготовлення детального плану 

території земельної ділянки по вул. Звягельська, 120а, м. Баранівка, враховуючи 

рекомендації постійної земельної погоджувальної комісії, міська рада  
 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Баранівській міській раді в особі міського голови Мігея О.Ю. 

замовити виготовлення детального плану території в межах вулиці 

Звягельська (з 118 по 120) м. Баранівка Житомирської області. 

2. Виконавчому комітету Баранівської міської ради забезпечити 

підготовку замовлення договору на розроблення детального плану, надання 

вихідних даних, поточний контроль за виконанням робіт та надання проекту 

на затвердження. 

3. Фінансування робіт по виготовленню детального плану провести 

відповідно до чинного законодавства. 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

земельну погоджувальну комісію. 

 

 

 

Міський голова                                                                             Олександр МІГЕЙ 
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БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Житомирської області 

РІШЕННЯ 

37 сесія 8-го скликання 

25 листопада 2022 року                                                          №1892 

 

Про поновлення договору 

оренди землі Шамраю О.М. 

 

         Розглянувши заяву Шамрая О.М. про поновлення договору оренди землі, 

який зареєстрований 02.12.2021 р. в Державному реєстрі речових прав на 

нерухоме майно, керуючись ст.12,93,125,126 Земельного кодексу України, 

Законом України «Про оренду землі», ст.26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні, міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

          1. Поновити терміном на 1 (один) рік договір оренди земельної ділянки 

загальною площею 0,2070 га з кадастровим номером 1820600000:01:001:0851 

для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та 

споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості по 

вул.Соборній,55 в м.Баранівка Новоград-Волинського району Житомирської 

області, який укладений 02.12.2021 р. Баранівською міською радою з Шамраєм 

Олександром Миколайовичем та зареєстрований 02.12.2021 р. в Державному 

реєстрі речових прав на нерухоме майно. Розмір орендної плати – 3% від 

нормативно-грошової оцінки землі. 

           2. Шамраю О.М. укласти з Баранівською міською радою додаткову 

угоду до договору оренди землі про поновлення терміну дії договору. 

           3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

земельну погоджувальну комісію. 

 

 

 

 

Міський голова                                                                        Олександр МІГЕЙ  
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БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Житомирської області 

РІШЕННЯ 

37 сесія 8-го скликання 

25 листопада 2022 року                                                                               №1893  

 

Про затвердження технічної документації 

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

меж  земельної ділянки комунальної власності 

Баранівської  територіальної громади з метою  

передачі її у спільну часткову власність  

Нестерук Г.Д., Нестеруку В.П. 

 

  Розглянувши заяву Нестерук Г.Д., Нестеруку В.П. та технічну 

документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки комунальної власності Баранівської територіальної громади 

з метою передачі її у спільну часткову власність, керуючись ст.12, 40, 116, 118, 

121, 122, 125, 126, 186, пп.5 п.27 розділу Х «Перехідні положення» Земельного 

кодексу України, Законом України «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо відновлення системи оформлення прав 

оренди земельних ділянок сільськогосподарського призначення та 

удосконалення законодавства щодо охорони земель», Законом України «Про 

землеустрій», ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

враховуючи рекомендації постійної земельної погоджувальної комісії, міська 

рада 

 

ВИРІШИЛА: 

         1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки комунальної власності Баранівської 

територіальної громади та передати безоплатно у спільну часткову власність 

Нестерук Галині Дмитрівні (1/2 частки), яка зареєстрована по 

ХХХХХХХХХХ, та Нестеруку Вадимові Петровичу (1/2 частки), який 

зареєстрований по ХХХХХХХХХХ,  земельну ділянку площею 0,1300 га з 

кадастровим номером ХХХХХХХХХХХ для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд по ХХХХХХХХХХХХ.  

2. Після затвердження технічної документації зареєструвати речове право 

на нерухоме майно відповідно до чинного законодавства. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну земельну 

погоджувальну комісію. 

Міський голова                                              Олександр МІГЕЙ 
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БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Житомирської області 

РІШЕННЯ 

37 сесія 8-го скликання 

25 листопада 2022 року                                                                              №1894  

 

Про затвердження технічної документації 

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

меж  земельної ділянки комунальної власності 

Баранівської  територіальної громади з метою  

передачі її у власність Грунківському С.В. 

 

  Розглянувши заяву Грунківського С.В. та технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки 

комунальної власності Баранівської територіальної громади з метою передачі 

її у власність, керуючись ст.12, 40, 116, 118, 121, 122, 125, 126, 186, пп.5 п.27 

розділу Х «Перехідні положення» Земельного кодексу України, Законом 

України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

відновлення системи оформлення прав оренди земельних ділянок 

сільськогосподарського призначення та удосконалення законодавства щодо 

охорони земель», Законом України «Про землеустрій», ст.26 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної 

земельної погоджувальної комісії, міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

         1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки комунальної власності Баранівської 

територіальної громади та передати безоплатно у власність Грунківському 

Сергію Вікторовичу, який зареєстрований по ХХХХХХХХХХХ, земельну 

ділянку площею 0,1500 га з кадастровим номером ХХХХХХХХХХ для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд по ХХХХХХХХ.  

2. Після затвердження технічної документації зареєструвати речове право 

на нерухоме майно відповідно до чинного законодавства. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну земельну 

погоджувальну комісію. 

 

 

Міський голова                                              Олександр МІГЕЙ 
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БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Житомирської області 

РІШЕННЯ 

37 сесія 8-го скликання 

25 листопада 2022 року                                                                                №1895  

 

Про затвердження технічної документації 

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

меж  земельної ділянки комунальної власності 

Баранівської  територіальної громади з метою  

передачі її у власність Кравчуку В.М. 

 

  Розглянувши заяву Кравчука В.М. та технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки 

комунальної власності Баранівської територіальної громади з метою передачі 

її у власність, керуючись ст.12, 40, 116, 118, 121, 122, 125, 126, 186, пп.5 п.27 

розділу Х «Перехідні положення» Земельного кодексу України, Законом 

України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

відновлення системи оформлення прав оренди земельних ділянок 

сільськогосподарського призначення та удосконалення законодавства щодо 

охорони земель», Законом України «Про землеустрій», ст.26 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної 

земельної погоджувальної комісії, міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

         1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки комунальної власності Баранівської 

територіальної громади та передати безоплатно у власність Кравчуку Віталію 

Миколайовичу, який зареєстрований по ХХХХХХХХХХ, земельну ділянку 

площею 0,0800 га з кадастровим номером ХХХХХХХХХ для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по 

ХХХХХХХХХХХХ.  

  2. Після затвердження технічної документації зареєструвати речове право 

на нерухоме майно відповідно до чинного законодавства. 

  3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

земельну погоджувальну комісію. 

 

Міський голова                                              Олександр МІГЕЙ 
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БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Житомирської області 

РІШЕННЯ 

37 сесія 8-го скликання 

25 листопада 2022 року                                                                       №1896  

 

Про затвердження технічної документації 

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

меж  земельної ділянки комунальної власності 

Баранівської  територіальної громади з метою  

передачі її у власність Ільчуку Ю.В. 

 

  Розглянувши заяву Ільчука Ю.В. та технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки 

комунальної власності Баранівської територіальної громади з метою передачі 

її у власність, керуючись ст.12, 40, 116, 118, 121, 122, 125, 126, 186, пп.5 п.27 

розділу Х «Перехідні положення» Земельного кодексу України, Законом 

України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

відновлення системи оформлення прав оренди земельних ділянок 

сільськогосподарського призначення та удосконалення законодавства щодо 

охорони земель», Законом України «Про землеустрій», ст.26 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної 

земельної погоджувальної комісії, міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

         1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки комунальної власності Баранівської 

територіальної громади та передати безоплатно у власність Ільчуку Юрію 

Васильовичу, який зареєстрований по ХХХХХХХХХХХ, земельну ділянку 

площею 0,1000 га з кадастровим номером ХХХХХХХХХХХХХ для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд по ХХХХХХХХХХХ.  

 2. Після затвердження технічної документації зареєструвати речове право 

на нерухоме майно відповідно до чинного законодавства. 

 3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну земельну 

погоджувальну комісію. 

 

 

 

Міський голова                                              Олександр МІГЕЙ 
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БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Житомирської області 

РІШЕННЯ 

37 сесія 8-го скликання 

25 листопада 2022 року                                                                         №1897  

 

Про затвердження технічної документації 

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

меж  земельної ділянки комунальної власності 

Баранівської  територіальної громади з метою  

передачі її у власність Гейвах Г.В. 

 

  Розглянувши заяву Гейвах Г.В. та технічну документацію із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки комунальної 

власності Баранівської територіальної громади з метою передачі її у власність, 

керуючись ст.12, 40, 116, 118, 121, 122, 125, 126, 186, пп.5 п.27 розділу Х 

«Перехідні положення» Земельного кодексу України, Законом України «Про 

внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відновлення 

системи оформлення прав оренди земельних ділянок сільськогосподарського 

призначення та удосконалення законодавства щодо охорони земель», Законом 

України «Про землеустрій», ст.26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної земельної 

погоджувальної комісії, міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

         1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки комунальної власності Баранівської 

територіальної громади та передати безоплатно у власність Гейвах Галині 

Володимирівні, яка зареєстрована в ХХХХХХХХХ, земельну ділянку площею 

0,2500 га з кадастровим номером ХХХХХХХХХ для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по 

ХХХХХХХХХХ.  

 2. Після затвердження технічної документації зареєструвати речове право 

на нерухоме майно відповідно до чинного законодавства. 

 3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну земельну 

погоджувальну комісію. 

 

Міський голова                                              Олександр МІГЕЙ 
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БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Житомирської області 

РІШЕННЯ 

37 сесія 8-го скликання 

25 листопада 2022 року                                                                         №1898  

 

Про затвердження технічної документації 

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

меж  земельної ділянки комунальної власності 

Баранівської  територіальної громади з метою  

передачі її у власність Залужній Л.П. 

 

  Розглянувши заяву Залужної Л.П. та технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки 

комунальної власності Баранівської територіальної громади з метою передачі 

її у власність, керуючись ст.12, 40, 116, 118, 121, 122, 125, 126, 186, пп.5 п.27 

розділу Х «Перехідні положення» Земельного кодексу України, Законом 

України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

відновлення системи оформлення прав оренди земельних ділянок 

сільськогосподарського призначення та удосконалення законодавства щодо 

охорони земель», Законом України «Про землеустрій», ст.26 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної 

земельної погоджувальної комісії, міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

         1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки комунальної власності Баранівської 

територіальної громади та передати безоплатно у власність Залужній Ліні 

Павлівні, яка зареєстрована по ХХХХХХХХХХ, земельну ділянку площею 

0,2500 га з кадастровим номером 1820680800:03:003:0281 для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по                     

ХХХХХХХХХХХ.  

 2. Після затвердження технічної документації зареєструвати речове право 

на нерухоме майно відповідно до чинного законодавства. 

 3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну земельну 

погоджувальну комісію. 

 

Міський голова                                              Олександр МІГЕЙ 
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БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Житомирської області 

РІШЕННЯ 

37 сесія 8-го скликання 

25 листопада 2022 року                                                                           №1899  

 

Про затвердження технічної документації 

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

меж  земельної ділянки комунальної власності 

Баранівської  територіальної громади з метою  

передачі її у власність Бондар Н.П. 

 

  Розглянувши заяву Бондар Н.П. та технічну документацію із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки комунальної 

власності Баранівської територіальної громади з метою передачі її у власність, 

керуючись ст.12, 40, 116, 118, 121, 122, 125, 126, 186, пп.5 п.27 розділу Х 

«Перехідні положення» Земельного кодексу України, Законом України «Про 

внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відновлення 

системи оформлення прав оренди земельних ділянок сільськогосподарського 

призначення та удосконалення законодавства щодо охорони земель», Законом 

України «Про землеустрій», ст.26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної земельної 

погоджувальної комісії, міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

      1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки комунальної власності Баранівської 

територіальної громади та передати безоплатно у власність Бондар Наталії 

Петрівні, яка зареєстрована по ХХХХХХХХХХХХХХ, земельну ділянку 

площею 0,2500 га з кадастровим номером ХХХХХХХХ для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по 

ХХХХХХХХХХХ. 

2. Після затвердження технічної документації зареєструвати речове право 

на нерухоме майно відповідно до чинного законодавства. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну земельну 

погоджувальну комісію. 

 

Міський голова                                              Олександр МІГЕЙ 
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БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Житомирської області 

РІШЕННЯ 

37 сесія 8-го скликання 

25 листопада 2022 року                                                                          №1900  

 

Про затвердження технічної документації 

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

меж  земельної ділянки комунальної власності 

Баранівської  територіальної громади з метою  

передачі її у власність Панчуку В.Й. 

 

  Розглянувши заяву Панчука В.Й. та технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки 

комунальної власності Баранівської територіальної громади з метою передачі 

її у власність, керуючись ст.12, 40, 116, 118, 121, 122, 125, 126, 186, пп.5 п.27 

розділу Х «Перехідні положення» Земельного кодексу України, Законом 

України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

відновлення системи оформлення прав оренди земельних ділянок 

сільськогосподарського призначення та удосконалення законодавства щодо 

охорони земель», Законом України «Про землеустрій», ст.26 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної 

земельної погоджувальної комісії, міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

      1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки комунальної власності Баранівської 

територіальної громади та передати безоплатно у власність Панчуку 

Володимиру Йосиповичу, який зареєстрований по ХХХХХХХХХХ, земельну 

ділянку площею 0,1000 га з кадастровим номером ХХХХХХХХХХ для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд по ХХХХХХХХХХ. 

2. Після затвердження технічної документації зареєструвати речове право 

на нерухоме майно відповідно до чинного законодавства. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну земельну 

погоджувальну комісію. 

 

 

 

Міський голова                                              Олександр МІГЕЙ 
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БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Житомирської області 

РІШЕННЯ 

37 сесія 8-го скликання 

25 листопада 2022 року                                                                          №1901  

 

Про затвердження технічної документації 

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

меж  земельної ділянки комунальної власності 

Баранівської  територіальної громади з метою  

передачі її у власність Райковській Л.П. 

 

  Розглянувши заяву Райковської Л.П. та технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки 

комунальної власності Баранівської територіальної громади з метою передачі 

її у власність, керуючись ст.12, 40, 116, 118, 121, 122, 125, 126, 186, пп.5 п.27 

розділу Х «Перехідні положення» Земельного кодексу України, Законом 

України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

відновлення системи оформлення прав оренди земельних ділянок 

сільськогосподарського призначення та удосконалення законодавства щодо 

охорони земель», Законом України «Про землеустрій», ст.26 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної 

земельної погоджувальної комісії, міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

      1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки комунальної власності Баранівської 

територіальної громади та передати безоплатно у власність Райковській 

Людмилі Павлівні, яка зареєстрована по ХХХХХХХХХХ, земельну ділянку 

площею 0,0620 га з кадастровим номером ХХХХХХХХХ для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по 

ХХХХХХХХХХХ. 

2. Після затвердження технічної документації зареєструвати речове право 

на нерухоме майно відповідно до чинного законодавства. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну земельну 

погоджувальну комісію. 

 

 

 

Міський голова                                              Олександр МІГЕЙ 
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БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Житомирської області 

РІШЕННЯ 

37 сесія 8-го скликання 

25 листопада 2022 року                                                                          №1902  

 

Про затвердження технічної документації 

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

меж  земельної ділянки комунальної власності 

Баранівської  територіальної громади з метою  

передачі її у власність Симанюку М.Д. 

 

  Розглянувши заяву Симанюка М.Д. та технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки 

комунальної власності Баранівської територіальної громади з метою передачі 

її у власність, керуючись ст.12, 40, 116, 118, 121, 122, 125, 126, 186, пп.5 п.27 

розділу Х «Перехідні положення» Земельного кодексу України, Законом 

України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

відновлення системи оформлення прав оренди земельних ділянок 

сільськогосподарського призначення та удосконалення законодавства щодо 

охорони земель», Законом України «Про землеустрій», ст.26 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної 

земельної погоджувальної комісії, міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

      1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки комунальної власності Баранівської 

територіальної громади та передати безоплатно у власність гр. Симанюку 

Миколі Дмитровичу, який зареєстрований по ХХХХХХХХХХХ, земельну 

ділянку площею 0,1000 га з кадастровим номером ХХХХХХХХХ для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд по ХХХХХХХХХХХ. 

2. Після затвердження технічної документації зареєструвати речове право 

на нерухоме майно відповідно до чинного законодавства. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну земельну 

погоджувальну комісію. 

 

 

Міський голова                                              Олександр МІГЕЙ 
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БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Житомирської області 

РІШЕННЯ 

37 сесія 8-го скликання 

25 листопада 2022 року                                                                          №1903  

 

Про затвердження технічної документації 

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

меж  земельної ділянки комунальної власності 

Баранівської  територіальної громади з метою  

передачі її у спільну сумісну власність  

Шумейку Д.О., Шумейко О.С. 

 

  Розглянувши заяву Шумейка Д.О,, Шумейко О.С. та технічну 

документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки комунальної власності Баранівської територіальної громади 

з метою передачі її у спільну сумісну власність, керуючись ст.12, 40, 89, 116, 

118, 121, 122, 125, 126, 186, пп.5 п.27 розділу Х «Перехідні положення» 

Земельного кодексу України, Законом України «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо відновлення системи оформлення прав 

оренди земельних ділянок сільськогосподарського призначення та 

удосконалення законодавства щодо охорони земель», Законом України «Про 

землеустрій», ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

враховуючи рекомендації постійної земельної погоджувальної комісії, міська 

рада 

 

ВИРІШИЛА: 

      1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки комунальної власності Баранівської 

територіальної громади та передати безоплатно у спільну сумісну власність 

Шумейку Дмитрові Олександровичу та Шумейко Олені Станіславівні, які 

зареєстровані по ХХХХХХХХХХХ, земельну ділянку площею 0,0836 га з 

кадастровим номером ХХХХХХХХХХ для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд по                       

ХХХХХХХХХ. 

2. Після затвердження технічної документації зареєструвати речове право 

на нерухоме майно відповідно до чинного законодавства. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну земельну 

погоджувальну комісію. 

Міський голова                                              Олександр МІГЕЙ 
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БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Житомирської області 

РІШЕННЯ 

37 сесія 8-го скликання 

25 листопада 2022 року                                                                          №1904  

 

Про затвердження технічної документації 

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

меж  земельної ділянки комунальної власності 

Баранівської  територіальної громади з метою  

передачі її у спільну часткову власність  

Муравській О.П., Муравській І.В. 

 

  Розглянувши заяву Муравської О.П., Муравської І.В. та технічну 

документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки комунальної власності Баранівської територіальної громади 

з метою передачі її у спільну часткову власність, керуючись ст.12, 40, 87, 116, 

118, 121, 122, 125, 126, 186, пп.5 п.27 розділу Х «Перехідні положення» 

Земельного кодексу України, Законом України «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо відновлення системи оформлення прав 

оренди земельних ділянок сільськогосподарського призначення та 

удосконалення законодавства щодо охорони земель», Законом України «Про 

землеустрій», ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

враховуючи рекомендації постійної земельної погоджувальної комісії, міська 

рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

      1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки комунальної власності Баранівської 

територіальної громади та передати безоплатно у спільну часткову власність 

Муравській Оксані Петрівні (1/2 частки) та Муравській Інні Вікторівні (1/2 

частки), які зареєстровані по ХХХХХХХХХХХ, земельну ділянку площею 

0,0786 га з кадастровим номером ХХХХХХХХХ для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по 

ХХХХХХХХХХХХ. 

2. Після затвердження технічної документації зареєструвати речове право 

на нерухоме майно відповідно до чинного законодавства. 



38 

 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну земельну 

погоджувальну комісію. 

 

 

Міський голова                                              Олександр МІГЕЙ 
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БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Житомирської області 

РІШЕННЯ 

37 сесія 8-го скликання 

25 листопада 2022 року                                                                          №1905 

 

Про затвердження технічної документації 

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

меж  земельної ділянки комунальної власності 

Баранівської  територіальної громади з метою  

передачі її у власність Цимбалюк М.В. 

 

  Розглянувши заяву Цимбалюк М.В. та технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки 

комунальної власності Баранівської територіальної громади з метою передачі 

її у власність, керуючись ст.12, 40, 116, 118, 121, 122, 125, 126, 186, пп.5 п.27 

розділу Х «Перехідні положення» Земельного кодексу України, Законом 

України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

відновлення системи оформлення прав оренди земельних ділянок 

сільськогосподарського призначення та удосконалення законодавства щодо 

охорони земель», Законом України «Про землеустрій», ст.26 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної 

земельної погоджувальної комісії, міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

      1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки комунальної власності Баранівської 

територіальної громади та передати безоплатно у власність Цимбалюк Марії 

Василівні, яка зареєстрована по ХХХХХХХХХХ, земельну ділянку площею 

0,2500 га з кадастровим номером ХХХХХХХХХ для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по 

ХХХХХХХХХХХХ.  

2. Після затвердження технічної документації зареєструвати речове право 

на нерухоме майно відповідно до чинного законодавства. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну земельну 

погоджувальну комісію. 

 

 

 

Міський голова                                              Олександр МІГЕЙ 
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БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Житомирської області 

РІШЕННЯ 

37 сесія 8-го скликання 

25 листопада 2022 року                                                                          №1906  

 

Про затвердження технічної документації 

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

меж  земельної ділянки комунальної власності 

Баранівської  територіальної громади з метою  

передачі її у власність Гриценюк Р.М. 

 

  Розглянувши заяву Гриценюк Р.М. та технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки 

комунальної власності Баранівської територіальної громади з метою передачі 

її у власність, керуючись ст.12, 40, 116, 118, 121, 122, 125, 126, 186, пп.5 п.27 

розділу Х «Перехідні положення» Земельного кодексу України, Законом 

України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

відновлення системи оформлення прав оренди земельних ділянок 

сільськогосподарського призначення та удосконалення законодавства щодо 

охорони земель», Законом України «Про землеустрій», ст.26 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної 

земельної погоджувальної комісії, міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

      1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки комунальної власності Баранівської 

територіальної громади та передати безоплатно у власність Гриценюк Раїсі 

Михайлівні, яка зареєстрована по ХХХХХХХХХ, земельну ділянку площею 

0,2500 га з кадастровим номером ХХХХХХХХХХХ для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по 

ХХХХХХХХХХХХ.  

2. Після затвердження технічної документації зареєструвати речове право 

на нерухоме майно відповідно до чинного законодавства. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну земельну 

погоджувальну комісію. 

 

 

Міський голова                                              Олександр МІГЕЙ 
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БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Житомирської області 

РІШЕННЯ 

37 сесія 8-го скликання 

25 листопада 2022 року                                                                          №1907  

 

Про затвердження технічної документації 

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

меж  земельної ділянки комунальної власності 

Баранівської  територіальної громади з метою  

передачі її у власність Cніховському О.С. 

 

  Розглянувши заяву Сніховського О.С. та технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки 

комунальної власності Баранівської територіальної громади з метою передачі 

її у власність, керуючись ст.12, 40, 116, 118, 121, 122, 125, 126, 186, пп.5 п.27 

розділу Х «Перехідні положення» Земельного кодексу України, Законом 

України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

відновлення системи оформлення прав оренди земельних ділянок 

сільськогосподарського призначення та удосконалення законодавства щодо 

охорони земель», Законом України «Про землеустрій», ст.26 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної 

земельної погоджувальної комісії, міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

      1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки комунальної власності Баранівської 

територіальної громади та передати безоплатно у власність Сніховському 

Олександрові Станіславовичу, який зареєстрований по ХХХХХХХХХХХХ, 

земельну ділянку площею 0,1000 га з кадастровим номером ХХХХХХХХХ 

для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

і споруд по ХХХХХХХХХХХ.  

2. Після затвердження технічної документації зареєструвати речове право 

на нерухоме майно відповідно до чинного законодавства. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну земельну 

погоджувальну комісію. 

 

Міський голова                                              Олександр МІГЕЙ 
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БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Житомирської області 

РІШЕННЯ 

37 сесія 8-го скликання 

25 листопада 2022 року                                                                          №1908 

 

Про затвердження технічної документації 

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

меж  земельної ділянки комунальної власності 

Баранівської  територіальної громади з метою  

передачі її у власність Бабич Н.Я. 

 

  Розглянувши заяву Бабич Н.Я. та технічну документацію із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки комунальної 

власності Баранівської територіальної громади з метою передачі її у власність, 

керуючись ст.12, 40, 116, 118, 121, 122, 125, 126, 186, пп.5 п.27 розділу Х 

«Перехідні положення» Земельного кодексу України, Законом України «Про 

внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відновлення 

системи оформлення прав оренди земельних ділянок сільськогосподарського 

призначення та удосконалення законодавства щодо охорони земель», Законом 

України «Про землеустрій», ст.26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної земельної 

погоджувальної комісії, міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

      1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки комунальної власності Баранівської 

територіальної громади та передати безоплатно у власність Бабич Наталії 

Яківні, яка зареєстрована по ХХХХХХХХХХ, земельну ділянку площею 

0,2500 га з кадастровим номером ХХХХХХХХХХХ для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по 

ХХХХХХХХХХ.  

2. Після затвердження технічної документації зареєструвати речове право 

на нерухоме майно відповідно до чинного законодавства. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну земельну 

погоджувальну комісію. 

 

Міський голова                                              Олександр МІГЕЙ 
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БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Житомирської області 

РІШЕННЯ 

37 сесія 8-го скликання 

25 листопада 2022 року                                                                          №1909  

 

Про затвердження технічної документації 

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

меж  земельної ділянки комунальної власності 

Баранівської  територіальної громади з метою  

передачі її у власність Марцінку Ю.В.  

 

  Розглянувши заяву Марцінка Ю.В. та технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки 

комунальної власності Баранівської територіальної громади з метою передачі 

її у власність, керуючись ст.12, 40, 116, 118, 121, 122, 125, 126, 186, пп.5 п.27 

розділу Х «Перехідні положення» Земельного кодексу України, Законом 

України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

відновлення системи оформлення прав оренди земельних ділянок 

сільськогосподарського призначення та удосконалення законодавства щодо 

охорони земель», Законом України «Про землеустрій», ст.26 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної 

земельної погоджувальної комісії, міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

      1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки комунальної власності Баранівської 

територіальної громади та передати безоплатно у власність Марцінку Юрію 

Володимировичу, який зареєстрований по ХХХХХХХХХХХ, земельну 

ділянку площею 0,1500 га з кадастровим номером ХХХХХХХХХХХ для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд по ХХХХХХХХХХХХ.  

2. Після затвердження технічної документації зареєструвати речове право 

на нерухоме майно відповідно до чинного законодавства. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну земельну 

погоджувальну комісію. 

 

Міський голова                                              Олександр МІГЕЙ 
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БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Житомирської області 

РІШЕННЯ 

37 сесія 8-го скликання 

25 листопада 2022 року                                                                          №1910  

 

Про затвердження технічної документації 

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

меж  земельної ділянки комунальної власності 

Баранівської  територіальної громади з метою  

передачі її у власність Гороховій Л.І. 

 

  Розглянувши заяву Горохової Л.І. та технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки 

комунальної власності Баранівської територіальної громади з метою передачі 

її у власність, керуючись ст.12, 40, 116, 118, 121, 122, 125, 126, 186, пп.5 п.27 

розділу Х «Перехідні положення» Земельного кодексу України, Законом 

України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

відновлення системи оформлення прав оренди земельних ділянок 

сільськогосподарського призначення та удосконалення законодавства щодо 

охорони земель», Законом України «Про землеустрій», ст.26 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної 

земельної погоджувальної комісії, міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

      1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки комунальної власності Баранівської 

територіальної громади та передати безоплатно у власність Гороховій 

Людмилі Іванівні, яка зареєстрована по ХХХХХХХХХХХ, земельну ділянку 

площею 0,2500 га з кадастровим номером ХХХХХХХХХХ для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по 

ХХХХХХХХХХХХ.  

2. Після затвердження технічної документації зареєструвати речове право 

на нерухоме майно відповідно до чинного законодавства. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну земельну 

погоджувальну комісію. 

 

Міський голова                                              Олександр МІГЕЙ 
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БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Житомирської області 

РІШЕННЯ 

37 сесія 8-го скликання 

25 листопада 2022 року                                                                          №1911  

 

Про затвердження технічної документації 

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

меж  земельної ділянки комунальної власності 

Баранівської  територіальної громади з метою  

передачі її у власність Вовку А.Г.  

 

  Розглянувши заяву Вовка А.Г. та технічну документацію із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки комунальної 

власності Баранівської територіальної громади з метою передачі її у власність, 

керуючись ст.12, 40, 116, 118, 121, 122, 125, 126, 186, пп.5 п.27 розділу Х 

«Перехідні положення» Земельного кодексу України, Законом України «Про 

внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відновлення 

системи оформлення прав оренди земельних ділянок сільськогосподарського 

призначення та удосконалення законодавства щодо охорони земель», Законом 

України «Про землеустрій», ст.26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної земельної 

погоджувальної комісії, міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

      1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки комунальної власності Баранівської 

територіальної громади та передати безоплатно у власність Вовку Анатолію 

Григоровичу, який зареєстрований по ХХХХХХХХХ, земельну ділянку 

площею 0,1000 га з кадастровим номером ХХХХХХХХХХ для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по 

ХХХХХХХХХ.  

2. Після затвердження технічної документації зареєструвати речове право 

на нерухоме майно відповідно до чинного законодавства. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну земельну 

погоджувальну комісію. 

 

Міський голова                                              Олександр МІГЕЙ 
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БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Житомирської області 

РІШЕННЯ 

37 сесія 8-го скликання 

25 листопада 2022 року                                                                          №1912  

 

Про затвердження технічної документації 

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

меж  земельної ділянки комунальної власності 

Баранівської  територіальної громади з метою  

передачі її у власність Немировській Л.Д. 

 

  Розглянувши заяву Немировської Л.Д. та технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки 

комунальної власності Баранівської територіальної громади з метою передачі 

її у власність, керуючись ст.12, 40, 116, 118, 121, 122, 125, 126, 186, пп.5 п.27 

розділу Х «Перехідні положення» Земельного кодексу України, Законом 

України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

відновлення системи оформлення прав оренди земельних ділянок 

сільськогосподарського призначення та удосконалення законодавства щодо 

охорони земель», Законом України «Про землеустрій», ст.26 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної 

земельної погоджувальної комісії, міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

      1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки комунальної власності Баранівської 

територіальної громади та передати безоплатно у власність Немировській 

Любові Дмитрівні, яка зареєстрована по ХХХХХХХХХХХ, земельну ділянку 

площею 0,2500 га з кадастровим номером ХХХХХХХХХ для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по 

ХХХХХХХХХХ.  

2. Після затвердження технічної документації зареєструвати речове право 

на нерухоме майно відповідно до чинного законодавства. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну земельну 

погоджувальну комісію. 

 

Міський голова                                              Олександр МІГЕЙ 
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БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Житомирської області 

РІШЕННЯ 

37 сесія 8-го скликання 

25 листопада 2022 року                                                                          №1913  

 

Про затвердження технічної документації 

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

меж  земельної ділянки комунальної власності 

Баранівської  територіальної громади з метою  

передачі її у власність Cавичу А.І. 

 

  Розглянувши заяву Савича А.І. та технічну документацію із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки комунальної 

власності Баранівської територіальної громади з метою передачі її у власність, 

керуючись ст.12, 40, 116, 118, 121, 122, 125, 126, 186, пп.5 п.27 розділу Х 

«Перехідні положення» Земельного кодексу України, Законом України «Про 

внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відновлення 

системи оформлення прав оренди земельних ділянок сільськогосподарського 

призначення та удосконалення законодавства щодо охорони земель», Законом 

України «Про землеустрій», ст.26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної земельної 

погоджувальної комісії, міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

      1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки комунальної власності Баранівської 

територіальної громади та передати безоплатно у власність Савичу Андрієві 

Івановичу, який зареєстрований по ХХХХХХХХХ, земельну ділянку площею 

0,0221 га (в тому числі, на частину земельної ділянки площею 0,0027 га 

встановлено сервітут на право проходу та проїзду на велосипеді) з 

кадастровим номером ХХХХХХХХХ для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд по ХХХХХХХХХХ. 

2. Після затвердження технічної документації зареєструвати речове право 

на нерухоме майно відповідно до чинного законодавства. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну земельну 

погоджувальну комісію. 

 

Міський голова                                              Олександр МІГЕЙ 
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БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Житомирської області 

РІШЕННЯ 

37 сесія 8-го скликання 

25 листопада 2022 року                                                                          №1914  

 

Про затвердження технічної документації 

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

меж  земельної ділянки комунальної власності 

Баранівської  територіальної громади з метою  

передачі її у спільну часткову власність  

Демко С.І., Григоренко А.С., Демку Р.С. 

 

  Розглянувши заяву Демко С.І., Григоренко А.С., Демка Р.С та технічну 

документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки комунальної власності Баранівської територіальної громади 

з метою передачі її у спільну часткову власність, керуючись ст.12, 40, 87, 116, 

118, 121, 122, 125, 126, 186, пп.5 п.27 розділу Х «Перехідні положення» 

Земельного кодексу України, Законом України «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо відновлення системи оформлення прав 

оренди земельних ділянок сільськогосподарського призначення та 

удосконалення законодавства щодо охорони земель», Законом України «Про 

землеустрій», ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

враховуючи рекомендації постійної земельної погоджувальної комісії, міська 

рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

      1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки комунальної власності Баранівської 

територіальної громади та передати безоплатно у спільну часткову власність 

Демко Світлані Іванівні (2/3 частки), яка зареєстрована в ХХХХХХХ, 

Григоренко Аллі Станіславівні (1/6 частки), яка зареєстрована в 

ХХХХХХХХХХ, Демку Русланові Станіславовичу (1/6 частки), який 

зареєстрований в ХХХХХХХХХ, земельну ділянку площею 0,0982 га з 

кадастровим номером ХХХХХХХХ для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд по ХХХХХХХХХХ.  

2. Після затвердження технічної документації зареєструвати речове право 

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

погоджувальну комісію. 

 

 

Міський голова                                              Олександр МІГЕЙ 
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БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Житомирської області 

РІШЕННЯ 

37 сесія 8-го скликання 

25 листопада 2022 року                                                                          №1915  

 

Про затвердження технічної документації 

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

меж  земельної ділянки комунальної власності 

Баранівської  територіальної громади з метою  

передачі її у власність Пятковському О.М. 

 

  Розглянувши заяву Пятковського О.М. та технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки 

комунальної власності Баранівської територіальної громади з метою передачі 

її у власність, керуючись ст.12, 40, 116, 118, 121, 122, 125, 126, 186, пп.5 п.27 

розділу Х «Перехідні положення» Земельного кодексу України, Законом 

України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

відновлення системи оформлення прав оренди земельних ділянок 

сільськогосподарського призначення та удосконалення законодавства щодо 

охорони земель», Законом України «Про землеустрій», ст.26 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної 

земельної погоджувальної комісії, міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

      1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки комунальної власності Баранівської 

територіальної громади та передати безоплатно у власність Пятковському 

Олександрові Миколайовичу, який зареєстрований по ХХХХХХХХХХХХ, 

земельну ділянку площею 0,2500 га з кадастровим номером ХХХХХХХХХ 

для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

і споруд по ХХХХХХХХХХХ.  

2. Після затвердження технічної документації зареєструвати речове право 

на нерухоме майно відповідно до чинного законодавства. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну земельну 

погоджувальну комісію. 

 

Міський голова                                              Олександр МІГЕЙ 
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БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Житомирської області 

РІШЕННЯ 

37 сесія 8-го скликання 

25 листопада 2022 року                                                                          №1916  

 

Про затвердження технічної документації 

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

меж  земельної ділянки комунальної власності 

Баранівської  територіальної громади з метою  

передачі її у власність Ваграмян О.С. 

 

  Розглянувши заяву Ваграмян О.С. та технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки 

комунальної власності Баранівської територіальної громади з метою передачі 

її у власність, керуючись ст.12, 40, 116, 118, 121, 122, 125, 126, 186, пп.5 п.27 

розділу Х «Перехідні положення» Земельного кодексу України, Законом 

України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

відновлення системи оформлення прав оренди земельних ділянок 

сільськогосподарського призначення та удосконалення законодавства щодо 

охорони земель», Законом України «Про землеустрій», ст.26 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної 

земельної погоджувальної комісії, міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

      1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки комунальної власності Баранівської 

територіальної громади та передати безоплатно у власність Ваграмян Ользі 

Степанівні, яка зареєстрована по ХХХХХХХХХХХ, земельну ділянку 

площею 0,2500 га з кадастровим номером ХХХХХХХХХ для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в по 

ХХХХХХХХХХХ.  

2. Після затвердження технічної документації зареєструвати речове право 

на нерухоме майно відповідно до чинного законодавства. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну земельну 

погоджувальну комісію. 

 

Міський голова                                              Олександр МІГЕЙ 
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БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Житомирської області 

РІШЕННЯ 

37 сесія 8-го скликання 

25 листопада 2022 року                                                                          №1917  

 

Про затвердження технічної документації 

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

меж  земельної ділянки комунальної власності 

Баранівської  територіальної громади з метою  

передачі її у власність Бадюку В.І. 

 

  Розглянувши заяву Бадюка В.І. та технічну документацію із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки комунальної 

власності Баранівської територіальної громади з метою передачі її у власність, 

керуючись ст.12, 40, 116, 118, 121, 122, 125, 126, 186, пп.5 п.27 розділу Х 

«Перехідні положення» Земельного кодексу України, Законом України «Про 

внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відновлення 

системи оформлення прав оренди земельних ділянок сільськогосподарського 

призначення та удосконалення законодавства щодо охорони земель», Законом 

України «Про землеустрій», ст.26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної земельної 

погоджувальної комісії, міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

      1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки комунальної власності Баранівської 

територіальної громади та передати безоплатно у власність Бадюку Віктору 

Івановичу, який зареєстрований по ХХХХХХХХ, земельну ділянку площею 

0,2500 га з кадастровим номером ХХХХХХХХХ для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в по 

ХХХХХХХХХХ.  

2. Після затвердження технічної документації зареєструвати речове право 

на нерухоме майно відповідно до чинного законодавства. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну земельну 

погоджувальну комісію. 

 

Міський голова                                              Олександр МІГЕЙ 
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БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Житомирської області 

РІШЕННЯ 

37 сесія 8-го скликання 

25 листопада 2022 року                                                                          №1918  

 

Про затвердження технічної документації 

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

меж  земельної ділянки комунальної власності 

Баранівської  територіальної громади з метою  

передачі її у власність Харлан Т.Х. 

 

  Розглянувши заяву Харлан Т.Х. та технічну документацію із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки комунальної 

власності Баранівської територіальної громади з метою передачі її у власність, 

керуючись ст.12, 33, 116, 118, 121, 122, 125, 126, 186, пп.5 п.27 розділу Х 

«Перехідні положення» Земельного кодексу України, Законом України «Про 

внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відновлення 

системи оформлення прав оренди земельних ділянок сільськогосподарського 

призначення та удосконалення законодавства щодо охорони земель», Законом 

України «Про землеустрій», ст.26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної земельної 

погоджувальної комісії, міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

      1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки комунальної власності Баранівської 

територіальної громади та передати безоплатно у власність Харлан Тамарі 

Харитонівні, яка зареєстрована по ХХХХХХХХХХ, земельну ділянку площею 

0,1148 га з кадастровим номером ХХХХХХХХ для ведення особистого 

селянського господарства в ХХХХХХХХХХ.  

2. Після затвердження технічної документації зареєструвати речове право 

на нерухоме майно відповідно до чинного законодавства. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну земельну 

погоджувальну комісію. 

 

Міський голова                                              Олександр МІГЕЙ 
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БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Житомирської області 

РІШЕННЯ 

37 сесія 8-го скликання 

25 листопада 2022 року                                                                          №1919  

 

Про затвердження технічної документації 

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

меж земельних ділянок комунальної власності  

Баранівської територіальної громади з метою  

передачі їх у власність Матвійчуку Р.М. 

 

Розглянувши заяву Матвійчука Р.М. та технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок 

комунальної власності Баранівської  територіальної громади з метою передачі 

їх у власність, керуючись ст.12, 33, 40, 116, 118, 121, 122, 125, 126, 186, пп.5 

п.27 розділу Х «Перехідні положення» Земельного кодексу України, Законом 

України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

відновлення системи оформлення прав оренди земельних ділянок 

сільськогосподарського призначення та удосконалення законодавства щодо 

охорони земель», Законом України «Про землеустрій», ст.26 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної 

земельної погоджувальної комісії, міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

  1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельних ділянок комунальної власності Баранівської  

територіальної громади та передати безоплатно у власність Матвійчуку 

Русланові Миколайовичу, який зареєстрований по ХХХХХХХХХХ, земельну 

ділянку площею 0,1500 га з кадастровим номером ХХХХХХХХ для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд, що розташована по ХХХХХХХХХХ; земельну ділянку площею 0,0839 

га з кадастровим номером ХХХХХХХХХХХ для ведення особистого 

селянського господарства, що розташована за межами ХХХХХХХХХХ. 

2. Після затвердження технічної документації  зареєструвати речове право 

на нерухоме майно відповідно до чинного законодавства. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну земельну 

погоджувальну комісію. 

 

Міський голова                                                              Олександр МІГЕЙ 
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БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Житомирської області 

РІШЕННЯ 

37 сесія 8-го скликання 

25 листопада 2022 року                                                                          №1920  

 

Про затвердження технічної документації 

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

меж земельних ділянок комунальної власності  

Баранівської територіальної громади з метою  

передачі їх у власність Нероді В.В. 

 

Розглянувши заяву Нероди В.В. та технічну документацію із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок комунальної 

власності Баранівської  територіальної громади з метою передачі їх у 

власність, керуючись ст.12, 33, 40, 116, 118, 121, 122, 125, 126, 186, пп.5 п.27 

розділу Х «Перехідні положення» Земельного кодексу України, Законом 

України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

відновлення системи оформлення прав оренди земельних ділянок 

сільськогосподарського призначення та удосконалення законодавства щодо 

охорони земель», Законом України «Про землеустрій», ст.26 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної 

земельної погоджувальної комісії, міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

  1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельних ділянок комунальної власності Баранівської  

територіальної громади та передати безоплатно у власність Нероді 

Володимиру Васильовичу, який зареєстрований в ХХХХХХХХХХХХ, 

земельну ділянку площею 0,2500 га з кадастровим номером ХХХХХХХХХ 

для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

і споруд, що розташована по ХХХХХХХХХХ; земельну ділянку площею 

0,1732 га з кадастровим номером ХХХХХХХХХХ для ведення особистого 

селянського господарства, що розташована по ХХХХХХХХХХХ; земельну 

ділянку площею 0,8285 га з кадастровим номером ХХХХХХХХ для ведення 

особистого селянського господарства, що розташована в межах 

ХХХХХХХХХХХ. 

2. Після затвердження технічної документації  зареєструвати речове право 

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

погоджувальну комісію. 

 

 

Міський голова                                                              Олександр МІГЕЙ 
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БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Житомирської області 

РІШЕННЯ 

37 сесія 8-го скликання 

25 листопада 2022 року                                                                          №1921  

 

Про затвердження технічної документації 

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

меж земельних ділянок комунальної власності  

Баранівської територіальної громади з метою  

передачі їх у власність Осіпчук О.М. 

 

Розглянувши заяву Осіпчук О.М. та технічну документацію із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок комунальної 

власності Баранівської  територіальної громади з метою передачі їх у 

власність, керуючись ст.12, 33, 40, 116, 118, 121, 122, 125, 126, 186, пп.5 п.27 

розділу Х «Перехідні положення» Земельного кодексу України, Законом 

України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

відновлення системи оформлення прав оренди земельних ділянок 

сільськогосподарського призначення та удосконалення законодавства щодо 

охорони земель», Законом України «Про землеустрій», ст.26 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної 

земельної погоджувальної комісії, міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

  1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельних ділянок комунальної власності Баранівської  

територіальної громади та передати безоплатно у власність Осіпчук Олені 

Миколаївні, яка зареєстрована по ХХХХХХХХХХХ, земельну ділянку 

площею 0,1000 га з кадастровим номером ХХХХХХХХ для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, що 

розташована по ХХХХХХХХХХ; земельну ділянку площею 0,5930 га з 

кадастровим номером ХХХХХХХХХ для ведення особистого селянського 

господарства, що розташована в межах ХХХХХХХХХХ. 

2. Після затвердження технічної документації  зареєструвати речове право 

на нерухоме майно відповідно до чинного законодавства. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну земельну 

погоджувальну комісію. 

 

Міський голова                                                              Олександр МІГЕЙ 
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БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Житомирської області 

РІШЕННЯ 

37 сесія 8-го скликання 

25 листопада 2022 року                                                                          №1922  

 

Про затвердження технічної документації 

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

меж земельних ділянок комунальної власності  

Баранівської територіальної громади з метою  

передачі їх у власність Мартинюк Л.В. 

 

Розглянувши заяву Мартинюк Л.В. та технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок 

комунальної власності Баранівської  територіальної громади з метою передачі 

їх у власність, керуючись ст.12, 33, 40, 116, 118, 121, 122, 125, 126, 186, пп.5 

п.27 розділу Х «Перехідні положення» Земельного кодексу України, Законом 

України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

відновлення системи оформлення прав оренди земельних ділянок 

сільськогосподарського призначення та удосконалення законодавства щодо 

охорони земель», Законом України «Про землеустрій», ст.26 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної 

земельної погоджувальної комісії, міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

  1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельних ділянок комунальної власності Баранівської  

територіальної громади та передати безоплатно у власність Мартинюк Лідії 

Василівні, яка зареєстрована по ХХХХХХХХ, земельну ділянку площею 

0,2500 га з кадастровим номером ХХХХХХХХХХ для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, що 

розташована по ХХХХХХХХХХ; земельну ділянку площею 0,2880 га з 

кадастровим номером ХХХХХХХХХХ для ведення особистого селянського 

господарства, що розташована в межах ХХХХХХХХХХХ; земельну ділянку 

площею 0,1000 га з кадастровим номером ХХХХХХХ для ведення особистого 

селянського господарства, що розташована в межах ХХХХХХХХ; земельну 

ділянку площею 0,1937 га з кадастровим номером ХХХХХХХХХ для ведення 

особистого селянського господарства, що розташована в межах 

ХХХХХХХХХХХ. 



59 

 

2. Після затвердження технічної документації  зареєструвати речове право 

на нерухоме майно відповідно до чинного законодавства. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну земельну 

погоджувальну комісію. 

 

 

Міський голова                                                              Олександр МІГЕЙ 
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БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Житомирської області 

РІШЕННЯ 

37 сесія 8-го скликання 

25 листопада 2022 року                                                                          №1923  

 

Про затвердження технічної документації 

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

меж земельних ділянок комунальної власності  

Баранівської територіальної громади з метою  

передачі їх у власність Бігоцькому О.В. 

 

Розглянувши заяву Бігоцького О.В. та технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок 

комунальної власності Баранівської  територіальної громади з метою передачі 

їх у власність, керуючись ст.12, 33, 40, 116, 118, 121, 122, 125, 126, 186, пп.5 

п.27 розділу Х «Перехідні положення» Земельного кодексу України, Законом 

України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

відновлення системи оформлення прав оренди земельних ділянок 

сільськогосподарського призначення та удосконалення законодавства щодо 

охорони земель», Законом України «Про землеустрій», ст.26 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної 

земельної погоджувальної комісії, міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

  1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельних ділянок комунальної власності Баранівської  

територіальної громади та передати безоплатно у власність Бігоцькому 

Олександрові Васильовичу, який зареєстрований по ХХХХХХХХХХ, 

земельну ділянку площею 0,2500 га з кадастровим номером ХХХХХХХХХ 

для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

і споруд, що розташована по ХХХХХХХХХ; земельну ділянку площею 0,2850 

га з кадастровим номером ХХХХХХХХХ для ведення особистого селянського 

господарства, що розташована в межах ХХХХХХХХХХ. 

2. Після затвердження технічної документації  зареєструвати речове право 

на нерухоме майно відповідно до чинного законодавства. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну земельну 

погоджувальну комісію. 

 

Міський голова                                                              Олександр МІГЕЙ 
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БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Житомирської області 

РІШЕННЯ 

37 сесія 8-го скликання 

25 листопада 2022 року                                                                          №1924  

 

Про затвердження технічної документації 

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

меж земельних ділянок комунальної власності  

Баранівської територіальної громади з метою  

передачі їх у власність Чечет М.І. 

 

Розглянувши заяву Чечет М.І. та технічну документацію із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок комунальної 

власності Баранівської  територіальної громади з метою передачі їх у 

власність, керуючись ст.12, 33, 40, 116, 118, 121, 122, 125, 126, 186, пп.5 п.27 

розділу Х «Перехідні положення» Земельного кодексу України, Законом 

України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

відновлення системи оформлення прав оренди земельних ділянок 

сільськогосподарського призначення та удосконалення законодавства щодо 

охорони земель», Законом України «Про землеустрій», ст.26 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної 

земельної погоджувальної комісії, міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

  1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельних ділянок комунальної власності Баранівської  

територіальної громади та передати безоплатно у власність Чечет Марії 

Іванівні, яка зареєстрована по ХХХХХХХХХХ, земельну ділянку площею 

0,2500 га з кадастровим номером ХХХХХХХХХХХ для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, що 

розташована по ХХХХХХХХХХ; земельну ділянку площею 0,5981 га з 

кадастровим номером ХХХХХХХХХХ для ведення особистого селянського 

господарства, що розташована по ХХХХХХХХХХ. 

2. Після затвердження технічної документації  зареєструвати речове право 

на нерухоме майно відповідно до чинного законодавства. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну земельну 

погоджувальну комісію. 

 

Міський голова                                                              Олександр МІГЕЙ 
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БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Житомирської області 

РІШЕННЯ 

37 сесія 8-го скликання 

25 листопада 2022 року                                                                          №1925  

 

Про затвердження технічної документації 

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

меж земельних ділянок комунальної власності  

Баранівської територіальної громади з метою  

передачі їх у власність Плаксі В.В. 

 

Розглянувши заяву Плакси В.В. та технічну документацію із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок комунальної 

власності Баранівської  територіальної громади з метою передачі їх у 

власність, керуючись ст.12, 33, 40, 116, 118, 121, 122, 125, 126, 186, пп.5 п.27 

розділу Х «Перехідні положення» Земельного кодексу України, Законом 

України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

відновлення системи оформлення прав оренди земельних ділянок 

сільськогосподарського призначення та удосконалення законодавства щодо 

охорони земель», Законом України «Про землеустрій», ст.26 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної 

земельної погоджувальної комісії, міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

  1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельних ділянок комунальної власності Баранівської  

територіальної громади та передати безоплатно у власність Плаксі 

Володимирові Володимировичу, який зареєстрований по ХХХХХХХХХХ, 

земельну ділянку площею 0,2500 га з кадастровим номером ХХХХХХХХ для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд, що розташована по ХХХХХХХХХХ; земельну ділянку площею 0,1353 

га з кадастровим номером ХХХХХХХХХХ для ведення особистого 

селянського господарства, що розташована в межах ХХХХХХХХХХХ. 

2. Після затвердження технічної документації  зареєструвати речове право 

на нерухоме майно відповідно до чинного законодавства. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну земельну 

погоджувальну комісію. 

 

Міський голова                                                              Олександр МІГЕЙ 
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БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Житомирської області 

РІШЕННЯ 

37 сесія 8-го скликання 

25 листопада 2022 року                                                                          №1926  

 

Про затвердження технічної документації 

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

меж земельних ділянок комунальної власності  

Баранівської територіальної громади з метою  

передачі їх у власність Михалюк Л.А. 

 

Розглянувши заяву Михалюк Л.А. та технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок 

комунальної власності Баранівської  територіальної громади з метою передачі 

їх у власність, керуючись ст.12, 33, 40, 116, 118, 121, 122, 125, 126, 186, пп.5 

п.27 розділу Х «Перехідні положення» Земельного кодексу України, Законом 

України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

відновлення системи оформлення прав оренди земельних ділянок 

сільськогосподарського призначення та удосконалення законодавства щодо 

охорони земель», Законом України «Про землеустрій», ст.26 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної 

земельної погоджувальної комісії, міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

  1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельних ділянок комунальної власності Баранівської  

територіальної громади та передати безоплатно у власність Михалюк Людмилі 

Андріївні, яка зареєстрована по ХХХХХХХХ, земельну ділянку площею 

0,2500 га з кадастровим номером ХХХХХХХХХХ для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, що 

розташована по ХХХХХХХХХХХ; земельну ділянку площею 0,2926 га з 

кадастровим номером ХХХХХХХХХ для ведення особистого селянського 

господарства, що розташована в межах ХХХХХХХХХ; земельну ділянку 

площею 0,1610 га з кадастровим номером ХХХХХХХХХ для ведення 

особистого селянського господарства, що розташована в межах 

ХХХХХХХХХ; земельну ділянку площею 0,1100 га з кадастровим номером 

ХХХХХХХХХ для ведення особистого селянського господарства, що 

розташована в межах ХХХХХХХХХХ. 
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2. Після затвердження технічної документації  зареєструвати речове право 

на нерухоме майно відповідно до чинного законодавства. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну земельну 

погоджувальну комісію. 

 

 

Міський голова                                                              Олександр МІГЕЙ 
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БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Житомирської області 

РІШЕННЯ 

37 сесія 8-го скликання 

25 листопада 2022 року                                                                          №1927  

 

Про затвердження технічної документації 

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

меж земельних ділянок комунальної власності  

Баранівської територіальної громади з метою  

передачі їх у власність Бойку В.Ю. 

 

Розглянувши заяву Бойка В.Ю. та технічну документацію із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок комунальної 

власності Баранівської  територіальної громади з метою передачі їх у 

власність, керуючись ст.12, 33, 40, 116, 118, 121, 122, 125, 126, 186, пп.5 п.27 

розділу Х «Перехідні положення» Земельного кодексу України, Законом 

України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

відновлення системи оформлення прав оренди земельних ділянок 

сільськогосподарського призначення та удосконалення законодавства щодо 

охорони земель», Законом України «Про землеустрій», ст.26 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної 

земельної погоджувальної комісії, міська рада 

ВИРІШИЛА: 

  1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельних ділянок комунальної власності Баранівської  

територіальної громади та передати безоплатно у власність Бойку Василю 

Юхимовичу, який зареєстрований по ХХХХХХХХХХ, земельну ділянку 

площею 0,2500 га з кадастровим номером ХХХХХХХХХ для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, що 

розташована по ХХХХХХХХХ; земельну ділянку площею 0,2081 га з 

кадастровим номером ХХХХХХХХХХ для ведення особистого селянського 

господарства, що розташована по ХХХХХХХХХХ; земельну ділянку площею 

0,3415 га з кадастровим номером ХХХХХХХХХ для ведення особистого 

селянського господарства, що розташована по ХХХХХХХХХХХ. 

2. Після затвердження технічної документації  зареєструвати речове право 

на нерухоме майно відповідно до чинного законодавства. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну земельну 

погоджувальну комісію. 

Міський голова                                                              Олександр МІГЕЙ 
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БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Житомирської області 

РІШЕННЯ 

37 сесія 8-го скликання 

25 листопада 2022 року                                                                          №1928  

 

Про затвердження технічної документації 

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

меж земельних ділянок комунальної власності  

Баранівської територіальної громади з метою  

передачі їх у власність Линок В.М. 

 

Розглянувши заяву Линок В.М. та технічну документацію із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок комунальної 

власності Баранівської  територіальної громади з метою передачі їх у 

власність, керуючись ст.12, 33, 40, 116, 118, 121, 122, 125, 126, 186, пп.5 п.27 

розділу Х «Перехідні положення» Земельного кодексу України, Законом 

України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

відновлення системи оформлення прав оренди земельних ділянок 

сільськогосподарського призначення та удосконалення законодавства щодо 

охорони земель», Законом України «Про землеустрій», ст.26 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної 

земельної погоджувальної комісії, міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

  1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельних ділянок комунальної власності Баранівської  

територіальної громади та передати безоплатно у власність Линок Валентині 

Миколаївні, яка зареєстрована по ХХХХХХХХХХ, земельну ділянку площею 

0,2500 га з кадастровим номером ХХХХХХХХХХХ для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, що 

розташована по ХХХХХХХХХХХХ; земельну ділянку площею 0,1515 га з 

кадастровим номером ХХХХХХХХХХХ для ведення особистого селянського 

господарства, що розташована в межах ХХХХХХХХХХ; земельну ділянку 

площею 0,1486 га з кадастровим номером ХХХХХХХХХ для ведення 

особистого селянського господарства, що розташована в межах 

ХХХХХХХХХХХ. 

2. Після затвердження технічної документації  зареєструвати речове право 

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

погоджувальну комісію. 

 

 

Міський голова                                                              Олександр МІГЕЙ 
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БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Житомирської області 

РІШЕННЯ 

37 сесія 8-го скликання 

25 листопада 2022 року                                                                          №1929 

 

Про затвердження технічної документації 

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

меж земельних ділянок комунальної власності  

Баранівської територіальної громади з метою  

передачі їх у власність Тимчуку М.О. 

 

Розглянувши заяву Тимчука М.О. та технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок 

комунальної власності Баранівської  територіальної громади з метою передачі 

їх у власність, керуючись ст.12, 33, 40, 116, 118, 121, 122, 125, 126, 186, пп.5 

п.27 розділу Х «Перехідні положення» Земельного кодексу України, Законом 

України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

відновлення системи оформлення прав оренди земельних ділянок 

сільськогосподарського призначення та удосконалення законодавства щодо 

охорони земель», Законом України «Про землеустрій», ст.26 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної 

земельної погоджувальної комісії, міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

  1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельних ділянок комунальної власності Баранівської  

територіальної громади та передати безоплатно у власність Тимчуку Миколі 

Олексійовичу, який зареєстрований по ХХХХХХХХХХ, земельну ділянку 

площею 0,2500 га з кадастровим номером ХХХХХХХХХ для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, що 

розташована по ХХХХХХХХХХХ; земельну ділянку площею 0,3558 га з 

кадастровим номером ХХХХХХХХХХ для ведення особистого селянського 

господарства, що розташована в межах ХХХХХХХХХ; земельну ділянку 

площею 0,3067 га з кадастровим номером ХХХХХХХХХ для ведення 

особистого селянського господарства, що розташована в межах 

ХХХХХХХХХ. 

2. Після затвердження технічної документації  зареєструвати речове право 

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

погоджувальну комісію. 

 

 

Міський голова                                                              Олександр МІГЕЙ 
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БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Житомирської області 

РІШЕННЯ 

37 сесія 8-го скликання 

25 листопада 2022 року                                                                          №1930  

 

Про затвердження технічної документації 

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

меж  земельної ділянки комунальної власності 

Баранівської  територіальної громади з метою  

передачі її у власність Карпович Т.В. 

 

  Розглянувши заяву Карпович Т.В. та технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки 

комунальної власності Баранівської територіальної громади з метою передачі 

її у власність, керуючись ст.12, 33, 116, 118, 121, 122, 125, 126, 186, пп.5 п.27 

розділу Х «Перехідні положення» Земельного кодексу України, Законом 

України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

відновлення системи оформлення прав оренди земельних ділянок 

сільськогосподарського призначення та удосконалення законодавства щодо 

охорони земель», Законом України «Про землеустрій», ст.26 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної 

земельної погоджувальної комісії, міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

         1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки комунальної власності Баранівської 

територіальної громади та передати безоплатно у власність Карпович Тетяні 

Василівні, яка зареєстрована в ХХХХХХХХХХ, земельну ділянку площею 

0,3400 га з кадастровим номером ХХХХХХХХХХ для ведення особистого 

селянського господарства в ХХХХХХХХХХ. 

2. Після затвердження технічної документації зареєструвати речове право 

на нерухоме майно відповідно до чинного законодавства. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну земельну 

погоджувальну комісію. 

 

Міський голова                                              Олександр МІГЕЙ 
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БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Житомирської області 

РІШЕННЯ 

37 сесія 8-го скликання 

25 листопада 2022 року                                                                          №1931  

 

Про затвердження технічної документації 

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

меж  земельної ділянки комунальної власності 

Баранівської  територіальної громади з метою  

передачі її у власність Литвинець Г.С. 

 

  Розглянувши заяву Литвинець Г.С. та технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки 

комунальної власності Баранівської територіальної громади з метою передачі 

її у власність, керуючись ст.12, 33, 116, 118, 121, 122, 125, 126, 186, пп.5 п.27 

розділу Х «Перехідні положення» Земельного кодексу України, Законом 

України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

відновлення системи оформлення прав оренди земельних ділянок 

сільськогосподарського призначення та удосконалення законодавства щодо 

охорони земель», Законом України «Про землеустрій», ст.26 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної 

земельної погоджувальної комісії, міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

         1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки комунальної власності Баранівської 

територіальної громади та передати безоплатно у власність Литвинець Галині 

Сергіївні, яка зареєстрована по ХХХХХХХХХХХХ, земельну ділянку 

площею 0,3816 га з кадастровим номером ХХХХХХХХХХХ для ведення 

особистого селянського господарства в  ХХХХХХХХХХ. 

2. Після затвердження технічної документації зареєструвати речове право 

на нерухоме майно відповідно до чинного законодавства. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну земельну 

погоджувальну комісію. 

 

Міський голова                                              Олександр МІГЕЙ 
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БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Житомирської області 

РІШЕННЯ 

37 сесія 8-го скликання 

25 листопада 2022 року                                                                          №1932  

 

Про затвердження технічної документації 

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

меж земельних ділянок комунальної власності  

Баранівської територіальної громади з метою  

передачі їх у власність Нестерук Г.Д. 

 

Розглянувши заяву Нестерук Г.Д. та технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок 

комунальної власності Баранівської  територіальної громади з метою передачі 

їх у власність, керуючись ст.12, 33, 116, 118, 121, 122, 125, 126, 186, пп.5 п.27 

розділу Х «Перехідні положення» Земельного кодексу України, Законом 

України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

відновлення системи оформлення прав оренди земельних ділянок 

сільськогосподарського призначення та удосконалення законодавства щодо 

охорони земель», Законом України «Про землеустрій», ст.26 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної 

земельної погоджувальної комісії, міська рада 

ВИРІШИЛА: 

  1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельних ділянок комунальної власності Баранівської  

територіальної громади та передати безоплатно у власність Нестерук Галині 

Дмитрівні, яка зареєстрована по ХХХХХХХХХХ, земельну ділянку площею 

0,0490 га з кадастровим номером ХХХХХХХХХ для ведення особистого 

селянського господарства, що розташована в межах ХХХХХХХХХ; земельну 

ділянку площею 0,2706 га з кадастровим номером ХХХХХХХХХ для ведення 

особистого селянського господарства, що розташована в межах 

ХХХХХХХХХХ. 

2. Після затвердження технічної документації  зареєструвати речове право 

на нерухоме майно відповідно до чинного законодавства. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну земельну 

погоджувальну комісію. 

         

 

        Міський голова                                                              Олександр МІГЕЙ 
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БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Житомирської області 

РІШЕННЯ 

37 сесія 8-го скликання 

25 листопада 2022 року                                                                          №1933 

 

Про затвердження технічної документації 

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

меж земельних ділянок комунальної власності  

Баранівської територіальної громади  

 

Розглянувши технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельних ділянок комунальної власності Баранівської  

територіальної громади з метою передачі їх у власність, керуючись ст.12, 33, 

116, 118, 121, 122, 125, 126, 186, пп.5 п.27 розділу Х «Перехідні положення» 

Земельного кодексу України, Законом України «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо відновлення системи оформлення прав 

оренди земельних ділянок сільськогосподарського призначення та 

удосконалення законодавства щодо охорони земель», Законом України «Про 

землеустрій», ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

враховуючи рекомендації постійної земельної погоджувальної комісії, міська 

рада 

 

ВИРІШИЛА: 

  1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельних ділянок комунальної власності Баранівської  

територіальної громади: 

- земельна ділянка площею 0,0755 га з кадастровим номером 

1820684800:04:000:0729 для ведення особистого селянського господарства, 

що розташована за межами с.Рогачів Новоград-Волинського району 

Житомирської області;  

- земельна ділянка площею 0,1633 га з кадастровим номером 

1820684800:04:000:0728 для ведення особистого селянського господарства, 

що розташована за межами с.Рогачів Новоград-Волинського району 

Житомирської області. 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну земельну 

погоджувальну комісію. 

 

 

        Міський голова                                                              Олександр МІГЕЙ 
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БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Житомирської області 

РІШЕННЯ 

37 сесія 8-го скликання 

25 листопада 2022 року                                                                              №1934  

 

Про затвердження технічної документації 

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

меж земельних ділянок комунальної власності  

Баранівської територіальної громади з метою  

передачі їх у власність Бондарчук Г.В. 

 

Розглянувши заяву Бондарчук Г.В. та технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок 

комунальної власності Баранівської  територіальної громади з метою передачі 

їх у власність, керуючись ст.12, 33, 116, 118, 121, 122, 125, 126, 186, пп.5 п.27 

розділу Х «Перехідні положення» Земельного кодексу України, Законом 

України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

відновлення системи оформлення прав оренди земельних ділянок 

сільськогосподарського призначення та удосконалення законодавства щодо 

охорони земель», Законом України «Про землеустрій», ст.26 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної 

земельної погоджувальної комісії, міська рада 

ВИРІШИЛА: 

  1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельних ділянок комунальної власності Баранівської  

територіальної громади та передати безоплатно у власність Бондарчук Галині 

Володимирівні, яка зареєстрована по ХХХХХХХХХХ, земельну ділянку 

площею 0,6179 га з кадастровим номером ХХХХХХХ для ведення особистого 

селянського господарства, що розташована в межах ХХХХХХХХХ; земельну 

ділянку площею 0,3718 га з кадастровим номером ХХХХХХХХХ для ведення 

особистого селянського господарства, що розташована в межах ХХХХХХХХ. 

2. Після затвердження технічної документації  зареєструвати речове право 

на нерухоме майно відповідно до чинного законодавства. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну земельну 

погоджувальну комісію. 

 

 

 

Міський голова                                                              Олександр МІГЕЙ 
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БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Житомирська область 

РІШЕННЯ 

37 сесія 8-го скликання 

 

25 листопада 2022 року                                                                              №1935   

 

Про затвердження розпоряджень  

міського голови прийнятих в  

міжсесійний період 

 

 Заслухавши інформацію головного бухгалтера відділу бухгалтерського 

обліку 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 додатку (додається). 

 

 

 

 

Міський голова                                                                       Олександр МІГЕЙ 
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                                                                              Додаток  

                                                                              до рішення 37 сесії 8  скликання  

                                                                              Баранівської міської ради 

                                                                              від 25.11.2022 року №1935 

 

 

1. Розпорядження від 25.10.2022 року № 185-од «Про зарахування на 

баланс Баранівської міської ради гуманітарної допомоги». 

2. Розпорядження від 31.10.2022 року № 188-од «Про передачу 

гуманітарної допомоги з  балансу Баранівської міської ради на баланс 

Управління соціального захисту населення Баранівської міської ради». 

3. Розпорядження від 27.10.2022 року № 189-од «Про внесення змін до 

річного кошторису асигнувань спеціального фонду  Баранівської міської ради 

на 2022 рік». 

4. Розпорядження від 27.10.2022 року № 190-од «Про передачу 

гуманітарної допомоги з  балансу Баранівської міської ради на баланс КНП 

«Баранівська ЦРЛ» Баранівської міської ради». 

5. Розпорядження від 27.10.2022 року №191-од «Про зарахування на 

баланс Баранівської міської ради гуманітарної допомоги». 

6.  Розпорядження від 27.10.2022 року № 192-од «Про внесення змін до 

річного кошторису асигнувань спеціального фонду  Баранівської міської ради 

на 2022 рік». 

7. Розпорядження від 27.10.2022 року № 193-од «Про передачу 

гуманітарної допомоги з  балансу Баранівської міської ради на баланс 

Управління соціального захисту населення Баранівської міської ради». 

8. Розпорядження від 28.10.2022 року № 194-од «Про внесення змін до 

річного кошторису асигнувань спеціального фонду  Баранівської міської ради 

на 2022 рік». 

9. Розпорядження від 31.10.2022 року № 195-од «Про зарахування на   

баланс Баранівської міської ради гуманітарної допомоги». 

10. Розпорядження від 31.10.2022 року № 196-од «Про внесення змін до 

річного кошторису асигнувань спеціального фонду  Баранівської міської ради 

на 2022 рік». 

11. Розпорядження від 31.10.2022 року № 197-од «Про передачу 

гуманітарної допомоги з  балансу Баранівської міської ради на баланси 

окремих юридичних структурних підрозділів Баранівської міської ради». 

12. Розпорядження від 31.10.2022 року № 199-од «Про внесення змін до 

річного кошторису асигнувань спеціального фонду  Баранівської міської ради 

на 2022 рік». 

13. Розпорядження від 04.11.2022 року № 205-од «Про внесення змін до 

річного кошторису асигнувань спеціального фонду  Баранівської міської ради 

на 2022 рік». 

14. Розпорядження від 07.11.2022 року № 208-од «Про надання дозволу 

на виготовлення проектно-кошторисної документації «Капітальний ремонт 
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дорожнього покриття комунальної власності по вул. Євгена Коновальця в м. 

Баранівка Житомирської області». 

15. Розпорядження від 18.11.2022 року № 220-од «Про відпуск 

продовольчих ресурсів із місцевого резерву продовольства». 

       

 

 

      Секретар  ради                                                              Володимир ЗАРЕМБА 
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БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Житомирської області 

РІШЕННЯ 

37 сесія 8-го скликання 

25 листопада 2022 року                                                                          №1936  

 

Про внесення змін до фінансового плану  

 Комунального некомерційного підприємства 

 «Баранівська центральна районна лікарня»  

Баранівської міської ради на 2022р. 

 

 

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 

 

ВИРІШИЛА: 

 

 1. Внести зміни до фінансового плану  Комунального некомерційного 

підприємства «Баранівська центральна районна лікарня» Баранівської міської 

ради на 2022р. (додаток 1).  

          2. Відповідальність за виконання показників фінансового плану на 2022 

рік покласти на директора комунального некомерційного підприємства 

«Баранівська центральна районна лікарня» Баранівської міської ради 

Шатровського І. В.. 

  3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 

з питань бюджету та комунальної власності, економічного розвитку, 

транспорту та зв’язку. 

 

 

 

        Міський голова                                                                   Олександр МІГЕЙ 
 

  

 

  



79 

 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Житомирської області 

РІШЕННЯ 

37 сесія 8-го скликання 

25 листопада 2022 року                                                                          №1937 

 

Про затвердження Програми 

підтримки об’єднань співвласників 

багатоквартирних будинків та 

житлово-будівельних кооперативів 

на 2022-2025 роки 

 

Керуючись пунктом 22 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в України», Законом України «Про об’єднання співвласників 

багатоквартирного будинку», Законом України «Про особливості здійснення 

права власності у багатоквартирному будинку», враховуючи пропозиції 

постійної комісії з питань бюджету та комунальної власності, економічного 

розвитку, транспорту та зв’язку з метою створення сприятливих умов для 

активного розвитку об’єднань співвласників багатоквартирних будинків, 

житлово-комунальних кооперативів, міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити Програму підтримки об’єднань співвласників 

багатоквартирних будинків та житлово-будівельних кооперативів на 2022 – 

2025 роки (додається). 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 

з питань бюджету та комунальної власності, економічного розвитку, 

транспорту та зв’язку. 

 

 

Міський голова                                                           Олександр МІГЕЙ 

  



80 

 

                                                                               Додаток  

                                                                               до рішення 37 сесії 8 скликання  

                                                                               Баранівської міської ради 

                                                                               від 25.11.2022 року №1937 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Програма підтримки 

об’єднань співвласників багатоквартирних будинків та 

житлово–           будівельних кооперативів Баранівської 

міської територіальної громади 

на 2022-2025 роки 
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Паспорт 

Програми підтримки об’єднань співвласників багатоквартирних 

будинків та житлово – будівельних кооперативів  Баранівської 

міської територіальної громади на 2022-2025 роки 

1 Ініціатор розроблення Програми Баранівська міська рада  

2   

3 Розробник Програми Баранівська міська рада 

4 Співрозробники Програми ОСББ  

5 Відповідальний виконавець 

Програми 

Баранівська міська рада 

 

6 Учасники Програми Виконавчі органи Баранівської 

міської ради  

та її структурні підрозділи, 

об’єднання співвласників 

багатоквартирних будинків, житлово-

будівельні кооперативи 

Баранівськоїміської територіальної 

громади, організації-виконавці робіт 

7 Термін реалізації Програми 2022 - 2025 рр. 

8 Перелік бюджетів, які беруть 

участь у виконанні Програми 

Міський бюджет,обласний бюджет, 

державний бюджет,власні  кошти 

ОСББ, ЖБК та інші джерела, не 

заборонені законодавством 

України (гранти, залучені кредити 

тощо). 

9 Загальний обсяг фінансових 

ресурсів, необхідних для реалізації 

Програми 

Кошти міського 
бюджету в межах 

фінансового ресурсу  
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1. Загальні положення 

Програма підтримки об’єднань співвласників багатоквартирних будинків 

та житлово – будівельних кооперативів  Баранівської міської територіальної 

громади на 2022-2025 роки (надалі Програма) розроблена на підставі Цивільного 

кодексу України, законів України «Про об'єднання співвласників 

багатоквартирного будинку», «Про особливості здійснення права власності у 

багатоквартирному будинку», «Про житлово-комунальні послуги», «Про місцеве 

самоврядування в Україні», постанов Кабінету Міністрів від 11.10.2002 року 

№1521 (із змінами, внесеними згідно з Постановами Кабінету Міністрів України 

від 22.09.2004 № 1242, від 25.12.2013 № 955) «Про реалізацію Закону України 

«Про об'єднання співвласників багатоквартирного будинку»; від 08.10.1992 

№572 року «Про механізм впровадження Закону України "Про приватизацію 

державного житлового фонду». 

Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» на 

місцеві органи влади покладаються обов’язки здійснювати від імені громади та в 

її інтересах функції і повноваження місцевого самоврядування, визначені 

Конституцією та законами України. 

Однією з найбільш гострих соціально-економічних проблем України на 

сьогоднішній день є житлова. Застарілими є організаційні принципи роботи та 

управління житлово-експлуатаційних організацій, відсутність системних 

перетворень у житлово-комунальній сфері, постійне недофінансування 

запланованих заходів щодо належного утримання та ремонту житлового фонду, 

його реконструкції і модернізації призвело до незадовільного стану житла в 

громаді. 

Необхідність прийняття Програми обґрунтовується нагальною потребою 

забезпечення ефективного управління спільним майном багатоквартирних 

будинків. 

Удосконалення управління та збереження житлового фонду, його 

модернізація та заходи з енергозбереження - одна з найважливіших проблем, що 

постають перед міською владою. Всі, хто працює над реформуванням житлово-

комунального господарства, розуміють, що така довгоочікувана реформа 

можлива лише за умови самої активної участі у цій справі ОСББ та ЖБК як нової 

організаційної форми утримання житла, що значно краще відповідає реаліям 

сьогодення. 

Потребує вирішення питання підготовки житлових будинків до передачі їх 

на самообслуговування ОСББ, виділення допомоги ОСББ на капітальний ремонт 

конструктивних елементів та інженерних мереж будинків, де таке 

обслуговування вже ведеться ними самостійно. 

Допомога із місцевого бюджету необхідна як в реалізації першочергових 

заходів капітального ремонту, так і у випадку участі ОСББ у впровадженні 

проектів за рахунок коштів державного бюджету, грантових коштів та інших 

форм фінансової підтримки. 
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2. Опис проблеми, на вирішення якої спрямована Програма 

2.1. У переважної частини житлового фонду , функції з експлуатації    

та    утримання    житла  ніхто не здійснює   . Тим часом, витрати на утримання 

будинків періодично зростають, будучи постійним каталізатором неспокою 

для громадян громади. Стан житлових будинків без капітальних ремонтів 

погіршується. Величезних фінансових ресурсів, які необхідні для такої 

реновації, немає ні у державному ні у місцевих бюджетах. 

2.2. Обмеженість коштів, що виділяються на капітальний ремонт 

житлового фонду з бюджетів всіх рівнів, та недоліки у системі надання 

комунальних послуг свідчать, що проблеми у сфері житлово-комунального 

господарства необхідно вирішувати іншим шляхом, а саме – проведенням 

структурних реформ, які дадуть змогу створити нову економічну модель 

експлуатації та розвитку житлового господарства, забезпечити його надійне і 

високоякісне обслуговування з врахуванням інтересів мешканців. Таким 

ефективним власником будинку, який може управляти і приймати рішення 

щодо ремонту будинку, його модернізації з огляду на вимоги 

енергоефективності, розпоряджатися прибудинковою територією, замовляти 

необхідні для утримання комунальні послуги, стає об’єднання співвласників 

багатоквартирного будинку (надалі – ОСББ, об’єднання). Створення ОСББ - 

ефективного власника будинку - це шлях, яким пішли у свій час більшість 

європейських країн. 

2.3. Необхідність прийняття Програми зумовлена першочергово 

набранням чинності 1 липня 2015 року Закону України «Про особливості 

здійснення права власності у багатоквартирному будинку». 

2.4. Програма підтримки об’єднань співвласників багатоквартирних 

будинків та житлово - будівельних кооперативів у громаді на 2022-2025 роки 

полягає у визначенні шляхів максимального сприяння міської влади 

створенню та функціонуванню об'єднань співвласників багатоквартирного 

будинку. Основними перевагами, які надає ОСББ власникам житлових та 

нежитлових приміщень багатоквартирного житлового будинку, є: 

- право вибору форми управління багатоквартирним житловим 

будинком; 

- право самостійно встановлювати кошторис експлуатації та утримання 

багатоквартирного житлового будинку, 

- право визначати тривалість, черговість і обсяги робіт з ремонту 

багатоквартирного житлового будинку; 

- набуття права власності або права користування прибудинковою 

територією; 

- отримання повного обсягу житлово-комунальних послуг на якісному 
рівні; 

- забезпечення контролю за використанням допоміжних приміщень 
будинку, територій загального користування; 
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- забезпечення контролю за збором, розподілом та витрачанням 

грошових коштів, що спрямовуються на утримання багатоквартирного 

будинку та на оплату вартості житлово-комунальних послуг. 

2.5. Найбільш дієвими способами у заохоченні мешканців до створення 

ОСББ є: 

- надання їм фінансової допомоги у виконанні робіт з капітального 

ремонту будинку, що реалізується виділенням коштів з місцевого бюджету; 

- проведення фахового огляду і визначення технічного стану будинку 

на час його передачі на баланс ОСББ; 

- організація навчань керівників ОСББ, забезпечення постійних 

консультацій з питань створення і діяльності об’єднань; 

- сприяння у підготовці проектів на отримання можливих міжнародних 

грантів, кредитів, а також залучення ОСББ до участі у всеукраїнських і 

міжнародних програмах підтримки громадської активності. 

Крім матеріального стимулювання проблема створення ОСББ потребує 

координації зусиль виконавчих органів міської ради з громадськістю та 

громадськими організаціями міста. Взаємодія об'єднань мешканців з міською 

владою є найважливішою передумовою для соціального партнерства на 

місцевому рівні, залучення мешканців до розв’язання міських проблем, зокрема, 

найактуальніших сьогодні проблем житлово-комунального господарства. 

 
3. Мета та завдання Програми 

3.1. Метою Програми є суттєве поліпшення якості житла та житлово- 

комунальних послуг для мешканців територіальної громади, забезпечення 

надійності та безпечної експлуатації житлового фонду громади, вирішення 

проблем з реалізації права власності у багатоквартирному будинку. 

3.2. Завдання програми: 
- сприяння діяльності ОСББ та ЖБК, підтримка на всіх етапах їх 

функціонування; 

- проведення необхідної інформаційно-роз'яснювальної роботи щодо 

підтримки ОСББ з метою надання мешканцям багатоквартирних будинків 

необхідних знань про механізми створення та діяльності ОСББ, проведення 

відповідних навчань, тренінгів та семінарів; 

- надання власникам квартир в багатоквартирних житлових будинках 

практичної допомоги в процесі створення та діяльності ОСББ: надання 

типових зразків установчих та реєстраційних документів, участь працівників 

відділу розвитку ОСББ, реформування та економічного аналізу в роботі 

установчих зборів, проведення обстежень технічного стану під час передачі 

будинків ОСББ; участь у зборах з визначення пріоритетних видів робіт 

капітального ремонту; 

- покращення технічного стану і надійності багатоквартирних будинків; 

- підвищення безпечності й комфорту проживання мешканців 

багатоквартирних будинків шляхом підвищення рівня забезпеченості 

житлово-комунальними послугами в необхідних обсягах вищої якості; 

- залучення мешканців будинків (співвласників) до спільного утримання 
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багатоквартирних будинків; 

- фінансування робіт з капітального ремонту будинків, у яких створено ОСББ 

та ЖБК (найбільш дієвим способом заохочення мешканців до створення ОСББ 

є реальна допомога ОСББ через фінансування з міського бюджету робіт з 

капітального ремонту основних конструктивних елементів будинку); 

- забезпечення прозорості і відкритості при наданні фінансової допомоги з 

міського бюджету (програма передбачає запровадження конкурсу серед 

ОСББ та ЖБК громади щодо реалізації підготованих ними проектів); 

- сприяння залученню коштів Державного бюджету України, інвестицій та 

кредитів міжнародних фінансових організацій та ресурсів (для бажаючих 

створити ОСББ, навести лад у будинку необхідно вивчати та популяризувати 

просвітницькі програми, які необхідно здійснювати за допомогою 

міжнародних і громадських організацій, до яких буде долучатись міська влада; 

необхідно допомогти об’єднанням в їх намаганнях залучати кредитні та 

грантові кошти міжнародних фінансових установ (якщо такі працюватимуть у 

громаді) на модернізацію та енергозберігаючі заходи у житлових будинках, у 

тому числі пропонувати співфінансування таких проектів з міського бюджету. 

 
4. Основні комплексні заходи реалізації Програми 

Напрямки реалізації Програми: 

- інформаційно-консультативний та адміністративно-організаційний; 
- фінансово-господарський. 

4.1. Заходи, передбачені для реалізації інформаційно-консультативної 

та адміністративно-організаційної частини Програми: 

№ 
п/п 

Назва заходу Відповідальний виконавець 

1. Проведення інформаційно- 

роз’яснювальних та заходів щодо 

позитивного досвіду ОСББ: 

- ініціювання проведення загальних 

зборів мешканців будинку; 

- друкування статей на офіційному сайті 

Баранівської міської ради 

Загальний відділ, відділ 
благоустрою та житлово- 
комунального 

господарства   Баранівської 

міської ради. 

 

2. Надання консультативно-методичної, 

правової допомоги під час створення 
ОСББ 

Відділ благоустрою та 
житлово- комунального 
господарства   Баранівської 
міської ради. 

3. Здійснення партнерських відносин між 

органами місцевого самоврядування і 

ОСББ: 

- підтримка ініціативи мешканців міста з 

організації ОСББ; 

- забезпечення участі повноважного 

представника міської ради в роботі 

установчих зборів 

Відділ благоустрою та  
житлово- комунального 
господарства   Баранівської 
міської ради. 
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4. Оприлюднення матеріалів по виконанню 

Програми 

Загальний відділ 

Баранівської міської ради 

4.2. Фінансово-господарський напрямок Програми 

Заходи, передбачені у цьому напрямку, покликані забезпечити ефективне 

управління у сфері виробництва та надання житлово-комунальних послуг, 

створення конкурентного середовища, сприяння технічному переоснащенню 

житлово-комунального господарства. 

В ході фінансування та реалізації проекту відділ благоустрою та житлово-

комунального господарства Баранівської міської ради надає консультаційну 

допомогу, здійснює нагляд та контроль за використанням коштів. 

4.2.1. Джерела фінансування заходів 

    Фінансування Програми за напрямками (додаток 1 до Програми), 

забезпечуватиметься за бюджетні кошти відповідно до Порядку фінансування 

Програми фінансової підтримки об’єднань співвласників багатоквартирних 

будинків та житлово – будівельних кооперативів  Баранівської міської 

територіальної громади Баранівської міської територіальної громади на 2022-

2025 роки (додаток 2 до Програми) за наявності розробленої та затвердженої 

проектно - кошторисної документації з позитивним експертним звітом та кошти 

з інших джерел, не заборонених законодавством України. 

Громадський контроль за ходом реалізації Програми здійснюється 

представниками громадських організацій за їх бажанням, а також 

представниками правлінь ОСББ та ЖБК. 

 

5. Очікувані результати від виконання Програми 

5.1. Для мешканців громади: 
         5.1.1.забезпечення інформування населення в умовах реформування 

житлово-комунального господарства про переваги об'єднань власників житла; 

         5.1.2.покращання технічного стану будинків та умов проживання в них; 

         5.1.3.цільове та раціональне використання коштів мешканців на утримання 

житлових будинків; 

         5.1.4.створення ефективного власника; 

               5.1.5.забезпечення умов комфортного проживання населення міста. 

5.2. Для міської ради: 

        5.2.1.реалізація державної політики щодо регіонального розвитку у сфері 

житлово-комунального господарства; 

        5.2.2поліпшення фізичного стану житлового фонду міста в цілому; 
5.2.3.створення прозорого механізму взаємодії міської влади з 

об'єднаннями громадян, підприємствами та громадськістю спрямованого на 

вирішення проблемних питань у сфері житлово-комунального господарства; 

        5.2.4.налагодження партнерських стосунків із міжнародними фондами 

допомоги. 

Реалізація цієї Програми сприятиме відродженню свідомості міської 

громади, спрямованої на поліпшення життєдіяльності ОСББ. 

 



87 

 

6. Координація та контроль за виконанням Програми 

Програма передбачає заходи із самоорганізації та соціальної активізації 

громади, розроблення та впровадження громадських ініціатив для покращення 

якості життя мешканців. 

Громадський контроль за ходом реалізації Програми здійснюється ОСББ, 

ЖБК та представниками профільних громадських організацій. 

Контроль за використанням коштів бюджету, спрямованих 

на забезпечення виконання Програми, здійснюється у порядку, встановленому 

чинним законодавством України, відповідно до етапів Програми, Бюджетного 

кодексу України та в рамках виділених бюджетних асигнувань на поточний рік. 

Координація, контроль та аналіз ходу виконання Програми здійснюється 

Баранівською міською радою. 

 

 

 

 

 

Секретар ради                                             Володимир ЗАРЕМБА 
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Додаток 1 
до Програми підтримки об’єднань 

співвласників багатоквартирних будинків 

та житлово- будівельних кооперативів  

Баранівської міської територіальної 

громади  на 2022- 2025 роки 

Напрями використання коштів з міського бюджету: 

 

Завдання 
Умови співфінансування 

Кошти 

міського 
бюджету, % 

Кошти 

ОСББ, % 

1. Завдання та роботи підвищеної небезпеки, не виконання яких 

погрожує життю чи здоров’ю мешканців або цілісності споруд: 

Капітальний ремонт внутрішніх систем 
газопостачання  водовідведення -, 

водо- та електропостачання, заміна 

електрощитових та внутрішньої електропроводки * 

 

70 

 

30 

Капітальний ремонт покрівлі, заміна пошкодженої 
покрівлі 

80 20 

Встановлення або поточний ремонт систем 

протипожежної автоматики та димовидалення 

багатоповерхових житлових будинків 

10 90 

2. Завдання та роботи, що потребують значних коштів та ніяк не 

можуть бути реалізовані ОСББ самостійно та роботи з поліпшення 

енергоефективності будинків 

Утеплення фасадів, технічних поверхів, Ремонт, 

заміна зношених елементів будинку: конструкцій 

даху; віконних рам, дверних коробок і полотен; 

трубопроводів опалення, заміна вікон, балконних 

дверей для місць загального користування 

 

40 

 

60 

Заміна інженерного обладнання та  автоматизація 
обліку і регулювання витрат енергоресурсів 

40 60 

Капітальний ремонт асфальтобетонного покриття 
та пішохідних доріжок на прибудинковій території 

 

40 
 

60 

Капітальний ремонт/ встановлення спортивних та 
дитячих майданчиків 

 

40 
 

60 

Ремонт сходів, покраска стін та стелі місць 
загального користування будинку 

40 60 

3. Завдання та роботи, що поліпшують безпеку 

проживання, благоустрій території та загальний стан громади:  

Встановлення систем відеоспостереження за 
прилеглою територією 

40 60 

Встановлення систем автополиву зелених 
насаджень 

30 70 
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Встановлення систем контролю доступу 
будинку/прибудинкової території 

30 70 

Благоустрій/озеленення прибудинкової території 30 70 



Додаток 2 до Програми 

 

Порядок фінансування 

Програми  підтримки об’єднань співвласників 

багатоквартирних будинків та житлово- 

будівельних кооперативів  Баранівської міської 

територіальної громади  на 2022-2025 роки 

 

Терміни, що використовуються у Порядку: 

Головний розпорядник коштів – Виконавчий комітет 

Баранівської  міської ради, що фінансує затверджені проекти. 

Замовник – об’єднання співвласників багатоквартирного 

будинку (ОСББ), що подають, реалізовують проекти, а також 

відповідають за їх успішне впровадження. 

Виконавець – юридична особа, що провадить господарську 

діяльність у відповідності до Закону України від 01.06.2000 № 1775 

«Про ліцензування певних видів господарської діяльності» із 

врахуванням Переліку (кодифікатору) робіт, що підлягають 

ліцензуванню. 

Конкурсна комісія – консультативно-дорадчий орган, головне 

завдання якого полягає у визначенні переможців відкритого конкурсу 

серед наданих ОСББ проектів та подання їх для фінансування за 

рахунок коштів, передбачених Програмою. 

 

1. Порядок участі у Програмі 

 

1.1. Інформація про початок виконання Програми розміщується на 

офіційному Інтернет- порталі Баранівської міської ради та в ЗМІ. 

 

1.2. Заявки про співфінансування від ОСББ та ЖБК за встановленою 

формою (додаток ___ до Програми) (далі – заявки) подаються до 

відділу благоустрою та житлово-комунального господарства 

Баранівської  міської ради до 15 вересня поточного року для 

безпосередньої реалізації заходів наступного року. 

У разі виникнення аварійної ситуації додатково надається протокол 

засідання комісії з питань ТЕБ і НС, що за датою засідання відбулось у 

тому  

ж році, що й подання заявки від ОСББ та ЖБК. 

 

1.3. До заявки додаються наступні документи: 

- протокол загальних зборів мешканців, підписаний не менш, як 

75% співвласників будинку, у якому зазначається згода мешканців 

прийняти участь у Програмі на умовах співфінансування; 

- дефектний акт та/або проектно-кошторисна документація (в разі 

наявності); 
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- перелік робіт на поточний бюджетний рік та їх орієнтована 

вартість; 

- пояснювальна записка щодо необхідності проведення ремонтних 

робіт. 

 

         Остаточний перелік ремонтних робіт може визначатися 

(уточнюватися) спільно з розпорядником коштів. Пакет документів 

направляється письмово  

на ім’я міського голови.  

 

1.4. Кількість заявок поданих від одного ОСББ, ЖБК та ОК 

обмежена. 

Для отримання фінансування у кожному бюджетному році на 

здійснення заходів на умовах співфінансування, визначених 

Програмою, ОСББ та ЖБК 

має право подати не більше однієї заявки на суму, що не перевищує 

10% 

від передбаченого загального фінансування на поточний рік. 

 

1.5. Отримані заявки реєструються в окремому, прошитому, 

пронумерованому, скріпленому печаткою журналі, з обов'язковим 

вказанням напрямку використання коштів та інформації про відсоток 

співфінансування, що зобов’язується надати ОСББ та ЖБК. 

 

1.6. Реєстр заявок формується відділом благоустрою та ЖКГ 

Баранфівської  міської ради та протягом 10 (десяти) робочих днів 

після кінцевої дати приймання заявок оприлюднюється на офіційному 

Інтернет-сайті Баранівської  міської ради. 

 

1.7. Формування реєстру заявок передбачає включення до нього 

усіх поданих заявок за напрямками використання коштів, відповідно 

до основних заходів Програми, згідно з черговістю. 

 

           У першу чергу в реєстрі заявок зазначаються будинки, де 

аварійна ситуація підтверджена протоколом засідання комісії з питань 

ТЕБ і НС. 

Такі заявки розглядаються позачергово поза конкурсом. 

 

             У другу чергу – будинки ОСББ та ЖБК, які подають заявки 

в перший раз. 

  

           У третю чергу – будинки з найбільшим запропонованим 

відсотком співфінансування, з зазначеним у заявках ОСББ та ЖБК 
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(надання більшого відсотку дає першочергове право на 

співфінансування). 

 

           У випадку дефіциту коштів, необхідних для фінансування 

всіх поданих заявок, черговість (серед заявок з найменшим однаковим 

відсотком співфінансування) визначається згідно з датою та часом 

подання 

та встановленими цим Порядком пріоритетами. 

 

1.8. Оскарження даних реєстру заявок здійснюється протягом 5 

(п’яти) робочих днів після кінцевої дати оприлюднення реєстру 

заявок. Скарга подається безпосередньо до Баранівської міської ради, 

та має бути розглянута протягом чотирьох робочих днів з наданням 

скаржнику особисто в руки (або направленням простим поштовим 

повідомленням) письмової відповіді. 

 

1.9. У разі відмови ОСББ та ЖБК від подальшої участі у реалізації 

заходів Програми після закінчення граничних строків оскарження 

даних реєстру заявок, до такого ОСББ та ЖБК застосовується 

дискваліфікація строком на один рік (наступний за роком подачі такої 

заявки). 

 

1.10. Наступного дня після закінчення граничних строків 

оскарження  

та періоду, передбаченого для надання письмової відповіді скаржнику, 

реєстр заявок подається до Баранівської ради для затвердження 

міським головою, який затверджує його протягом десяти робочих 

днів. 

 

1.11. Протягом десяти робочих днів з дня затвердження реєстру 

заявок міським головою, Баранівська міська рада формує бюджетний 

запит 

щодо співфінансування заявок на наступний рік та подає його до 

відділу фінансів Баранфівської міської ради. 

 

         За необхідності також подається запит на зміну цільового 

призначення бюджетних коштів згідно з бюджетною класифікацією 

відповідно 

до фактичного запиту на фінансування, визначеного за результатами 

формування реєстру заявок. 

 

1.12. Протягом 15 робочих днів з дня затвердження реєстру заявок 

міським головою (але не пізніше 01 грудня) Баранівська міська рада, 

оприлюднює 
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на офіційному Інтернет-сайті Баранівської  міської ради затверджений 

реєстр заявок із зазначенням в ньому тих ОСББ та ЖБК, 

що отримали право на співфінансування з бюджету Баранівської 

міської ради, виходячи із прогнозованих обсягів фінансування 

Програми. 

1.13. ОСББ та ЖБК, що отримали право на співфінансування 

з бюджету Баранівської  міської ради  до 01 травня кожного поточного 

року подають до Баранівської міської ради, затверджену печаткою 

ОСББ та ЖБК копію укладеного договору з підрядною організацією, 

бажано, визначеною на підставі проведення процедури публічних 

електронних закупівель товарів, робіт і послуг. 

            Ненадання в установлений термін копії укладеного договору 

з підрядною організацією є підставою для втрати права на 

співфінансування 

з бюджету Баранівської  міської ради в поточному році 

без додаткових затверджень та повідомлень, а право на фінансування 

отримує наступне ОСББ, ЖБК відповідно з черговістю, визначеною 

у затвердженому та опублікованому реєстрі заявок. 

 

1.14. Враховуючи тривалий термін з подачі документів до початку 

робіт, 

у разі виникнення потреби у зміні виду робіт, в межах попереднього 

фінансування, учасник Програми письмово повідомляє про таку 

необхідність та додає відповідні документи: 

 

- заява на ім’я міського голови на зміну виду робіт; 

- пояснювальна записка; 

- дефектний акт та/або проектно-кошторисна документація (в разі 

наявності); 

- перелік робіт та їх орієнтована вартість. 

 

1.15. ОСББ та ЖБК, які було внесено до реєстру заявок  

на співфінансування від ОСББ та ЖБК на поточний рік, але їх було 

знято з фінансування у зв’язку з закінченням бюджетного року та 

неможливістю виконання ремонтних робіт у повному обсязі, 

отримують право  

на співфінансування з бюджету Баранівської міської ради 

у наступному  році позачергово. 

 

1.2. Конкурсна комісія оцінює пропозиції і проводить їх ранжування 

для фінансування. Процедура відбору базується на принципах 

конкуренції та прозорості й проводиться відповідно до критеріїв 

відбору проектів визначених Програмою. 
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1.3. Після прийняття рішення Конкурсною комісією щодо підтримки 

та фінансування проектів у місячний термін з дня отримання, вказані 

пропозиції подаються до виконання головному розпоряднику – 

виконавчому комітету Баранівської міської ради. 

1.4. Відділ фінансів Баранівської міської ради, на підставі рішення 

Конкурсної комісії готує на затвердження чергової сесії Баранівської  

міської ради заходи Програми фінансової підтримки ОСББ на поточний 

та/або наступний рік на умовах співфінансування у співвідношенні 

визначеному п. 2 цього Порядку. 

Дане рішення публікуються на офіційному Інтернет-порталі                       Баранівської  

  міської ради та в засобах масової інформації. 

 

2. Фінансування Програми 

 

     Між головним розпорядником бюджетних коштів Виконавчим 

комітетом Баранівської міської ради та головою об’єднання 

підписується договір про співфінансування (зразок додається), після 

затвердження видатків Програми у міському бюджеті на відповідний 

рік.  

     Всю відповідальність за успішну реалізацію проекту несе 

об’єднання (ОСББ). 

Фінансування заявок, наданих для участі у Програмі, здійснюється 

таким чином: 

- головним розпорядником коштів бюджету Баранівської міської 

територіальної громади є Баранівська міська рада; 

- одержувачем коштів бюджету Баранівської міської територіальної 

громади на виконання заходів, передбачених цією Програмою, є ОСББ 

та ЖБК 

згідно затвердженого реєстру заявок; 

- одержувачі коштів бюджету на виконання заходів, передбачених 

цією Програмою повинні згідно з чинним законодавством укласти 

відповідні договори з підрядними організаціями до 01 травня. 

В ході фінансування та реалізації проекту відділ благоустрою та 

житлово-комунального господарства Баранівської міської надає 

консультаційну допомогу, здійснює нагляд та контроль за 

використанням коштів. 

Для отримання фінансування з бюджету ОСББ та ЖБК необхідно 

відкрити рахунок в Управлінні  Державної казначейської служби 

України у Баранівському районі. 

Кошти на реалізацію заходів, передбачених Програмою, 

перераховуються головним розпорядником коштів бюджету 

Баранівської міської територіальної громади на рахунок ОСББ та ЖБК, 

відкритий 
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у Управлінні  Державної казначейської служби України у 

Баранівському районі. 

Відкриття рахунків, реєстрація, облік зобов’язань в Управлінні  

Державної казначейської служби України у Баранівському районі 

та проведення операцій з використанням коштів бюджету здійснюється 

у порядку, встановленому Державною казначейською службою 

України. 

 

 Фінансування проектів проходить у два етапи: 

Перший етап - це внесок об’єднання співвласників 

багатоквартирного будинку. 

Другий етап – внесок міської ради, що надається після подання в 

відділом благоустрою та житлово-комунального господарства  міської 

ради повного пакету                                       звітної документації про використання коштів 

об’єднання. 
 

 

Для отримання першого траншу з міського бюджету у розмірі 

не більш 50% від розподілу співфінансування: 

1) лист – запит на авансове фінансування. Сума авансового 

фінансування розраховується як різниця між сумою авансового 

платежу по договору у відповідності до порядку, встановленого 

Державною казначейською службою України та частиною 

фінансування, вказаною ОСББ, ЖБК  у власній заявці; 

2) копію договору між ОСББ та ЖБК та підрядною 

організацією, завіреною належним чином (одноразово); 

3) кошторис на виконання робіт; 

4) висновок Держбудекспертизи (у разі потреби); 

копію виписк з банківського рахунку ОСББ, ЖБК, яка 

підтверджує наявність власних коштів ОСББ, ЖБК в сумі, 

достатній для оплати частки фінансування ОСББ, ЖБК, 

відповідно до відсотку, зазначеного ОСББ та ЖБК у власній 

заявці; 

копії підтверджуючих документів, які зареєстровані в Управлінні  

Державної казначейської служби України у Баранівському районі, 

завірених належним чином 

      

  Авансове фінансування здійснюється Баранівською міською радою 

не пізніше 10 робочих днів з дати отримання зазначеного вище пакета 

документів або, за необхідності, в інший термін, узгоджений з головою 

ОСББ, ЖБК або уповноваженою особою, яка подавала пакет 

документів для отримання фінансування авансової суми платежу 
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Для отримання другого траншу –

 остаточного розрахунку, 

якій надається після завершення всіх робіт за проектом: 

1) лист – запит на остаточне фінансування; 
2) копії платіжних доручень, завірених належним чином, 

про перерахунок коштів першого траншу на рахунок підрядної 

організації (з відміткою казначейства); 

3) акт виконаних робіт (форма КБ-2а; 3-а) на всю вартість 

проекту із відміткою технічного та/або авторського нагляду; 

4) акт про прийняття і введення в експлуатацію; 

5) корегований кошторис (при необхідності); 

6) протокол або наказ про подальше утримання проекту; 

7) фотоматеріали реалізованого проекту; 
8) звіт про інформування співвласників будинку про хід 

реалізації Програми, суму затрачених коштів, частку кожного 

співвласника, тощо. 

 

У випадку зміни вартості робіт (послуг) у бік збільшення, додаткове 

фінансування відбувається за рахунок власних коштів ОСББ та ЖБК. 

При зменшенні вартості робіт (послуг), сума фінансування частки 

ОСББ, ЖБК не переглядається, а сума фінансування з бюджету 

зменшується 

на відповідну різницю між заявкою та фактичною сумою фінансування 

за укладеним договором. 

 

Остаточне фінансування здійснюється Баранівською міською радою 

не пізніше 10 робочих днів з дати отримання зазначеного вище пакета 

документів за умови наявності коштів на відповідних рахунках. 

 

 

Після отримання коштів другого траншу ОСББ необхідно надати: 

копію платіжного доручення про перерахунок коштів другого траншу 

виконавцю (з відміткою Казначейства). Відповідно до змін чинного 

законодавства можливе подання додаткових документів. 

За згодою сторін між Розпорядником коштів та Одержувачем 

можливий один транш по факту виконаних робіт і проведення 

відповідного аудиту. 

Всі документи подаються або в оригіналі або копії завірені печаткою 

Організації - замовника. 

Після завершення робіт, передбачених проектом, проводиться 

відповідний аудит в ході якого підписується акт про прийняття і 

введення в експлуатацію. У ньому беруть участь: виконавці робіт, 

ОСББ, представники міської влади. На проведення даного заходу 

запрошуються представники місцевих ЗМІ (за потребою). 
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На завершальному етапі реалізації проектів голова об’єднання 

зобов’язується проводити інформування громадськості через ЗМІ й 

сприяти проведенням оглядових візитів. 
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Додаток 3 

до Програми 
 

ОСББ, ЖБК  «__________________________________________» 
(назва) 

 
(юридична адреса ОСББ, ЖБК) 

Код ЄДРПОУ _________________, МФО ________ р/р _______________________ 
в  

(назва банку)  

 

вих. №________ 
від «____» __________ 20 ___ р. 

 
Міському голові 
_______________________ 

ЗАЯВКА 
 

Відповідно до Програми підтримки об’єднань співвласників 
багатоквартирних будинків та житлово-будівельних кооперативів Баранівської 
міської територіальної громади на 2022–2025 роки, прошу прийняти заявку на 
участь у цій Програмі на умовах обов’язкового співфінансування для проведення: 
___________________________ 
______________________________________________________________________ 

(вказати повністю найменування товарів/робіт/послуг) 

____________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

за адресою: _____________________________________________________________, буд. 
№_____ 

 
Очікувана вартість товарів/робіт/послуг становить – ____________________грн. ___ коп. 

____________________________________________________________________ 
(сума прописом) 

 

Відсоток співфінансування від ОСББ, ЖБК, становить 
_____________________________________________________________________грн.__ коп. 

(сума прописом) 

____ % від вартості товарів/робіт/послуг, визначеної дефектними актами та/або проектно-

кошторисною документацією, та іншими розрахунковими документами (додаються). 

 
Контактна інформація (номер телефону та електронна адреса): 

____________________________________________________________________ 

 
Голова правління 
ОСББ, ЖБК 
«____________________»  ______________   
               (назва)     (підпис)            (ініціали, прізвище) 

       (місце для печатки) 
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Додаток 4 

до Програми 
ОСББ, ЖБК «__________________________________________» 

                                      (назва) 
 

(юридична адреса ОСББ, ЖБК) 

Код ЄДРПОУ _________________, МФО ________ р/р 
____________________________ 
в  

(назва банку)  

 

вих. №________ 
від «____» __________ 20 ___ р. 

Міському голові 

_______________________ 
 

ЛИСТ ЗАПИТ на _________________ фінансування 
        (вказати авансове чи остаточне) 

 

Відповідно до Програми підтримки об’єднань співвласників 
багатоквартирних будинків та житлово-будівельних кооперативів Баранівської 
міської територіальної громади на 2022–2025 роки, та реєстру ОСББ, ЖБК, що 
отримали право на співфінансування з бюджету Баранівської міської 
територіальної громади, прошу забезпечити фінансування з бюджету 
Баранівської міської територіальної громади: 
_______________________________________________________________________ 

(сума прописом) 

_______________________________________________________________________ 
(вказати повністю найменування товарів/робіт/послуг) 

_______________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
за адресою: __________________________________________________________________, 

буд. № _____ 
 

Вартість товарів/робіт/послуг становить – ______________________________грн. ___ 
коп. 

__________________________________________________________________ 
(сума прописом) 

 

Відсоток співфінансування від ОСББ, ЖБК становить 
____________________________________________________________________грн. ___ 
коп. 

(сума прописом) 

____ % від вартості товарів/робіт/послуг, визначеної заявкою від _________________ 

№__________ 
 

Контактна інформація (номер телефону та електронна адреса): 

__________________________________________________________________ 
Голова правління ОСББ, ЖБК 
«____________________»  ______________   
               (назва)     (підпис)            (ініціали, 
прізвище) 

       (місце для печатки) 
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БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Житомирської області 

РІШЕННЯ 

37 сесія 8-го скликання 

25 листопада 2022 року                                                                          №1938  

 

Про присвоєння чергового 

рангу Мігею О.Ю. 

 

Відповідно до статей 14,15 Закону України «Про службу в органах 

місцевого самоврядування», міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

        

1. ПРИСВОЇТИ МІГЕЮ Олександру Юрійовичу – Баранівському 

міському голові черговий 8-й ранг посадової особи місцевого самоврядування 

четвертої категорії посад з 24 листопада 2022 року як такому, що успішно 

відпрацював на займаній посаді 2 роки. 

 

2. Відділу бухгалтерського обліку Баранівської міської ради                 

(Цимбалюк Л.А.) проводити оплату з 24 листопада 2022 року. 

 

 

 

     Секретар ради                                                             Володимир ЗАРЕМБА 
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БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Житомирської області 

РІШЕННЯ 

37 сесія 8-го скликання 

25 листопада 2022 року                                                                          №1939  

 

Про надання дозволу на передачу 

в оренду та включення до Переліку першого типу об’єктів, 

що знаходяться у комунальній власності  

Баранівської міської ради 

 

         Керуючись ст.26, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», Законом України «Про оренду державного та комунального майна», 

Порядком передачі в оренду державного та комунального майна 

затвердженим Постановою КМУ від 03.06.2020 №483 «Деякі питання оренди 

державного та комунального майна», постановою Кабінету Міністрів України 

від 27.06.2022 р. № 634 «Про особливості оренди державного та комунального 

майна у період воєнного стану» розглянувши лист директора КП «Баранівка 

міськводоканал» Баранівської міської ради Юрій ДЕРЕВЯНКО від 

17.11.2022року №75, враховуючи рекомендації постійної комісії з питань 

бюджету та комунальної власності, економічного розвитку, транспорту та 

зв’язку, міська рада  

 

ВИРІШИЛА: 

 

    1.Надати дозвіл на передачу в оренду нерухомого майна та включити до 

Переліку першого типу об’єктів, що знаходяться у комунальній власності 

Баранівської міської ради та підлягають передачі в оренду на аукціоні, згідно 

з додатком 1. 

    2. Доручити орендодавцю об’єкту зазначеного в додатку 1 здійснити дії 

щодо проведення аукціону з оренди комунального майна Баранівської міської 

ради відповідно до вимог чинного законодавства. 

    3.Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови 

з питань діяльності виконавчих органів міської ради Приймак І.В. та на 

постійну комісію питань бюджету та комунальної власності, економічного 

розвитку, транспорту та зв’язку (Демчишина І.І.). 

 

 

Міський голова                                                       Олександр МІГЕЙ 
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                                        Додаток  

                                                                               до рішення 37 сесії 8 скликання  

                                                                     Баранівської міської ради  

                                                                       від 25.11.2022 року №1939 

Перелік 

 першого типу об’єктів, що знаходяться у комунальній власності Баранівської 

міської ради та підлягають передачі в оренду на аукціоні 

 

№ 

з/

п 

Орендодавець 

(балансоутрим

увач) 

Назва та 

площа 

об’єкта 

оренди 

Місцезнахо

дження  

об’єкта 

Цільове 

призначення 

Терміном 

1. КП «Баранівка 

міськводокана

л» 

Баранівської 

міської ради 

Нежитлове 

приміщення 

загальною 

площею 

19,5 кв.м. 

Житомирсь-

ка обл.,  м. 

Баранівка, 

вул. 

Соборна, 

17а 

 

Для 

розміщення 

суб’єктів 

підприємницьк

ої діяльності, 

які здійснюють 

продаж товарів 

5 років 

 

 

 

Секретар ради                                                            Володимир ЗАРЕМБА 
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БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Житомирської області 

РІШЕННЯ 

37 сесія 8-го скликання 

 

 25 листопада 2022 року                                                                          №1940  

 

Про надання дозволу на передачу 

в оренду та включення до Переліку другого типу об’єктів, 

що знаходяться у комунальній власності  

Баранівської міської ради 

 

        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», постановою Кабінету Міністрів України від 27.06.2022 р. № 634 «Про 

особливості оренди державного та комунального майна у період воєнного 

стану», Методикою розрахунку орендної плати за державне майно 

затвердженої Постановою Кабінету Міністрів України від 28.04.2021 №630 

«Деякі питання розрахунку орендної плати за державне майно», розглянувши 

лист начальника гуманітарного відділу Баранівської міської ради Ірини 

ЛИСЮК від 21.11.2022 №494, враховуючи рекомендації постійної комісії з 

питань бюджету та комунальної власності, економічного розвитку, транспорту 

та зв’язку, міська рада 

ВИРІШИЛА: 

     1.Надати дозвіл на передачу в оренду та включити до Переліку другого 

типу об’єктів, що знаходяться у комунальній власності Баранівської міської 

ради та підлягають передачі в оренду без проведення аукціону, згідно з 

додатком 1. 

     2. Балансоутримувачу замовити виготовлення незалежної експертної 

грошової оцінки об’єкту, що передається в оренду та подати на затвердження 

сесії Баранівської міської ради. 

     3. Балансоутримувачу укласти договір оренди нерухомого майна згідно з 

вимогами чинного законодавства. 

     4. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради Приймак І.В. та на 

постійну комісію з питань бюджету та комунальної власності, транспорту та 

зв’язку(Демчишина І.І.). 

        

 

       Міський голова                                                                Олександр МІГЕЙ 
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                                                                                Додаток  

                                                                               до рішення 37 сесії 8 скликання  

                                                                               Баранівської міської ради  

                                                                               від 25.11.2022 року №1940 

Перелік 

 другого типу об’єктів, що знаходяться у комунальній власності Баранівської 

міської ради та підлягають передачі в оренду без проведення аукціону 

 

№

з/

п 

Орендодавець 

(балансоутри

мувач) 

Назва об’єкта Місцезнах

одження  

об’єкта 

Площа 

об’єкта 

оренди 

кв. м. 

Цільове 

призначе

ння 

Термін 

1. Гуманітарний 

відділ 

Баранівської 

міської ради 

Нежиле 

приміщення  

 

Житомирс

ька 

область, 

м. Баранів

ка,  

вул. Собор

на, 40 

355,2 

кв.м. 

Для 

розміщен

ня 

закладу  о

світи 

5 років 

 

 

Секретар ради                                                           Володимир ЗАРЕМБА 
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БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Житомирської області 

РІШЕННЯ 

37 сесія 8-го скликання 

                                               
25 листопада 2022 року                                                                         №1941  

 

Про внесення змін до бюджету  

Баранівської міської територіальної  

громади на 2022 рік  

 

(06511000000) код бюджету  

 

           На підставі статті 143 Конституції України, Бюджетного кодексу 

України, статей 26, 61 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», підпункту 2 пункту 1 Постанови Кабінету Міністрів України від 

11.03.2022 №252 «Деякі питання формування та виконання місцевих бюджетів у 

період воєнного стану»,  враховуючи  звернення розпорядників коштів та 

враховуючи рекомендації постійної комісії з питань бюджету та комунальної 

власності, економічного розвитку, транспорту і зв’язку,  Баранівська міська 

рада 

 ВИРІШИЛА:  

1. Внести  зміни до  рішення 25 сесії 8 скликання міської ради від 

23.12.2021 №1388 із змінами та доповненнями від 25.01.2022 №1647, від 

15.02.2022 №1654, від 27.02.2022 №1660, від 12.05.2022 №1663, від 30.06.2022 

№1722, від 28.07.2022 №1775, від 18.08.2022 №1802, від 27.09.2022 №1816, від 

25.10.2022 №1823 та від 07.11.2022 №1872, рішення виконавчого комітету від 

18.03.2022 №28, від 30.03.2022 №30, від 15.04.2022 №32 та від 09.06.2022 №75, 

а саме: 

1.1. В пункті 1 підпункті 1) цифри 227374461 та 218926124 замінити 

відповідно цифрами 227394461 та 218946124. 

1.2. В пункті 1 підпункті 2) цифри 229662867,99 та 214506040,99 замінити 

відповідно цифрами 229682867,99 та 214526040,99. 

1.3. В пункті 5 цифри 8152727 замінити на 8172727. 

2.  Додатки № 1, 1.1, 3, 4 та 5 викласти в новій редакції. 

3.  Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 

міської ради з питань бюджету та комунальної власності, економічного 

розвитку, транспорту і зв’язку. 

 

Міський голова                                                                      Олександр МІГЕЙ 
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БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Житомирська область 

РІШЕННЯ  

37 сесія 8 скликання 

 

 25 листопада 2022 року                                                                              №1942   
 

Щодо питання реєстрації  

за Українською Православною Церквою Різдва Богородиці  

(код ЄДРПОУ 25755863) права власності  

на будівлю церкви загальною площею 279 кв.м.,  

що знаходиться за адресою: Житомирська область,  

 м.Баранівка, вул.Звягельська (вул.Дзержинського), буд. 1  
 

Керуючись приписами Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», в зв’язку з відмовою Міністерства юстиції України у здійсненні 

заходів контролю у сфері державної реєстрації згідно листа №67765/7929-2-

22/19.1.1 від 12.08.2022р. у відповідь на заяву Баранівської міської ради від 

16.05.2022р. №02-12/494 стосовно проведення перевірки реєстраційних дій 

державного реєстратора – приватного нотаріуса Житомирського міського 

нотаріального округу Горая Олега Станіславовича, а саме: вчинення запису 

про державну реєстрацію права власності  на нерухоме майно, номер запису 

38490494 та прийняття рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень 

(з відкриттям розділу), індексний номер: 54393654 від 02.10.2020р., на підставі 

звернення депутата Демчишиної І.І. міська рада  
 

ВИРІШИЛА: 

1. Залучити адвоката СЛУПКО Олену Миколаївну (свідоцтво про право 

на зайняття адвокатською діяльністю №864 від 02.12.2016р.) для проведення 

юридичного аналізу документів, пов’язаних із виникненням права власності 

на будівлю церкви загальною площею 279 кв.м., що знаходиться за адресою: 

Житомирська область, м.Баранівка, вул.Звягельська (вул.Дзержинського), 

буд.1, в тому числі для вивчення та аналізу наявних документів та фактів, що 

підтверджують правомірність державної реєстрації права власності на Церкву 

Різдва Богородиці в м. Баранівка, по вул.Звягельська, буд.1, як пам’ятки 

архітектури місцевого значення, за Українською православною церквою 

Різдва Богородиці (код ЄДПРОУ 23755863). 

2. В разі виявлення адвокатом фактів неправомірного (без достатніх 

правових підстав) набуття Українською православною церквою Різдва 

Богородиці (код ЄДПРОУ 23755863) права власності на вищевказане 

нерухоме майно та порушення порядку державної реєстрації права власності, 

порушення прав та законних інтересів  Баранівської міської ради ,звернутися 
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до відповідного суду з позовом про скасування державної реєстрації права 

власності, проведеної з порушенням закону та вимогами про визнання права 

власності на будівлю церкви загальною площею 279 кв.м., що знаходиться за 

адресою: Житомирська область, м.Баранівка, вул.Звягельська 

(вул.Дзержинського), буд.1 за Баранівською міською радою (код ЄДРПОУ 

04344386). Уповноважити адвоката Слупко Олену Миколаївну представляти 

інтереси громади у судах загальної юрисдикції у вказаному спорі та 

підготувати, підписати від імені Баранівської міської ради і направити до 

відповідного суду позов у вказаній справі, а також здійснювати правовий 

супровід даної справи до моменту прийняття судом найвищої інстанції 

остаточного рішення і набрання ним чинності.  

3. Доручити Баранівському міському голові МІГЕЮ Олександру 

Юрійовичу укласти договір про надання правничої допомоги з адвокатом 

СЛУПКО Оленою Миколаївною (свідоцтво про право на зайняття 

адвокатською діяльністю №864 від 02.12.2016р.) із обсягом повноважень, що 

є необхідним для виконання доручення, визначеного пунктами 1 та 2 даного 

рішення (проект договору додається). 

4.Контроль за виконанням  даного рішення залинаю за собою. 

 

 

 

Міський голова                                                                      Олександр МІГЕЙ 
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                                                                               Додаток  

                                                                               до рішення 37 сесії 8 скликання  

                                                                               Баранівської міської ради  

                                                                               від 25.11.2022 року №1942 
 

Договір 
про надання правової допомоги 

м.Баранівка                                                                                     «____»____________ 2022р. 
 

Баранівська міська рада, в особі міського голови МІГЕЯ Олександра, який діє на підставі 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», далі за текстом “Клієнт”, з одного боку, та  

Адвокат Слупко Олена Миколаївна, яка діє на підставі свідоцтва про право на заняття 
адвокатською діяльністю № 864 від “02” грудня 2016 р., в подальшому “Адвокат”, з іншого боку, які 
надалі разом іменуються “Сторони”, а окремо “Сторона”, досягли домовленості про наступне: 

 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ 
1.1. Клієнт доручає, а Адвокат, відповідно до чинного законодавства України, приймає на себе 

зобов'язання надати правову допомогу, а саме:  
- провести юридичний аналіз документів, пов’язаних із виникненням права власності на 

будівлю церкви загальною площею 279 кв.м., що знаходиться за адресою: Житомирська обл., 
Баранівський р-н, м.Баранівка, вул.Звягельська (вул.Дзержинського), буд.1,  

- вивчити та проаналізувати наявні документи та факти, що підтверджують 
правомірність державної реєстрації права власності на Церкву Різдва Богородиці в м. Баранівка, 
по вул.Звягельська, буд.1, як пам’ятку архітектури місцевого значення, за Українською 
православною церквою Різдва Богородиці (код ЄДПРОУ 23755863); 

- у випадку, якщо адвокат дійде висновку про наявність фактів неправомірного (без 
достатніх правових підстав) набуття Українською православною церквою Різдва Богородиці (код 
ЄДПРОУ 23755863) права власності на вищевказане нерухоме майно та порушення порядку 
державної реєстрації права власності на вказане майно, порушення прав та законних інтересів  
Баранівської міської ради,  уповноважити адвоката від імені Клієнта звернутися до відповідного 
суду з позовом про скасування державної реєстрації права власності, проведеної з порушенням 
закону та вимогами про визнання права власності на будівлю церкви загальною площею 279 кв.м., 
що знаходиться за адресою: Житомирська обл., Баранівський р-н, м.Баранівка, вул.Звягельська 
(вул.Дзержинського), буд.1 за Баранівською міською радою (код ЄДРПОУ 04344386). 

 
2. ОБСЯГ ТА МІСЦЕ ВИКОНАННЯ ДОРУЧЕННЯ 

2.1. На виконання доручення Клієнта Адвокат: 
2.1.1. Надає усні і письмові довідки та консультації щодо законодавства, рекомендації та 

роз'яснення щодо суті та юридичних наслідків правочинів у справі, що є предметом Договору. 
2.1.2. З метою отримання відомостей про факти, які можуть бути використані, як джерело 

відомостей для Клієнта та докази у судовій справі, на підставі ст. 20 Закону України “Про адвокатуру 
та адвокатську діяльність” звертається з адвокатськими запитами та збирає відомості про факти, що 
можуть бути використані як докази, в установленому законом порядку має право запитувати, 
отримувати і вилучати речі, документи, їх копії, ознайомлюватися з ними та опитувати осіб за їх 
згодою. 

2.1.3. Складає заяви, звернення, пояснення, скарги (включаючи позовні заяви, апеляційні та 
касаційні скарги) та інші документи правового характеру в справі. 

2.1.4. Приймає особисту участь та/або забезпечує участь осіб, які є його помічниками та 
відповідають вимогам ст. 16 Закону України “Про адвокатуру та адвокатську діяльність”, а також 
інших залучених осіб, у вчиненні дій за місцем виконання доручення. 

2.1.5. Забезпечує захист прав та охоронюваних законом інтересів Клієнта під час розгляду 
справи у суді. 

2.1.6. Представляє інтереси Клієнта у правовідносинах з третіми особами, зокрема, але не 
обмежуючись, з підприємствами, установами, організаціями, органами державної влади та 
управління, органи місцевого самоврядування, державної виконавчої служби, судами загальної 
юрисдикції. 

2.1.7. Надає інші види правової допомоги, якщо це необхідно для забезпечення виконання 
доручення Клієнта. 

2.2. Клієнт забезпечує Адвоката всією інформацією та документами, необхідними для надання 
правової допомоги. 

 



109 

 

3. ПОВНОВАЖЕННЯ АДВОКАТА 
3.1. Адвокату надаються наступні повноваження: 
3.1.1. Виступати в якості представника Клієнта перед установами, організаціями, 

правоохоронними органами, органами державної влади та управління, місцевого самоврядування, 
юридичними особами та фізичними особами.  

3.1.2. Виступати в якості представника Клієнта у судах загальної юрисдикції (в т.ч. 
господарських та адміністративних судах всіх інстанцій) з усім обсягом прав, наданих учасникам 
судового процесу, в тому числі з правом знайомитися з матеріалами справи, робити з них витяги, 
знімати копії, брати участь в судових засіданнях, заявляти клопотання, давати усні та письмові 
пояснення суду, наводити свої доводи і міркування з усіх питань, що виникають у ході судового 
процесу, заперечувати проти клопотань і доводів інших учасників судового процесу, збільшення або 
зменшення позовних вимог, зміни підстави та предмету позову, укладення мирової угоди, 
підписання, подання та отримання претензій, підписання і подача до суду позовної заяви та інших 
заяв, апеляційних та касаційних скарг, а також користуватися іншими правами, наданими чинним 
процесуальним законодавством України стороні та/або іншому учаснику процесу. 

3.1.3. Підписувати від імені Клієнта та подавати документи правового характеру, які подаються 
за місцем виконання доручення. 

3.1.4. Завіряти з використанням печатки Адвоката копії письмових доказів та інших документів, 
які використовуються з метою виконання доручення Клієнта. 

 

4. ГОНОРАР. УМОВИ РОЗРАХУНКІВ 
4.1. Правова допомога в обсязі, визначеному даним Договором надається Клієнту безоплатно. 
 
 

5. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН 
5.1. Клієнт за договором має право:  
- отримувати від Адвоката інформацію, звіти, документи, довідки, пояснення, що стосуються 

предмету договору про надання юридичної допомоги; 
- вимагати своєчасного та якісного надання послуг (виконання робіт); 
- ініціювати розірвання договору, повідомивши про таке рішення Адвоката за 10 календарних 

днів до розірвання Договору.  
5.2. Клієнт за договором зобов'язується: 
- надавати Адвокату на запит останнього достовірну інформацію та документи, необхідні 

Адвокату для виконання договору; 
- своєчасно приймати рішення, які прямо чи опосередковано пов'язані з предметом договору,  
5.3. Адвокат за договором має право:  
- отримувати від Клієнта інформацію (документи, пояснення тощо) необхідні для виконання 

договору. 
- розірвати договір з Клієнтом, повідомивши про таке розірвання договору Клієнта за 10 

календарних днів до його розірвання. 
5.4. Адвокат за договором зобов'язується: 
- здійснювати своєчасне та якісне надання послуг (виконання робіт); 
- надавати правову допомогу в строк, визначений Сторонами. Мінімальний строк для надання 

правової допомоги (надання послуг чи виконання робіт) не може бути менше ніж 2 (два) дня з 
моменту направлення запиту Клієнтом або з моменту надання Клієнтом всіх документів та 
відомостей, необхідних для надання послуги (виконання роботи); 

- інформувати Клієнта про хід виконання договору; 
- своєчасно повертати Клієнту документи, які раніше передавалися Адвокату; 
- забезпечувати збереження документів Клієнта, переданих ним Адвокату в рамках договору. 
 

6. НАДАННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗВІТІВ ТА ДОКУМЕНТІВ 
6.1. З метою оперативного інформування Клієнта про здійснення будь-яких правових заходів 

(вчинення юридичних дій), які мають юридичні наслідки для Клієнта, Адвокат сповіщає Клієнта 
негайно після реалізації таких заходів (дій). 

6.2. Адвокат негайно надає Клієнту копії всіх суттєво важливих з юридичної точки зору 
документів, як тільки такі документи будуть отримані (підготовлені) Адвокатом. 

6.3. Документообіг між Сторонами договору проводиться по телефону з використанням 
месенджерів, e-mail, з кур'єром, експрес поштою, а так само при особистій зустрічі. 

 

7. ЗАСТЕРЕЖЕННЯ ЩОДО РЕЗУЛЬТАТУ 
7.1. Адвокат не дає будь-яких гарантій за дії, які знаходяться поза його контролем і залежать 

від дій третіх незалежних осіб (результат судового розгляду, строк прийняття рішення з того чи 
іншого питання третіми особами тощо). 
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7.2. Адвокат не дає обіцянки позитивного результату, які можуть прямо або опосередковано 
свідчити про те, що Адвокат (його помічники) для досягнення мети мають намір скористатися іншими 
засобами, окрім добросовісного та професійного виконання своїх обов'язків за договором. 

7.3. Адвокат гарантує належне та професійне виконання своїх обов'язків за договором з 
дотриманням норм чинного законодавства. 

 
8. БАЗОВІ УМОВИ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ 

8.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання зобов'язань 
за договором, якщо невиконання обмовлене непереборною силою, тобто непередбачуваними та 
невідворотними для Сторін обставинами та подіями (війна, антитерористичні операції, повені, тощо).  

8.2. Спори, які можуть виникнути при виконанні умов договору, Сторони будуть прагнути 
вирішувати дружнім шляхом у порядку досудового розгляду, а саме: шляхом переговорів, обміну, 
листами, факсами, уточнення умов договору, складанням необхідних протоколів, доповнень і змін, 
а так само іншими шляхами.  
 

9. УМОВИ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ 
9.1. Сторони домовилися, що будь-які відомості, які прямо чи опосередковано відносяться до 

справ чи доручень Клієнта, за винятком ситуацій, коли Клієнт на підставі повної інформації, дає згоду 
на це, або коли таке розкриття витікає з доручення на представництво, або у випадках прямо 
передбачених Законом, є конфіденційною інформацію і не підлягає розголошенню.  

Умови конфіденційності поширюються і на будь-які результати праці Адвоката, включаючи 
матеріали, які Адвокат або його помічники зібрали при підготовці або проведенні справ Клієнта 
(виконанні його доручень). 
 

10. ОСОБЛИВІ УМОВИ 
10.1. Договір набирає чинності з моменту підписання його Сторонами та діє до моменту 

виконання Адвокатом наданого доручення, а у випадку звернення до суду з позовом – до моменту 
розгляду спору по суті та ухвалення судом остаточного рішення і набрання ним чинності.  

10.2. Будь-які зміни і доповнення до договору мають силу тільки в тому випадку, якщо вони 
оформлені в письмовому вигляді і підписані обома Сторонами, і завірені їх печатками (за наявності). 
У разі зміни характеру та обсягу послуг, виконуваних Адвокатом за договором (характеру та обсягу 
робіт), Сторони повинні провести переговори про зміну умов договору і укласти додаткову угоду до 
договору. Сторони визнають юридичну силу документів, підписаних ними з використанням 
електронного зв’язку (електронної пошти чи інших засобів обміну повідомленнями та документами). 

10.3. Адвокат при виконанні доручення Клієнта не приймає до уваги вказівки інших осіб 
стосовно змісту, форм, методів, послідовності і часу здійснення його професійних прав і обов'язків, 
якщо вони суперечать його власній уяві про оптимальний варіант виконання доручення Клієнта. 

10.4. Питання, що не врегульовані цим договором регулюються чинним законодавством 
України. 

10.5. Сторони підтверджують, що на день укладення договору відсутні підстави або 
зобов'язання, які могли б стати причиною для його розірвання, а у даній справі Клієнтом не залучено 
іншого Адвоката для надання правової допомоги. 
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