
                                  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Проект РІШЕННЯ  

8 сесія 8 скликання 
 
від  17 липня   2017р.                                                                                          №  
 

 

 

Про створення громадського 

       пасовища за межами с.Кашперівка  

        

 

 
Відповідно до ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 34,83 

Земельного кодексу України, частини п,ятої розділу ІІ «Прикінцеві та перехідні положення» 
Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 
розмежування земель державної та комунальної власності», розглянувши клопотання 
уповноваженої особи власників великої рогатої худоби с.Кашперівка Семенця М.І., 
враховуючи рекомендації постійної комісії з питань земельних відносин, містобудування, 
будівництва та охорони навколишнього природного середовища, міська рада 

 
ВИРІШИЛА: 

1. Клопотати до Головного управління Держгеокадастру у Житомирській області щодо 
передачі земельної ділянки орієнтовною площею 200,0 га, яка розташована за межами 
с.Кашперівка на території Баранівської об’єднаної територіальної громади, для створення 
громадського пасовища. 
2. Розроблений проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки підлягає 
погодженню та затвердженню відповідно до вимог законодавства. 
3.   Контроль за виконанням цього рішення покласти на депутатську постійну комісію з 
питань земельних відносин, містобудування, будівництва та охорони навколишнього 
природного середовища. 

 
 
 

 
Міський голова                                                                Душко А.О. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                                  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Проект РІШЕННЯ  

8 сесія 8 скликання 
 
від  17  липня   2017р.                                                                                          №  
 

Про відмову в затвердженні 

проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки 

зі зміною цільового призначення 

ТОВ «Утилізаційний комплекс» 

  

 
       Розглянувши клопотання директора ТОВ «Утилізаційний комплекс» Далакашвілі О.Г. про 
затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки зі зміною цільового 
призначення з земель сільськогосподарського призначення на землі промисловості, 
транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення для розміщення та 
експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств 
машинобудівної та іншої промисловості, керуючись ст.12 Земельного Кодексу України, ст.31 
Закону України «Про оренду землі», ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», ст.24 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», згідно з якою у 
разі відсутності плану зонування або детального плану території, затвердженого відповідно до 
вимог цього Закону, передача (надання) земельних ділянок із земель державної або 
комунальної власності у власність чи користування фізичним та юридичним особам для 
містобудівних потреб забороняється; враховуючи те, що в даний час проект Генерального 
плану міста Баранівки знаходиться на обговоренні громадськості і після його затвердження 
буде розроблено план зонування міста, враховуючи рекомендації постійної комісії міської 
ради з земельних питань, міська рада 
 

ВИРІШИЛА:  

1. Відмовити директору товариства з обмеженою відповідальністю «Утилізаційний 
комплекс» Далакашвілі О.Г. в затвердженні проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки загальною площею 0,6211 га по вул.І.Франка,104а зі зміною 
цільового призначення з земель сільськогосподарського призначення на землі 
промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення, та в 
передачі земельної ділянки в оренду, в зв’язку з тим, що в даний час не затверджено 
генеральний план і план зонування міста Баранівки. 

 

                  Міський голова                                                        А.О.Душко  
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                              
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Проект РІШЕННЯ  

8 сесія 8 скликання 
 
від   17  липня   2017р.                                                                                          №  
 

 

 

Про створення громадського 

       пасовища за межами м.Баранівка 

        

 

 
Відповідно до ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 34,83 

Земельного кодексу України, частини п,ятої розділу ІІ «Прикінцеві та перехідні положення» 
Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 
розмежування земель державної та комунальної власності», розглянувши клопотання 
уповноваженої особи власників великої рогатої худоби м.Баранівка Власюк Г.П., враховуючи 
рекомендації постійної комісії з питань земельних відносин, містобудування, будівництва та 
охорони навколишнього природного середовища, міська рада 

 
ВИРІШИЛА: 

1. Клопотати до Головного управління Держгеокадастру у Житомирській області щодо 
передачі земельної ділянки орієнтовною площею 12,8454 га, яка розташована за межами 
м.Баранівка на території Баранівської об’єднаної територіальної громади, для створення 
громадського пасовища. 
2. Розроблений проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки підлягає 
погодженню та затвердженню відповідно до вимог законодавства. 
3.   Контроль за виконанням цього рішення покласти на депутатську постійну комісію з 
питань земельних відносин, містобудування, будівництва та охорони навколишнього 
природного середовища. 

 
 
 

 
Міський голова                                                                Душко А.О. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Проект РІШЕННЯ  

8 сесія 8 скликання 
 
від  17  липня   2017р.                                                                                          №  
 

 

 

Про створення громадського 

       пасовища за межами с.Марківка 

        

 

 
Відповідно до ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 34,83 

Земельного кодексу України, частини п,ятої розділу ІІ «Прикінцеві та перехідні положення» 
Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 
розмежування земель державної та комунальної власності», розглянувши клопотання 
уповноваженої особи власників великої рогатої худоби с.Марківка Присяжнюк Т.В., 
враховуючи рекомендації постійної комісії з питань земельних відносин, містобудування, 
будівництва та охорони навколишнього природного середовища, міська рада 

 
ВИРІШИЛА: 

1. Клопотати до Головного управління Держгеокадастру у Житомирській області щодо 
передачі земельних ділянок орієнтовною загальною площею 32,0 га, в тому числі: 21,0 га в 
урочищі «Біля Лужка»; 6,0 га в урочищі «Клітка»; 5,0 га в урочищі «Лука», які розташовані 
за межами с.Марківка на території Баранівської об’єднаної територіальної громади, для 
створення громадського пасовища. 
2. Розроблений проект землеустрою щодо відведення земельних ділянок підлягає 
погодженню та затвердженню відповідно до вимог законодавства. 
3.   Контроль за виконанням цього рішення покласти на депутатську постійну комісію з 
питань земельних відносин, містобудування, будівництва та охорони навколишнього 
природного середовища. 

 
 
 

 
Міський голова                                                                Душко А.О. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                        



                                  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Проект РІШЕННЯ  

8 сесія 8 скликання 
 
від    17     липня   2017р.                                                                                          №  

 

Про затвердження технічної документації 

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

меж земельної ділянки 

комунальної власності  Баранівської  

об’єднаної територіальної громади 

 з метою передачі її в оренду для будівництва  

та обслуговування  житлового будинку, 

господарських будівель і споруд гр.Тарадайник О.В.  

 

Розглянувши технічну документацію із  землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж  земельної ділянки комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної 
громади з метою передачі її в оренду для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель та споруд, керуючись ст.12,34,93,125,126,1861 Земельного кодексу 
України, ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи 
рекомендації постійної комісії з питань земельних відносин, містобудування, будівництва та 
охорони навколишнього природного середовища, міська рада 

ВИРІШИЛА: 
1. Затвердити технічну документацію із  землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

меж  земельної ділянки комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної 
громади з метою передачі її в оренду гр.Тарадайник Олені Василівні, яка проживає по 
вул.Центральній,15 в с.Климентіївка, Баранівського району, Житомирської області, загальною 
площею 0,2500 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель та споруд в с.Климентіївка вул..Довга нива,6, Баранівського району Житомирської 
області. Дана земельна ділянка відноситься до категорії земель житлової та громадської 
забудови. 

2. Передати гр.Тарадайник Олені Василівні в довгострокову оренду терміном на 49 (сорок 
дев’ять) років земельну ділянку комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної 
громади, яка розташована в межах с.Климентіївка вул..Довга нива,6, Баранівського району 
Жтомирської області площею 0,2500 га для для будівництва та обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель та споруд, кадастровий номер земельної ділянки - 
1820680800:02:002:0240. 

3. Встановити розмір орендної плати за оренду земельної ділянки площею 0,2500 га в 
розмірі 0,1% від нормативної грошової оцінки землі з можливістю щорічного перегляду на 
сесії міської ради. 

4. Гр.Тарадайник О.В.: 
4.1. Після закінчення терміну оренди продовжити термін дії договору оренди або 

повернути земельну ділянку в стані, придатному для подальшого використання за цільовим 
призначенням. 

4.2.  Замовити виготовлення договору оренди землі в землевпорядній організації та 
зареєструвати його відповідно до чинного законодавства. 

4.3.  Виконувати обов’язки землекористувача відповідно до вимог статті 96 Земельного 
кодексу України. 

4.4. Забезпечити вільний доступ для прокладання нових, ремонту та експлуатації 
існуючих інженерних мереж і споруд, що знаходяться в межах земельної ділянки. 

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

Міський голова                                   Душко А.О. 



                                                                                
 
 

                                  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Проект РІШЕННЯ  

8 сесія 8 скликання 
 
від    17     липня   2017р.                                                                                          №  
 

Про припинення права  

користування земельною 

ділянкою та припинення дії 

договору оренди землі 

ТОВ «Нафтова будівельна 

компанія» 

  

 
Розглянувши клопотання ТОВ «Нафтової будівельної компанії» про припинення права 

користування земельною ділянкою та припинення дії договору оренди землі в зв’язку зі 
зміною власника нерухомого майна АЗС, 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 комісії з питань земельних відносин, 
містобудування, будівництва та охорони навколишнього природного середовища, міська рада 

 

ВИРІШИЛА:  

1.  Припинити ТОВ «Нафтовій будівельній компанії» право користування земельною 
ділянкою загальною площею 0,1405 га для будівництва та обслуговування будівель торгівлі по 
вул.Першотравенська,21-а. 

2.  Передати земельну ділянку до земель запасу громадської забудови. 

3. Припинити дію договору оренди землі площею 0,1405 га для для будівництва та 
обслуговування будівель торгівлі по вул.Першотравенська,21-а, який укладений ТОВ 
«Нафтовою будівельною компанією» та Баранівською міською радою 28.05.2015 р. і 
зареєстрований у реєстраційній службі Баранівського управління юстиції Житомирської 
області. Кадастровий номер земельної ділянки -1820600000:01:002:0858. 

4. ТОВ «Нафтовій будівельній компанії» укласти з Баранівською міською радою 
угоду про припинення дії договору оренди землі та зареєструвати її відповідно до чинного 
законодавства. 

 

 

 

 
Міський голова                                                                                Душко А.О. 

 
 

 



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Проект РІШЕННЯ  

8 сесія 8 скликання 
 
від   17  липня   2017р.                                                                                          №  
 

 

 

Про виготовлення технічної 

       документації з нормативної 

       грошової оцінки землі 

        

 

 
 
Заслухавши інформацію начальника відділу містобудування, архітектури, земельних 

відносин та комунальної власності Баранівської міської ради Шевчук О.Г. про необхідність 
виготовлення технічної документації з нормативної грошової оцінки землі в межах населених 
пунктів Баранівської об’єднаної територіальної громади в зв’язку із закінченням терміну їх дії, 
керуючись ст.12 Земельного кодексу України, Законом України «Про оцінку землі», ст.26 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної 
комісії з питань земельних відносин, містобудування, будівництва та охорони навколишнього 
природного середовища, міська рада 

 
ВИРІШИЛА: 

1. Баранівській міській раді в особі міського голови Душка А.О. замовити виготовлення 
технічної документації з нормативної грошової оцінки землі в межах с.Смолдирів, 
с.Іванівка, с.Червонопрапорне загальною площею 943,6 га. 
2. Баранівській міській раді в особі міського голови Душка А.О. замовити виготовлення 
технічної документації з нормативної грошової оцінки землі в межах с.Кашперівка, 
с.Гриньки, с.Озерянка загальною площею 653,0 га. 
3.  Після завершення робіт по розробці технічних документацій з нормативної грошової 
оцінки землі, відділу містобудування та архітектури, земельних відносин та комунальної 
власності подати їх на розгляд та затвердження сесії міської ради. 

 
 
 

 
Міський голова                                                                Душко А.О. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



                                  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Проект РІШЕННЯ  

8 сесія 8 скликання 
 
від     17     липня   2017р.                                                                                                   №  
 

 

 

Про затвердження технічної документації 

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

       меж  земельної ділянки комунальної власності 

       Баранівської об’єднаної територіальної громади 

       з метою передачі її у власність для будівництва 

       і обслуговування житлового будинку,  

       господарських будівель і споруд гр.Бойко І.М. 

 

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

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж земельної ділянки комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної громади 
з метою передачі її у власність гр.Бойко Ірині Миколаївні, яка проживає по пров.Луговому,3 в 
с.Марківка,Баранівського району Житомирської області, загальною площею 0,1911 га для 
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в 
с.Марківка по пров.Луговому,3. Дана земельна ділянка відноситься до категорії земель 
житлової та громадської забудови. 

2. Передати гр.Бойко Ірині Миколаївні у власність земельну ділянку комунальної 
власності Баранівської об’єднаної територіальної громади, яка розташована в межах 
с.Марківка пров.Луговому,3, площею 0,1911 га, в тому числі: під житловою забудовою та 
господарськими спорудами – 0,0536 га; рілля – 0,0738 га; багаторічні насадження – 0,0637 га, 
для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, 
кадастровий номер земельної ділянки - 1820683600:03:002:0151. 

3. Гр.Бойко І.М.: 
3.1. Після затвердження технічної документації зареєструвати речове право на нерухоме 

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

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

існуючих інженерних мереж і споруд, що знаходяться в межах земельної ділянки. 
 

Міський голова                                                      Душко А.О. 
 
 
 
 



                                  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Проект РІШЕННЯ  

8 сесія 8 скликання 
 
від      17    липня   2017р.                                                                                                   №  
 

 

 

Про затвердження технічної документації 

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

       меж  земельної ділянки комунальної власності 

       Баранівської об’єднаної територіальної громади 

       з метою передачі її у власність для будівництва 

       і обслуговування житлового будинку,  

       господарських будівель і споруд гр.Кучинському В.І. 

 

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

 
 
ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж земельної ділянки комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної громади 
з метою передачі її у власність гр.Кучинському Валерію Івановичу, який проживає по 
вул.Шевченка,76-а в м.Баранівка Житомирської області, загальною площею 0,1000 га для 
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по 
вул.Шевченка,76-а в м.Баранівка Житомирської області. Дана земельна ділянка відноситься до 
категорії земель житлової та громадської забудови. 

2. Передати гр.Кучинському Валерію Івановичу у власність земельну ділянку комунальної 
власності Баранівської об’єднаної територіальної громади, яка розташована в межах 
м.Баранівка вул..Шевченка,76-а, площею 0,1000 га, в тому числі: під житловою забудовою та 
господарськими спорудами – 0,0643 га; рілля – 0,0288 га; багаторічні насадження – 0,0069 га, 
для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, 
кадастровий номер земельної ділянки - 1820600000:01:004:1546. 

3. Гр.Кучинському В.І.: 
3.1. Після затвердження технічної документації зареєструвати речове право на нерухоме 

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

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

існуючих інженерних мереж і споруд, що знаходяться в межах земельної ділянки. 
 

Міський голова                                                              Душко А.О. 
 
 
 



 

                                  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Проект РІШЕННЯ  

8 сесія 8 скликання 
 
від    17   липня   2017р.                                                                                                   №  

 

 

Про затвердження технічної документації 

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

       меж  земельної ділянки комунальної власності 

       Баранівської об’єднаної територіальної громади 

       з метою передачі її у власність для будівництва 

       і обслуговування житлового будинку,  

       господарських будівель і споруд гр.Смаляні М.М. 

 

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

 
ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж земельної ділянки комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної громади 
з метою передачі її у власність гр.Смаляні Марії Миколаївні, яка проживає по 
вул..Цетральна,105, с.Острожок Баранівського району Житомирської області, загальною 
площею 0,2500 га для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд по вул.Центральна,105, с.Острожок Баранівського району Житомирської 
області. Дана земельна ділянка відноситься до категорії земель житлової та громадської 
забудови. 

2. Передати гр.Смаляні Марії Миколаївні у власність земельну ділянку комунальної 
власності Баранівської об’єднаної територіальної громади, яка розташована в межах 
с.Острожок Баранівського району Житомирської області  площею 0,2500 га, в тому числі: під 
житловою забудовою та господарськими спорудами – 0,0806 га; рілля – 0,1630 га; багаторічні 
насадження – 0,0064 га, для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд, кадастровий номер земельної ділянки - 1820684800:05:004:0058. 

3. Гр.Смаляні М.М.: 
3.1. Після затвердження технічної документації зареєструвати речове право на нерухоме 

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

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

існуючих інженерних мереж і споруд, що знаходяться в межах земельної ділянки. 
 

Міський голова                                                            Душко А.О. 
 
 

 



                                  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Проект РІШЕННЯ  

8 сесія 8 скликання 
 
від   17  липня   2017р.                                                                                                   №  
 

 

 

Про передачу земельної ділянки 

комунальної власності Баранівської 

       об’єднаної територіальної громади 

       для будівництва і обслуговування 

       житлового будинку, господарських 

       будівель і споруд у власність 

       гр.Антошику А.М. 

 

Розглянувши заяву гр.Антошика А.М. щодо передачі земельної ділянки у власність для 
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, договір 
купівлі-продажу житлового будинку, витяг з Державного земельного кадастру про земельну 
ділянку від 19.05.2017 р., керуючись ст.12,40,118,125,126,1861 Земельного кодексу України, 
ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації 
постійної комісії з питань земельних відносин, містобудування, будівництва та охорони 
навколишнього природного середовища, міська рада  

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Передати гр.Антошику Андрію Михайловичу у власність земельну ділянку комунальної 
власності Баранівської об’єднаної територіальної громади, яка розташована в межах 
м.Баранівка, вул.Некрасова,27, площею 0,0700 га для будівництва і обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд, кадастровий номер земельної ділянки - 
1820656300:01:005:1464. 

2. Гр.Антошику А.М.: 
2.1. Після затвердження технічної документації зареєструвати речове право на нерухоме 

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

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

існуючих інженерних мереж і споруд, що знаходяться в межах земельної ділянки. 
 

Міський голова                                                            Душко А.О. 
 
 
 
 
 
 
 

 



                                  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Проект РІШЕННЯ  

8 сесія 8 скликання 
 
від   17  липня  2017р.                                                                                                   №  
 

 

 

Про передачу в оренду земельної 

ділянки комунальної власності 

       територіальної громади м.Баранівка 

       для будівництва та обслуговування 

       будівель торгівлі ТОВ «Альбіленд» 

        

 

Розглянувши клопотання представника за довіреністю ТОВ «Альбіленд» Малова І.К. про 
передачу в оренду земельної ділянки для будівництва та обслуговування будівель торгівлі,  
витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності 
від 10.04.2017 р., виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-
підприємців та громадських формувань, довіреність №1 від 15.01.2017 р., статут ТОВ 
«Альбіленд», керуючись ст.12,39,93,122,123,125 Земельного кодексу України, ст.33 Закону 
України «Про оренду землі», Законом України «Про землеустрій», Законом України «Про 
реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», ст.26 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної комісії з питань 
земельних відносин, містобудування, будівництва та охорони навколишнього природного 
середовища, міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Передати товариству з обмеженою відповідальністю «Альбіленд», юридична адреса 
якого: м.Дніпро, вул.Володимира Моссаковського, б.20/8, офіс 2, в довгострокову оренду 
терміном на 10 (десять) років земельну ділянку комунальної власності Баранівської об’єднаної 
територіальної громади для будівництва та обслуговування будівель торгівлі по 
вул.Першотравенській,21а в межах м.Баранівка Житомирської області загальною площею 
0,1405 га, кадастровий номер ділянки – 1820600000:01:002:0858. 

2. Встановити розмір орендної плати за оренду земельної ділянки площею 0,1405 га в 
розмірі ______% від нормативно-грошової оцінки землі з можливістю щорічного перегляду на 
сесії міської ради. 

3. Після закінчення терміну оренди продовжити термін дії договору оренди або повернути 
земельну ділянку в стані, придатному для подальшого використання за цільовим 
призначенням. 

4. Представнику за довіреністю ТОВ «Альбіленд» Малову І.К.: 
4.1. Замовити виготовлення договору оренди землі в землевпорядній організації та 

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

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

існуючих інженерних мереж і споруд, що знаходяться в межах земельної ділянки. 
5. Дане рішення вважати заявою про здійснення державної реєстрації права комунальної 

власності. 
 
 

Міський голова                                                                   Душко А.О. 
 



 

                                  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Проект РІШЕННЯ  

8 сесія 8 скликання 
 
від  17   липня  2017р.                                                                                                   №  
 

 

 

Про передачу в постійне користування 

земельної ділянки комунальної власності 

       територіальної громади м.Баранівка 

       для будівництва та обслуговування 

       будівель закладів освіти Баранівській 

       гімназії 

        

 

Розглянувши клопотання начальника відділу освіти Баранівської міської ради 
Николишина Р.З. про передачу в постійне користування земельної ділянки для будівництва та 
обслуговування будівель закладів освіти,  витяг з Державного реєстру речових прав на 
нерухоме майно про реєстрацію права власності від 09.06.2017 р., керуючись 
ст.12,39,92,122,123,125 Земельного кодексу України, ст.33 Закону України «Про оренду 
землі», Законом України «Про землеустрій», Законом України «Про реєстрацію речових прав 
на нерухоме майно та їх обтяжень», ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», враховуючи рекомендації постійної комісії з питань земельних відносин, 
містобудування, будівництва та охорони навколишнього природного середовища, міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Передати Баранівській гімназії, юридична адреса якої: м.Баранівка, вул.Соборна,26, в 
постійне користування земельну ділянку комунальної власності Баранівської об’єднаної 
територіальної громади для будівництва та обслуговування будівель закладів освіти по 
вул.Соборній,26 в межах м.Баранівка Житомирської області загальною площею 1,5486 га, 
кадастровий номер ділянки – 1820600000:01:002:0759. 

2. Начальнику відділу освіти Николишину Р.З.: 
2.1.  Виконувати обов,язки землекористувача відповідно до вимог статті 96 Земельного 

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

існуючих інженерних мереж і споруд, що знаходяться в межах земельної ділянки. 
3. Дане рішення вважати заявою про здійснення державної реєстрації права комунальної 

власності. 
 
 

Міський голова                                                                   Душко А.О. 
 
 
 
 
 
 



                                  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Проект РІШЕННЯ  

8 сесія 8 скликання 
 
від   17  липня   2017р.                                                                                          №  
 

 

Про надання дозволу на виготовлення 

технічної документації із землеустрою  

щодо встановлення (відновлення) меж  

земельної ділянки комунальної власності 

       Баранівської об’єднаної територіальної громади 

       з метою передачі її у власність для будівництва 

       і обслуговування житлового будинку,  

       господарських будівель і споруд  

       гр.Пилипчук Ф.О. 

 

 
Розглянувши заяву представника заявника Нурієва Р.Т., рішення Баранівського районного 

суду від 22.05.2017 р., витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про 
реєстрацію права власності від 23.06.2017 р., довіреність від 10.05.2017 р., керуючись 
ст.12,40,118,125,126 Земельного кодексу України, Законом України «Про внесення змін до 
деяких законодавчих актів України щодо спрощення порядку набуття прав на землю», 
Законом України «Про реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», ст.12,25 
Закону України «Про землеустрій», ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», враховуючи рекомендації постійної комісії з питань земельних відносин, 
містобудування, будівництва та охорони навколишнього природного середовища, міська рада 

 
 
ВИРІШИЛА: 

1. Надати дозвіл на розробку технічної документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки комунальної власності Баранівської об’єднаної 
територіальної громади з подальшою передачею у власність гр.Пилипчук Феліксі 
Олександрівні, яка проживає по вул.Джумаківка,23 в м.Хмельницькому,   орієнтовною 
площею 0,15 га для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд по вул.Західній,3 в смт.Полянка на території Баранівської об’єднаної 
територіальної громади. Дана земельна ділянка відноситься до земель житлової та 
громадської забудови і перебуває в користуванні гр.Пилипчук Ф.О. 
2. Після виготовлення технічної документації щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної громади, 
Баранівській міській раді зареєструвати земельну ділянку у відділі Держгеокадастру. 
Гр.Пилипчук Ф.О. подати технічну документацію на розгляд сесії міської ради щодо 
прийняття рішення про її затвердження та передачі земельної ділянки у власність.  

 
 
 

 
Міський голова                                                                Душко А.О. 

 
 
                                                                                          



                                                                              

 

                                  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Проект РІШЕННЯ  

8 сесія 8 скликання 
 
від  17 липня  2017р.                                                                                                   №  
 

 

 

Про затвердження технічної документації 

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

       меж  земельної ділянки комунальної власності 

       Баранівської об’єднаної територіальної громади 

       з метою передачі її у власність для будівництва 

       і обслуговування житлового будинку,  

       господарських будівель і споруд гр.Олійнику В.К. 

 

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

 
 
ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж земельної ділянки комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної громади 
з метою передачі її у власність гр.Олійнику Володимиру Кузьмовичу, який проживає по 
вул..Лесі Українки,93 в с.Стара Гута Баранівського району Житомирської області, загальною 
площею 0,1297 га для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд по вул..Лесі Українки,93 в с.Стара Гута  Баранівського району 
Житомирської області. Дана земельна ділянка відноситься до категорії земель житлової та 
громадської забудови. 

2. Передати гр.Олійнику Володимиру Кузьмовичу у власність земельну ділянку 
комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної громади, яка розташована в 
межах с.Стара Гута, вул..Лесі Українки,93, площею 0,1297 га, в тому числі: під житловою 
забудовою та господарськими спорудами – 0,0536 га; рілля – 0,0574 га; багаторічні 
насадження – 0,0187 га, для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд, кадастровий номер земельної ділянки - 1820683600:02:0002:0153. 

3. Гр.Олійнику В.К.: 
3.1. Після затвердження технічної документації зареєструвати речове право на нерухоме 

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

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

існуючих інженерних мереж і споруд, що знаходяться в межах земельної ділянки. 
 

Міський голова                                                                       Душко А.О. 
 



  

 

 

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Проект РІШЕННЯ  

8 сесія 8 скликання 
 
від         17       липня   2017р.                                                                                                   №  
 

 

Про затвердження проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки  

комунальної власності Баранівської об’єднаної  

територіальної громади з метою передачі її у 

       власність для ведення особистого селянського 

       господарства гр.Корнійчуку С.О. 

 

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

 
 
ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної 
власності Баранівської об’єднаної територіальної громади з метою передачі її у власність 
гр.Корнійчуку Сергію Олександровичу, який проживає по вул..Звягельська,61, кв.6 
м.Баранівка, Житомирської області, загальною площею 0,8275 га для ведення особистого 
селянського господарства в с.Володимирівка, Баранівського району, вул.Корольова. Дана 
земельна ділянка відноситься до категорії земель сільськогосподарського призначення. 

2. Передати гр.Корнійчуку Сергію Олександровичу у власність земельну ділянку 
комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної громади, яка розташована в 
межах с.Володимирівка Баранівського району Житомирської області, площею 0,8275 га, в 
тому числі: рілля – 0,8275 га, для ведення особистого селянського господарства, кадастровий 
номер земельної ділянки - 1820685800:05:001:0012. 

3. Гр.Корнійчуку С.О.: 
3.1. Після затвердження проектної документації зареєструвати речове право на нерухоме 

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

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

існуючих інженерних мереж і споруд, що знаходяться в межах земельної ділянки. 
 
 

Міський голова                                                                  Душко А.О. 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Проект РІШЕННЯ  

8 сесія 8 скликання 
 
від         17       липня   2017р.                                                                                                   №  
 

 

Про затвердження проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки  

комунальної власності Баранівської об’єднаної  

територіальної громади з метою передачі її у 

       власність для ведення особистого селянського 

       господарства гр.Корнійчук Л.О. 

 

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

 
 
ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної 
власності Баранівської об’єднаної територіальної громади з метою передачі її у власність 
гр.Корнійчук Людмилі Олексіївні, яка проживає по вул..Звягельська,61, кв.6 м.Баранівка, 
Житомирської області, загальною площею 0,7750 га для ведення особистого селянського 
господарства в с.Володимирівка, Баранівського району. Дана земельна ділянка відноситься до 
категорії земель сільськогосподарського призначення. 

2. Передати гр.Корнійчук Людмилі Олексіївні у власність земельну ділянку комунальної 
власності Баранівської об’єднаної територіальної громади, яка розташована в межах 
с.Володимирівка Баранівського району Житомирської області, площею 0,7750 га, в тому 
числі: рілля – 0,7673 га, під господарськими будівлями та дворами – 0,0077 га, для ведення 
особистого селянського господарства, кадастровий номер земельної ділянки - 
1820685800:05:001:0011. 

3. Гр.Корнійчук Л.О.: 
3.1. Після затвердження проектної документації зареєструвати речове право на нерухоме 

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

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

існуючих інженерних мереж і споруд, що знаходяться в межах земельної ділянки. 
 
 

Міський голова                                                                  Душко А.О. 
 
 
 



 
 
 
 

 

 

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Проект РІШЕННЯ  

8 сесія 8 скликання 
 
від          17     липня   2017р.                                                                                                   №  
 

 

Про затвердження проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки  

комунальної власності Баранівської об’єднаної  

територіальної громади з метою передачі її у 

       власність для ведення особистого селянського 

       господарства гр.Кравчуку М.О. 

 

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

 
 
ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної 
власності Баранівської об’єднаної територіальної громади з метою передачі її у власність 
гр.Кравчуку Миколі Олександровичу, який проживає по вул..Шевченка,5-а, м.Баранівка, 
Житомирської області, загальною площею 0,0853 га для ведення особистого селянського 
господарства в м.Баранівка, район вул.Шевченка. Дана земельна ділянка відноситься до 
категорії земель сільськогосподарського призначення. 

2. Передати гр.Кравчуку Миколі Олександровичу у власність земельну ділянку 
комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної громади, яка розташована в 
межах м.Баранівка Житомирської області, площею 0,0853 га, в тому числі: рілля – 0,0853 га, 
для ведення особистого селянського господарства, кадастровий номер земельної ділянки - 
1820600000:01:004:1548. 

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

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

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

існуючих інженерних мереж і споруд, що знаходяться в межах земельної ділянки. 
 
 

Міський голова                                                                  Душко А.О. 
 
 



 

 

 

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Проект РІШЕННЯ  

8 сесія 8 скликання 
 
від          17      липня   2017р.                                                                                                   №  
 

 

Про затвердження проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки  

комунальної власності Баранівської об’єднаної  

територіальної громади з метою передачі її у 

       власність для ведення особистого селянського 

       господарства гр.Шибовському А.А. 

 

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

 
 
ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної 
власності Баранівської об’єднаної територіальної громади з метою передачі її у власність 
гр.Шибовському Андрію Анатолійовичу, який проживає по 1пров.Польовий,2 с.Йосипівка, 
Баранівського району, Житомирської області, загальною площею 0,2614 га для ведення 
особистого селянського господарства в с.Вірля, вул..Центральна, Баранівського району. Дана 
земельна ділянка відноситься до категорії земель сільськогосподарського призначення. 

2. Передати гр.Шибовському Андрію Анатолійовичу у власність земельну ділянку 
комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної громади, яка розташована в 
межах с.Вірля, Баранівського району Житомирської області, площею 0,2614 га, в тому числі: 
рілля – 0,2614 га, для ведення особистого селянського господарства, кадастровий номер 
земельної ділянки - 1820680800:03:002:0075. 

3. Гр.Шибовському А.А.: 
3.1. Після затвердження проектної документації зареєструвати речове право на нерухоме 

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

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

існуючих інженерних мереж і споруд, що знаходяться в межах земельної ділянки. 
 
 

Міський голова                                                                  Душко А.О. 
 
 
 
 
 



                                                                                      

 

 

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Проект РІШЕННЯ  

8 сесія 8 скликання 
 
від       17     липня   2017р.                                                                                                   №  
 

 

Про затвердження проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки  

комунальної власності Баранівської об’єднаної  

територіальної громади з метою передачі її у 

       спільну сумісну власність для будівництва та 

       обслуговування житлового будинку, господарських 

       будівель і споруд гр.Кравчуку М.О., гр.Кравчук В.Н. 

        

 

Розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної 
власності Баранівської об’єднаної територіальної громади з метою передачі її у спільну 
сумісну власність для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд, керуючись ст.12,33,118,125,126,1861 Земельного кодексу України, ст.26 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної 
комісії з питань земельних відносин, містобудування, будівництва та охорони навколишнього 
природного середовища, міська рада 

 
ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної 
власності Баранівської об’єднаної територіальної громади з метою передачі її у спільну 
сумісну власність гр.Кравчуку Миколі Олександровичу, який проживає по вул..Шевченка,5-а 
в м.Баранівка та гр.Кравчук Вірі Никодимивні, яка проживає по вул..Шевченка,5 м.Баранівка, 
загальною площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд в м.Баранівка, вул..Шевченка,5, Баранівського району, 
Житомирської області. Дана земельна ділянка відноситься до категорії земель житлової та 
громадської забудови. 

2. Передати гр.Кравчуку Миколі Олександровичу та гр.Кравчук Вірі Никодимивні у 
спільну сумісну власність земельну ділянку комунальної власності Баранівської об’єднаної 
територіальної громади, яка розташована в межах м.Баранівка Житомирської області, площею 
0,10000 га, в тому числі: рілля – 0,0528 га, малоповерхова забудова – 0,0472 га для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, 
кадастровий номер земельної ділянки - 1820600000:01:004:1547. 

3. Гр.Кравчуку М.О., Кравчук В.Н.: 
3.1. Після затвердження проектної документації зареєструвати речове право на нерухоме 

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

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

існуючих інженерних мереж і споруд, що знаходяться в межах земельної ділянки. 
 
 

Міський голова                                                         Душко А.О. 
 



 
                                                                                     

                                  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Проект РІШЕННЯ  

8 сесія 8 скликання 
 
від   17  липня   2017р.                                                                                                    №  
 

Про надання дозволу на виготовлення 

       проекту землеустрою щодо відведення 

       земельної ділянки комунальної власності 

       Баранівської об’єднаної територіальної 

       громади для сінокосіння та випасання 

       худоби з подальшою передачею в оренду  

       гр.Самойленко Т.А. 

 

 
Розглянувши заяву гр.Самойленко Т.А., керуючись ст.12,93,125,126 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 комісії з питань земельних відносин, 
містобудування, будівництва та охорони навколишнього природного середовища, міська рада 

 
ВИРІШИЛА: 

1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення в оренду земельної 
ділянки комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної громади 
гр.Самойленко Тетяні Анатоліївні, яка проживає в м.Баранівка, вул.Калинова 66, 
орієнтовною площею 1,0 га для сінокосіння та випасання худоби в с.Марківка (район 
р.Случ). Дана земельна ділянка відноситься до земель сільськогосподарського призначення 
та перебуває в землях запасу Баранівської об’єднаної територіальної громади. 
2. Після виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної 
власності Баранівської об’єднаної територіальної громади, Баранівській міській раді 
зареєструвати земельну ділянку у відділі Держгеокадастру. Гр.Самойленко Т.А. подати 
проект землеустрою на розгляд сесії міської ради щодо прийняття рішення про його 
затвердження та передачі земельної ділянки в оренду. 

 
 
 

 
Міський голова                                                                     Душко А.О. 
 
 
 
 
 
 
 



                                  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Проект РІШЕННЯ  

8 сесія 8 скликання 
 
від   17  липня   2017р.                                                                                                    №  
 

Про надання дозволу на виготовлення 

       проекту землеустрою щодо відведення 

       земельної ділянки комунальної власності 

       Баранівської об’єднаної територіальної 

       громади для сінокосіння та випасання 

       худоби з подальшою передачею в оренду  

       гр.Драган О.П. 

 

 
Розглянувши заяву гр.Драган О.П., керуючись ст.12,93,125,126 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 комісії з питань земельних відносин, 
містобудування, будівництва та охорони навколишнього природного середовища, міська рада 

 
ВИРІШИЛА: 

1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення в оренду земельної 
ділянки комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної громади гр.Драган 
Олені Прохорівніі, яка проживає в м.Баранівка, вул.Котляревського,27, орієнтовною площею 
0,10 га для сінокосіння та випасання худоби в м.Баранівка (район р.Случ). Дана земельна 
ділянка відноситься до земель сільськогосподарського призначення та перебуває в землях 
запасу Баранівської об’єднаної територіальної громади. 
2. Після виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної 
власності Баранівської об’єднаної територіальної громади, Баранівській міській раді 
зареєструвати земельну ділянку у відділі Держгеокадастру. Гр.Драган О.П. подати проект 
землеустрою на розгляд сесії міської ради щодо прийняття рішення про його затвердження 
та передачі земельної ділянки в оренду. 

 
 
 

 
Міський голова                                                                     Душко А.О. 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

 Проект РІШЕННЯ  

8 сесія 8 скликання 
 
від  17 липня   2017р.                                                                                                    №  
 

Про надання дозволу на виготовлення 

       проекту землеустрою щодо відведення 

       земельної ділянки комунальної власності 

       Баранівської об’єднаної територіальної 

       громади для ведення особистого селянського 

       господарства з подальшою передачею у  

       власність гр.Бабич О.В. 

 

 
Розглянувши заяву гр.Бабич О.В., керуючись ст.12,33,118,125,126 Земельного кодексу 

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

 
ВИРІШИЛА: 

1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення у власність земельної 
ділянки комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної громади із земель 
запасу гр.Бабич Олесі Володимирівні, яка проживає в с.Кашперівка вул..Центральна,68 
Баранівського району, Житомирської області, орієнтовною площею 0,45 га для ведення 
особистого селянського господарства в с.Кашперівка. Дана земельна ділянка відноситься до 
земель сільськогосподарського призначення. 
2. Після виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної 
власності Баранівської об’єднаної територіальної громади, Баранівській міській раді 
зареєструвати земельну ділянку у відділі Держгеокадастру. Гр.Бабич О.В. затвердження та 
передачі земельної ділянки у власність.  

 
 
 

 
Міський голова                                                                Душко А.О. 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                      



                                  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Проект РІШЕННЯ  

8 сесія 8 скликання 
 
від  17 липня   2017р.                                                                                                    №  
 

Про надання дозволу на виготовлення 

       проекту землеустрою щодо відведення 

       земельної ділянки комунальної власності 

       Баранівської об’єднаної територіальної 

       громади для ведення особистого селянського 

       господарства з подальшою передачею у  

       власність гр.Арзанцеву В.О. 

 

 
Розглянувши заяву гр.Арзанцева В.О., керуючись ст.12,33,118,125,126 Земельного 

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

 
ВИРІШИЛА: 

1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення у власність земельної 
ділянки комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної громади із земель 
запасу гр.Арзанцеву Вадиму Олександровичу, який проживає в с.Суємці Баранівського 
району, Житомирської області, орієнтовною площею 2,0000 га для ведення особистого 
селянського господарства в с.Володимирівка , Баранівського району Житомирської області. 
Дана земельна ділянка відноситься до земель сільськогосподарського призначення. 
2. Після виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної 
власності Баранівської об’єднаної територіальної громади, Баранівській міській раді 
зареєструвати земельну ділянку у відділі Держгеокадастру. Гр.Арзанцеву В.О. подати 
проект землеустрою на розгляд сесії міської ради щодо прийняття рішення про його 
затвердження та передачі земельної ділянки у власність.  

 
 

 
Міський голова                                         Душко А.О. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Проект РІШЕННЯ  

8 сесія 8 скликання 
 
від  17 липня   2017р.                                                                                                    №  
 

Про надання дозволу на виготовлення 

       проекту землеустрою щодо відведення 

       земельної ділянки комунальної власності 

       Баранівської об’єднаної територіальної 

       громади для ведення особистого селянського 

       господарства з подальшою передачею у  

       власність гр.Арзанцеву О.В. 

 

 
Розглянувши заяву гр.Арзанцева О.В., керуючись ст.12,33,118,125,126 Земельного 

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

 
ВИРІШИЛА: 

1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення у власність земельної 
ділянки комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної громади із земель 
запасу гр.Арзанцеву Олександру Вікторовичу, який проживає в с.Суємці Баранівського 
району, Житомирської області, орієнтовною площею 2,0000 га для ведення особистого 
селянського господарства в с.Володимирівка , Баранівського району Житомирської області. 
Дана земельна ділянка відноситься до земель сільськогосподарського призначення. 
2. Після виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної 
власності Баранівської об’єднаної територіальної громади, Баранівській міській раді 
зареєструвати земельну ділянку у відділі Держгеокадастру. Гр.Арзанцеву О.В. подати 
проект землеустрою на розгляд сесії міської ради щодо прийняття рішення про його 
затвердження та передачі земельної ділянки у власність.  

 
 

 
Міський голова                                         Душко А.О. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

                                  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Проект РІШЕННЯ  

8 сесія 8 скликання 
 
від  17 липня   2017р.                                                                                                    №  
 

Про надання дозволу на виготовлення 

       проекту землеустрою щодо відведення 

       земельної ділянки комунальної власності 

       Баранівської об’єднаної територіальної 

       громади для ведення особистого селянського 

       господарства з подальшою передачею у  

       власність гр.Весельській О.О. 

 

 
Розглянувши заяву гр.Весельської О.О., керуючись ст.12,33,118,125,126 Земельного 

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

 
ВИРІШИЛА: 

1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення у власність земельної 
ділянки комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної громади із земель 
запасу гр.Весельській Ользі Олександрівні, яка проживає в с.Лісове Баранівського району, 
Житомирської області, орієнтовною площею 2,0000 га для ведення особистого селянського 
господарства в с.Лісове , Баранівського району Житомирської області. Дана земельна 
ділянка відноситься до земель сільськогосподарського призначення. 
2. Після виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної 
власності Баранівської об’єднаної територіальної громади, Баранівській міській раді 
зареєструвати земельну ділянку у відділі Держгеокадастру. Гр.Весельській О.О. подати 
проект землеустрою на розгляд сесії міської ради щодо прийняття рішення про його 
затвердження та передачі земельної ділянки у власність.  



 
 

 
Міський голова                                         Душко А.О. 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

 

 

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Проект РІШЕННЯ  

8 сесія 8 скликання 
 
від   17  липня  2017 р.                                                                                                   №  
 

 

Про затвердження проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки  

комунальної власності Баранівської об’єднаної  

      територіальної громади, яка передбачена 

      для продажу на земельних торгах у формі 

       аукціону  

 

Розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної 
власності Баранівської об’єднаної територіальної громади, яка передбачена для продажу на 
земельних торгах у формі аукціону площею 0,0100 га, керуючись ст.12,39,134-136,1861 
Земельного кодексу України, Законом України «Про землеустрій», ст.26 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної комісії з питань 
земельних відносин, містобудування, будівництва та охорони навколишнього природного 
середовища, міська рада 

 
ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної 
власності Баранівської об’єднаної територіальної громади, яка передбачена для продажу на 
земельних торгах у формі аукціону, загальною площею 0,0100 га для будівництва та 
обслуговування будівель торгівлі по вул.Пашкевича,8б в м.Баранівка Житомирської області. 
Дана земельна ділянка відноситься до категорії земель житлової та громадської забудови. 
Кадастровий номер земельної ділянки – 1820600000:01:002:0927. 

2. Відділу містобудування та архітектури, земельних відносин та комунальної власності  
провести реєстрацію земельної ділянки відповідно до чинного законодавства. 



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

 
 

Міський голова                                                                      Душко А.О. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Проект РІШЕННЯ  

8 сесія 8 скликання 
 
від   17  липня  2017 р.                                                                                                   №  
 

 

Про затвердження проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки  

комунальної власності Баранівської об’єднаної  

      територіальної громади, яка передбачена 

      для продажу на земельних торгах у формі 

       аукціону  

 

Розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної 
власності Баранівської об’єднаної територіальної громади, яка передбачена для продажу на 
земельних торгах у формі аукціону площею 0,0350 га, керуючись ст.12,39,134-136,1861 
Земельного кодексу України, Законом України «Про землеустрій», ст.26 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної комісії з питань 
земельних відносин, містобудування, будівництва та охорони навколишнього природного 
середовища, міська рада 

 
ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної 
власності Баранівської об’єднаної територіальної громади, яка передбачена для продажу на 
земельних торгах у формі аукціону, загальною площею 0,0350 га для будівництва та 
обслуговування будівель торгівлі (АЗС) по вул.Першотравенській,24-б в м.Баранівка 
Житомирської області. Дана земельна ділянка відноситься до категорії земель житлової та 
громадської забудови. Кадастровий номер земельної ділянки – 1820600000:01:004:1551. 

2. Відділу містобудування та архітектури, земельних відносин та комунальної власності  
провести реєстрацію земельної ділянки відповідно до чинного законодавства. 

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

 
 
 

Міський голова                                                                      Душко А.О. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Проект РІШЕННЯ  

8 сесія 8 скликання 
 
від     17     липня   2017р.                                                                                          №  
 

 

 

Про затвердження протоколу 

про наміри 

 

 
Розглянувши попередній протокол від 20 червня 2017 року, відповідно до якого                

Ющенко О.М. виявляє свої наміри щодо передачі в безоплатне строкове користування з 
метою випасання худоби земельну ділянку в урочищі «Чипіль» загальною площею 0,80 га, яка 
належить їй на праві власності., керуючись ст.12 Земельного кодексу України, ст.635 
Цивільного кодексу України, ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
враховуючи рекомендації постійної комісії з питань земельних відносин, містобудування, 
будівництва та охорони навколишнього природного середовища, міська рада 

 
 
ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити протокол про наміри, укладений 20 червня 2017 року між ПП «Галекс-Агро» 
терміном на 3 роки в особі генерального директора та міським головою Душком А.О. 

2. Спеціалістам відділу містобудування та архітектури, земельних відносин та комунальної 
власності провести роботу по укладанню протоколів про наміри з власниками земельних 
ділянок, які розташовані на землях, необхідних для прогону великої рогатої худоби до 
існуючого пасовища в урочищі «Чипіль». 

 
 
 
 

Міський голова                                                         Душко А.О. 
 
 
 

 
  

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                            

 

                                  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Проект РІШЕННЯ  

8 сесія 8 скликання 
 
від  17  липня   2017р.                                                                                          №  
 

 

 

              Про надання дозволу на проведення 

              експертної грошової оцінки земельної 

              ділянки, яка передбачена для продажу 

              на земельних торгах 

 
 

Заслухавши інформацію начальника відділу містобудування та архітектури, 
земельних відносин та комунальної власності про необхідність проведення експертної 
грошової оцінки земельної ділянки, яка передбачена для продажу на земельних торгах, 
розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, яка передбачена для 
продажу на земельних торгах у формі аукціону, витяг з Державного земельного кадастру про 
земельну ділянку від 08.06.2016 р., керуючись ст.12,127,128 Земельного кодексу України, 
ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада 

 
ВИРІШИЛА: 

1. Баранівській міській раді в особі міського голови Душка А.О. замовити проведення 
експертної грошової оцінки земельної ділянки комунальної власності Баранівської об’єднаної 
територіальної громади, яка передбачена для продажу на земельних торгах (аукціоні) в 
м.Баранівка по вул.Пашкевича,8б загальною площею 0,0100 га для будівництва та 
обслуговування будівель торгівлі. Кадастровий номер земельної ділянки 
1820600000:01:002:0927. 

3.  Міському голові Душку Анатолію Олександровичу від імені Баранівської міської 
ради укласти договір на проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки з суб’єктом 
оціночної діяльності, який має ліцензію на виконання землеоціночних робіт.  

 
 
 
Міський голова                                                         Душко А.О. 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

                                  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Проект РІШЕННЯ  

8 сесія 8 скликання 
 
від 17  липня   2017р.                                                                                          №  
 

 

 

              Про надання дозволу на проведення 

              експертної грошової оцінки земельної 

              ділянки, яка передбачена для продажу 

              на земельних торгах 

 
 

Заслухавши інформацію начальника відділу містобудування та архітектури, 
земельних відносин та комунальної власності про необхідність проведення експертної 
грошової оцінки земельної ділянки, яка передбачена для продажу на земельних торгах, 
розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, яка передбачена для 
продажу на земельних торгах у формі аукціону, витяг з Державного земельного кадастру про 
земельну ділянку від 08.06.2016 р., керуючись ст.12,127,128 Земельного кодексу України, 
ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада 

 
ВИРІШИЛА: 

1. Баранівській міській раді в особі міського голови Душка А.О. замовити проведення 
експертної грошової оцінки земельної ділянки комунальної власності Баранівської об’єднаної 
територіальної громади, яка передбачена для продажу на земельних торгах (аукціоні) в 
м.Баранівка по вул.Першотравенській,24-б загальною площею 0,0350 га для будівництва та 
обслуговування будівель торгівлі. Кадастровий номер земельної ділянки 
1820600000:01:004:1551. 

3.  Міському голові Душку Анатолію Олександровичу від імені Баранівської міської 
ради укласти договір на проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки з суб’єктом 
оціночної діяльності, який має ліцензію на виконання землеоціночних робіт.  

 
 
 
Міський голова                                                         Душко А.О. 
 
 
 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Проект РІШЕННЯ  

8 сесія 8 скликання 
 
від  17  липня  2017р.                                                                                          №  
 

 

Про припинення права  

користування земельною 

ділянкою 

 
Розглянувши заяву гр.Корейби Т.В. про припинення права користування земельною 

ділянкою для будівництва та обслуговування будівель торгівлі в зв’язку з продажем 
нежитлової будівлі, керуючись ст.12,141 Земельного кодексу України, ст.26 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної комісії з питань 
земельних відносин, містобудування, будівництва та охорони навколишнього природного 
середовища, міська рада 

 
ВИРІШИЛА: 

1. Припинити право користування земельною ділянкою гр.Корейбі Тетяні Володимирівні 
загальною площею 0,0036 га для будівництва та обслуговування будівель торгівлі в 
м.Баранівка, вул.Пашкевича,6. 

2. Передати земельну ділянку площею 0,0036 га до земель запасу житлової та громадської 
забудови Баранівської об’єднаної територіальної громади. 

  
 
 
 

 
Міський голова                                                           Душко А.О. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

                                  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Проект РІШЕННЯ  

8 сесія 8 скликання 
 
від  17   липня  2017р.                                                                                                   №  
 

 

 

Про передачу в оренду земельної 

ділянки комунальної власності 

       територіальної громади м.Баранівка 

       для будівництва та обслуговування 

       будівель торгівлі гр.Осовик Ю.М. 

        

 

Розглянувши заяву гр.Осовик Ю.М. про передачу в оренду земельної ділянки для 
будівництва та обслуговування будівель торгівлі,  витяг з Державного реєстру речових прав на 
нерухоме майно про реєстрацію права власності від 22.06.2017 р., договір купівлі-продажу від 
22.06.2017 р., керуючись ст.12,39,93,122,123,125 Земельного кодексу України, ст.33 Закону 
України «Про оренду землі», Законом України «Про землеустрій», Законом України «Про 
реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», ст.26 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної комісії з питань 
земельних відносин, містобудування, будівництва та охорони навколишнього природного 
середовища, міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Передати гр.Осовик Юлії Миколаївні, яка проживає в м.Баранівка, вул.Лермонтова,33, в 
короткострокову оренду терміном на 1 (один) рік земельну ділянку комунальної власності 
Баранівської об’єднаної територіальної громади для будівництва та обслуговування будівель 
торгівлі по вул.Пашкевича,6 в межах м.Баранівка Житомирської області загальною площею 
0,0036 га, кадастровий номер ділянки – 1820600000:01:002:0823. 

2. Встановити розмір орендної плати за оренду земельної ділянки площею 0,0036 га в 
розмірі __% від нормативно-грошової оцінки землі з можливістю щорічного перегляду на сесії 
міської ради. 

3. Після закінчення терміну оренди продовжити термін дії договору оренди або повернути 
земельну ділянку в стані, придатному для подальшого використання за цільовим 
призначенням. 

4. Гр.Осовик Ю.М.: 
4.1. Замовити виготовлення договору оренди землі в землевпорядній організації та 

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

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

існуючих інженерних мереж і споруд, що знаходяться в межах земельної ділянки. 
5. Дане рішення вважати заявою про здійснення державної реєстрації права комунальної 

власності. 
 



 
Міський голова                                                                   Душко А.О. 
 
 
 
 
 
 

                                  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Проект РІШЕННЯ  

8 сесія 8 скликання 
 
від      17     липня   2017р.                                                                                          №  
 

 

Про надання дозволу на виготовлення 

детального плану території 

 

 
Розглянувши заяву Леонця С.О. про необхідність виготовлення детального плану 

території по 3пр.Поліський,11, м.Баранівка, керуючись ст.12 Земельного кодексу України, 
Законом України «Про основи містобудівної діяльності», Наказом Міністерства регіонального 
розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 16.11.2011 р. №290,  
ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації 
постійної комісії з питань земельних відносин, містобудування, будівництва та охорони 
навколишнього природного середовища, міська рада 

 
ВИРІШИЛА: 

1. Баранівській міській раді в особі міського голови Душка А.О. замовити 
виготовлення детального плану території земельної ділянки площею 01000 га 
для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд по 3пр.Поліському,11, м.Баранівка з навколишнім оточенням. 

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. 

 
 
 
 
 
 
 

Міський голова                                                         Душко А.О. 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

                                  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Проект РІШЕННЯ  

8сесія 8 скликання 
 
від      17      липня  2017р.                                                                                          №  
 

 

Про внесення змін до рішення №124 

від 17.02.2017 року 3 сесії 8 скликання 

 
 

Розглянувши клопотання директора ТОВ «Декор Україна» Молотковця О.О. та 
заслухавши інформацію начальника відділу містобудування та архітектури, земельних 
відносин та комунального майна про необхідність внесення змін до рішення №124 від 
17.02.2017 року 3 сесії 8 скликання, керуючись ст.12,93 Земельного кодексу України, ст.26 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада 

 
ВИРІШИЛА: 

Внести зміни до рішення №124 від 17.02.2017 року 3 сесії 8 скликання а саме 
викласти  пункт 2  в новій редакції : 
 «2.  Встановити розмір орендної плати за оренду земельних ділянок загальною 

площею 1,2091 га в розмірі 3% від нормативно-грошової оцінки землі з можливістю 
щорічного перегляду на сесії міської ради». 

 
 
 
 
Міський голова                                                 Душко А.О. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

                                  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Проект РІШЕННЯ  

8 сесія 8 скликання 
 
від  17 липня   2017р.                                                                                             №  
 

              Про надання дозволу на проведення 

              експертної грошової оцінки земельної 

              ділянки, яка передбачена для продажу 

              на земельних торгах 

 
 

Заслухавши інформацію начальника відділу містобудування та архітектури, 
земельних відносин та комунальної власності про необхідність проведення експертної 
грошової оцінки земельної ділянки, яка передбачена для продажу на земельних торгах, 
розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, яка передбачена для 
продажу на земельних торгах у формі аукціону, витяг з Державного земельного кадастру про 
земельну ділянку від 08.06.2016 р., керуючись ст.12,127,128 Земельного кодексу України, 
ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада 

 
ВИРІШИЛА: 

1. Баранівській міській раді в особі міського голови Душка А.О. замовити проведення 
експертної грошової оцінки земельної ділянки комунальної власності Баранівської об’єднаної 
територіальної громади, яка передбачена для продажу на земельних торгах (аукціоні) в 
м.Баранівка по вул.Звягельська,141 загальною площею 4,0000 га для розміщення та 
експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель і споруд підприємств переробної, 
машинобудівної та іншої промисловості. Кадастровий номер земельної ділянки 
1820600000:01:005:1548. 

3.  Міському голові Душку Анатолію Олександровичу від імені Баранівської міської 
ради укласти договір на проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки з суб’єктом 
оціночної діяльності, який має ліцензію на виконання землеоціночних робіт.  

 
 
 
Міський голова                                                         Душко А.О. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

                                  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Проект РІШЕННЯ  

8 сесія 8 скликання 
 
від  17 липня   2017р.                                                                                                    №  
 

Про затвердження проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки  

комунальної власності Баранівської об’єднаної  

      територіальної громади, яка передбачена 

      для продажу на земельних торгах у формі 

       аукціону  

 

Розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної 
власності Баранівської об’єднаної територіальної громади, яка передбачена для продажу на 
земельних торгах у формі аукціону площею 4,0000 га, керуючись ст.12,39,134-136,1861 
Земельного кодексу України, Законом України «Про землеустрій», ст.26 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної комісії з питань 
земельних відносин, містобудування, будівництва та охорони навколишнього природного 
середовища, міська рада 

 
ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної 
власності Баранівської об’єднаної територіальної громади, яка передбачена для продажу на 
земельних торгах у формі аукціону, загальною площею 4,0000 га для розміщення та 
експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, 
машинобудівної та іншої промисловості по вул.Звягельській,141 в м.Баранівка Житомирської 
області. Дана земельна ділянка відноситься до категорії земель промисловості, транспорту, 
зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення. Кадастровий номер земельної ділянки – 
1820600000:01:005:1548. 

2. Відділу містобудування та архітектури, земельних відносин та комунальної власності  
провести реєстрацію земельної ділянки відповідно до чинного законодавства. 

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

 
 
 

Міський голова                                                                      Душко А.О. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

                                  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Проект РІШЕННЯ  

8 сесія 8 скликання 
 
від   17 липня   2017р.                                                                                          №  
 

 

Про надання дозволу на виготовлення 

       детального плану території 

 

 
Заслухавши інформацію начальника відділу містобудування та архітектури, земельних 

відносин та комунальної власності Баранівської міської ради Шевчук О.Г. про необхідність 
виготовлення детального плану території земельної ділянки по вул.Партизанська,80а, 
керуючись ст.12 Земельного кодексу України, Законом України «Про регулювання 
містобудівної діяльності», Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та 
житлово-комунального господарства України від 16.11.2011 р. №290, ст.26 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної комісії з питань 
земельних відносин, містобудування, будівництва та охорони навколишнього природного 
середовища, міська рада 

 
ВИРІШИЛА: 

1. Баранівській міській раді в особі міського голови Душка А.О. замовити виготовлення 
детального плану території земельної ділянки комунальної власності Баранівської 
об’єднаної територіальної громади в місті Баранівка по вул.Партизанській,80а загальною 
площею 0,1000 га зі зміною цільового призначення з земель сільськогосподарського 
призначення для ведення особистого селянського господарства на землі житлової та 
громадської забудови для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд. Кадастровий номер земельної ділянки – 
1820600000:01:002:0923.  

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. 

 
 
 

 
Міський голова                                                                              Душко А.О. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

                                  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Проект РІШЕННЯ  

8 сесія 8 скликання 
 
від  17  липня   2017р.                                                                                          №  

 

Про затвердження «Детального плану 
території по зміні цільового призначення 
земельної ділянки житлової та громадської  
забудови для будівництва та обслуговування  
житлового будинку, господарських будівель  
і споруд на землі для будівництва та  
обслуговування будівель торгівлі по 
 вул.Звягельській,15 у м.Баранівка  
Житомирської області»  

 

 
Розглянувши «Детальний план території по зміні цільового призначення земельної 

ділянки житлової та громадської забудови для будівництва та обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд на землі для будівництва та обслуговування 
будівель торгівлі по вул.Звягельській,15 у м.Баранівка Житомирської області», враховуючи 
протокол громадських слухань від 30.06.2017 р., керуючись ст. 19 Закону України «Про 
регулювання містобудівної діяльності», наказом Міністерства регіонального розвитку, 
будівництва та житлово-комунального господарства України від 16.11.2011 року №290 «Про 
затвердження порядку розроблення містобудівної документації», ст.26 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної комісії з питань 
земельних відносин, містобудування, будівництва та охорони навколишнього природного 
середовища , міська рада 

 
ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити «Детальний план території по зміні цільового призначення земельної 
ділянки житлової та громадської забудови для будівництва та обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд на землі для будівництва та обслуговування 
будівель торгівлі по вул.Звягельській,15 у м.Баранівка Житомирської області», який 
розроблений фізичною особою-підприємцем Микитенком В.А. 

2. Виконавчому комітету Баранівської міської ради забезпечити оприлюднення 
детального плану території протягом 10 днів з дня його затвердження. 

 
 
 
 

Міський голова                                                                      А.О.Душко 

 
 
 

 
 
 



                                  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Проект РІШЕННЯ  

8 сесія 8 скликання 
 
від  17  липня   2017р.                                                                                          №  

 

Про затвердження «Детального плану 
території земельної ділянки комунальної  
власності Баранівської об’єднаної  
територіальної громади по 
 вул.Соборній,26 у м.Баранівка  
Житомирської області»  

 

 
Розглянувши «Детальний план території земельної ділянки комунальної власності 

Баранівської об’єднаної територіальної громади по вул..Соборній,26 у м.Баранівка 
Житомирської області», враховуючи протокол громадських слухань від 30.06.2017 р., 
керуючись ст. 19 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», наказом 
Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства 
України від 16.11.2011 року №290 «Про затвердження порядку розроблення містобудівної 
документації», ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи 
рекомендації постійної комісії з питань земельних відносин, містобудування, будівництва та 
охорони навколишнього природного середовища, міська рада 

 
ВИРІШИЛА: 

3. Затвердити «Детальний план території земельної ділянки комунальної власності 
Баранівської об’єднаної територіальної громади по вул..Соборній,26 у м.Баранівка 
Житомирської області», який розроблений фізичною особою-підприємцем Микитенком В.А. 

4. Виконавчому комітету Баранівської міської ради забезпечити оприлюднення 
детального плану території протягом 10 днів з дня його затвердження. 

 
 
 
 

Міський голова                                                                      А.О.Душко 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                                  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Проект РІШЕННЯ  

8 сесія 8 скликання 
 
від  17  липня   2017р.                                                                                          №  

 

Про затвердження «Детального плану 
території для уточнення місця 
 розміщення об’єкту проектування  
з метою будівництва «Будинку  
комерційної діяльності по вул..Звягельській,9  
у м.Баранівка Житомирської області»  

 

 
Розглянувши «Детальний план території для уточнення місця розміщення об’єкту 

проектування з метою будівництва «Будинку комерційної діяльності по вул..Звягельській,9 у 
м.Баранівка Житомирської області», враховуючи протокол громадських слухань від 
30.06.2017 р., керуючись ст. 19 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», 
наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального 
господарства України від 16.11.2011 року №290 «Про затвердження порядку розроблення 
містобудівної документації», ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
враховуючи рекомендації постійної комісії з питань земельних відносин, містобудування, 
будівництва та охорони навколишнього природного середовища, міська рада 

 
ВИРІШИЛА: 

5. Затвердити «Детальний план території для уточнення місця розміщення об’єкту 
проектування з метою будівництва «Будинку комерційної діяльності по вул..Звягельській,9 у 
м.Баранівка Житомирської області», який розроблений фізичною особою-підприємцем 
Микитенком В.А. 

6. Виконавчому комітету Баранівської міської ради забезпечити оприлюднення 
детального плану території протягом 10 днів з дня його затвердження. 

 
 
 
 

Міський голова                                                                      А.О.Душко 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                                  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Проект РІШЕННЯ  

8 сесія 8 скликання 
 
від  17  липня   2017р.                                                                                          №  

 

Про затвердження «Детального плану 
території земельної ділянки  
комунальної власності Баранівської  
об’єднаної територіальної громади  
в по вул..Набережній у м.Баранівка  
Житомирської області зі зміною  
цільового призначення з земель  
сільськогосподарського призначення  
для сінокосіння та випасання худоби  
на землі промисловості, транспорту,  
зв’язку, енергетики, оборони іншого  
призначення для розміщення та експлуатації  
основних, підсобних і допоміжних будівель  
та споруд технічної інфраструктури»  

 

 
Розглянувши «Детальний план території земельної ділянки комунальної власності 

Баранівської об’єднаної територіальної громади по вул..Набережній у м.Баранівка 
Житомирської області зі зміною цільового призначення з земель сільськогосподарського 
призначення для сінокосіння та випасання худоби на землі промисловості, транспорту, 
зв’язку, енергетики, оборони іншого призначення для розміщення та експлуатації основних, 
підсобних і допоміжних будівель та споруд технічної інфраструктури», враховуючи протокол 
громадських слухань від 30.06.2017 р., керуючись ст. 19 Закону України «Про регулювання 
містобудівної діяльності», наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та 
житлово-комунального господарства України від 16.11.2011 року №290 «Про затвердження 
порядку розроблення містобудівної документації», ст.26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної комісії з питань земельних 
відносин, містобудування, будівництва та охорони навколишнього природного середовища, 
міська  рада 

 
ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити «Детальний план території земельної ділянки комунальної власності 
Баранівської об’єднаної територіальної громади по вул..Набережній у м.Баранівка 
Житомирської області зі зміною цільового призначення з земель сільськогосподарського 
призначення для сінокосіння та випасання худоби на землі промисловості, транспорту, 
зв’язку, енергетики, оборони іншого призначення для розміщення та експлуатації 
основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд технічної інфраструктури», який 
розроблений фізичною особою-підприємцем Микитенком В.А. 
7. Виконавчому комітету Баранівської міської ради забезпечити оприлюднення 

детального плану території протягом 10 днів з дня його затвердження. 
 
 
 
 

Міський голова                                                                      А.О.Душко 



 
 

                                  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Проект РІШЕННЯ  

8 сесія 8 скликання 
 
від  17 липня   2017р.                                                                                          №  
 

 

 

Про звернення Баранівської міської ради 

Житомирської області щодо необхідності 

якнайшвидшого прийняття у другому читанні 

проекту Закону України «Про внесення змін 

до деяких законодавчих актів України щодо 

розширення повноважень органів місцевого 

самоврядування з управління земельними 

ресурсами та посилання державного контролю 

за використанням і охороною земель» 

(реєстраційний номер 4355) 

        

 

 
Заслухавши інформацію міського голови Душка А.О. щодо розширення повноважень 

органів місцевого самоврядування з управління земельними ресурсами та посилення 
державного контролю за використанням та охороною земель, керуючись Законом України 
«Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада 

 
ВИРІШИЛА: 

1. Схвалити звернення Баранівської міської ради до Голови Верховної Ради України 
А.Парубія, щодо необхідності якнайшвидшого прийняття у другому читанні проекту Закону 
України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розширення 
повноважень органів місцевого самоврядування з управління земельними ресурсами та 
посилення державного контролю за використанням і охороною земель» (реєстраційний 
номер 4355).  
2. Рішення надіслати Голові Верховної Ради України А.Парубію та народним депутатам 
Верховної Ради. 
3.   Звернення розмістити на офіційному сайті Баранівської міської ради. 
4.   Контроль за виконанням рішення покласти на комісію з питань земельних відносин, 
містобудування, будівництва та охорони навколишнього природного середовища.. 

 
 
 

 
Міський голова                                                                Душко А.О. 
 
 
 
 
 
 



 
 
                                                                                         Додаток 1 

 До рішення 8 сесії 8 скликання 
                                                                                               Баранівської міської ради 
                                                                                               Від 17.07.2017 № 
 

 
 
 Голові Верховної Ради 
 України 
 А.Парубію 
 
 
 ЗВЕРНЕННЯ 
 
        Ми, депутати Баранівської міської ради, наполягаємо на якнайшвидшому 
законодавчому врегулюванні питання передачі органам місцевого 
самоврядування повноважень щодо розпорядження землями за межами 
населених пунктів. 
 
       Адже сьогодні склалася парадоксальна ситуація, коли землями поза межами 
населених пунктів, що розташовані на території об’єднаних територіальних 
громад, розпоряджаються не відповідні ради, а чиновники Держгеокадастру. Ті 
громади, які ще не об’єдналися, через відсутність вільних земель в межах 
населених пунктів не можуть вирішити свої нагальні питання, у тому числі, у 
сфері містобудування, забезпечення земельними ділянками учасників АТО, 
розташування цвинтарів, сміттєзвалищ тощо. 
 
     19 квітня 2016 року Верховна Рада України прийняла у першому читанні 
проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо розширення повноважень органів місцевого самоврядування з 
управління земельними ресурсами та посилення державного контролю за 
використанням і охороною земель» № 4355, який покликаний вирішити 
вищевказані питання. 
 
    Завдяки прийняттю законопроекту № 4355 територіальні громади, що 
об’єдналися відповідно до закону, зможуть безперешкодно стати власниками 
земель за межами населених пунктів, крім земель оборони, земель природно-
заповідного та іншого природоохоронного призначення на об’єктах природно-
заповідного фонду загальнодержавного значення та інших, які мають важливе 
значення для держави. Тим сільським, селищним та міським радам, які ще не 
об’єдналися, передається право розпорядження землями за межами населених 
пунктів. 
 
     Вільне розпорядження такими землями сільськогосподарського призначення 
сприятиме розвиткові фермерського господарства, залученню інвестицій, 
будівництву підприємств переробки та виробництва продукції, розвитку 
туристичної галузі. Більше того, це дасть можливість місцевим радам 



забезпечити учасників Антитерористичної операції земельними ділянками, адже 
сьогодні права багатьох з них не можуть бути реалізовані через відсутність 
вільних земельних ділянок в межах населених пунктів, а також дати можливість 
розширити межі населених пунктів, що сприятиме розвитку інфраструктури . 
 
         Незважаючи на те, що з моменту прийняття законопроекту № 4355 у 
першому читанні пройшов рік і він підготовлений до розгляду у другому 
читанні, він так і не був розглянутий Парламентом. 
 
         Зволікати з законодавчим врегулюванням даного питання гальмує реформу 
децентралізації в земельній сфері та суперечить її основоположним принципам. 
 
         Враховуючи вищевикладене, з метою створення достатньої ресурсної бази 
для розвитку місцевого самоврядування в Україні відповідно до європейських 
стандартів, підтримки добровільного обєднання територіальних громад, 
впровадження прозорого та публічного процесу управління та розпорядження 
землями за межами населених пунктів, 
                                              Просимо Вас: 

 
           Забезпечити якнайшвидший розгляд у другому читанні і прийняття 
проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо розширення повноважень органів місцевого самоврядування з 
управління земельними ресурсами та посилення державного контролю за 
використанням і охороною земель» ( реєстраційний номер 4355). 
 
 

                                                                 Прийнято на восьмій сесії 
 Баранівської міської ради 
 Восьмого скликання 
                                                                                 Від 17 червня 2017 року №  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 



                                  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Проект РІШЕННЯ  

8 сесія 8 скликання 
 
від  17 липня   2017р.                                                                                          №  
 

 
 
         Про надання дозволу на виготовлення 

         проекту землеустрою щодо відведення 

у власність земельної ділянки комунальної  

власності територіальної громади м.Баранівка  

для індивідуального садівництва гр.Бабенко Н.С. 

 

 

 
Розглянувши заяву гр.Бабенко Н.С. про надання дозволу на виготовлення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для індивідуального садівництва, керуючись 
ст.12,35,118,125,126 Земельного кодексу України, Законом України «Про внесення змін до 
деяких законодавчих актів України щодо спрощення порядку набуття прав на землю», ст.12,25 
Закону України «Про землеустрій», ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», враховуючи рекомендації постійної комісії з питань земельних відносин, 
містобудування, будівництва та охорони навколишнього природного середовища, міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення у власність земельної 
ділянки з земель запасу комунальної власності територіальної громади м.Баранівка 
гр.Бабенко Надії Сергіївні, яка проживає в м.Баранівка, вул.Лісова,14 кв.1, орієнтовною 
загальною площею 0,1200 га для індивідуального садівництва. Дана земельна ділянка 
розташована в  м.Баранівка, вул.Вербова, і відноситься до категорії земель 
сільськогосподарського призначення. 

2. Після виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної 
власності територіальної громади м.Баранівка, Баранівській міській раді зареєструвати 
земельну ділянку у відділі Держгеокадастру.   .Бабенко Н.С. подати  проект землеустрою 
на розгляд сесії  міської ради щодо прийняття рішення про його затвердження  та передачі 
земельної ділянки у власність. 

 
 
 

 
           Міський голова                                           А.О.Душко 
 
 
 
 
 
 
  
 
 



                                  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Проект РІШЕННЯ  

8 сесія 8 скликання 
 
від  17 липня   2017р.                                                                                          №  
 

 
 

Про надання дозволу на проведення 

      експертної грошової оцінки земельної 

ділянки ФОП Венгер  В.М. 

                                                                                                        
Розглянувши заяву ФОП Венгер В.М., договір оренди землі, зареєстрований у 
відділі економічного, агропромислового розвитку, архітектури та житлово-
комунального господарства  Баранівської районної державної адміністрації 
Житомирської області 22.06.2017 року, та керуючись ст.12,127,128  Земельного 
Кодексу України, ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
міська рада 

 

     ВИРІШИЛА: 

 

1.Надати дозвіл на проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки ФОП Венгер 
Валентині Максимівні в м.Баранівка по вул.Звягельській,2-б загальною площею 0,0020 га 
для будівництва та обслуговування будівель торгівлі. Кадастровий номер земельної 
ділянки 1820600000:01:001:0247. 

2.Зобов,язати ФОП Венгер Валентину максимівну укласти з Баранівською міською радою 
договір про оплату авансового внеску в рахунок оплати ціни земельної ділянки в місячний 
строк з моменту прийняття цього рішення. 

3.Міському голові Душку Анатолію Олександровичу від імені Баранівської міської ради 
укласти: 

- Договір про оплату авансового внеску в рахунок оплати ціни земельної ділянки з 
ФОП Венгер В.М.; 

- Договір на проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки з суб’єктом 
оціночної діяльності, який має ліцензію на виконання землеоціночних робіт. 
Фінансування робіт з проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки 
провести за рахунок коштів авансового внеску, сплаченого ФОП Венгер Валентини 
Максимівни. 

 
 
 
 
 
               Міський голова                                                          А.О.Душко 
 
 
 
 
 



 

                                  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Проект РІШЕННЯ  

8 сесія 8 скликання 
 
від  17 липня   2017р.                                                                                          №  
 

 
 
 
Про поновлення дії 

договору оренди землі 

ФОП Салюка А.В. 

 
Розглянувши заяву ФОП Салюка А.В. про поновлення дії договору оренди землі, який 

зареєстрований в відділу економічного розвитку, торгівлі та інфраструктури Баранівської 
районної державної адміністрації Житомирської області 03.08.2016 р., керуючись ст.12,93,124 
Земельного кодексу України, ст.33 Закону України «Про оренду землі», ст.26 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні»,  міська рада 

 
ВИРІШИЛА: 

1. Поновити терміном на один рік дію договору оренди земельної ділянки, який 
укладений між Баранівською міською радою та фізичною особою-підприємцем Салюком 
Анатолієм Васильовичем для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних 
будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості. 
Земельна ділянка загальною площею 0,0406 га знаходиться в м.Баранівка по 
вул.Першотравенській,17 (розмір орендної плати – 3 % від нормативно-грошової оцінки 
землі). Кадастровий номер земельної ділянки – 1820600000:01:002:0773. 

2. ФОП Салюку А.В. укласти додаткову угоду до договору оренди землі та 
зареєструвати її відповідно до чинного законодавства. 

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

 
 
 

 

Міський голова                                                                А.О.Душко 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Проект РІШЕННЯ  

8 сесія 8 скликання 
 
від   17  липня  2017 р.                                                                                                   №  
 

 

Про затвердження проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки  

комунальної власності Баранівської об’єднаної  

      територіальної громади, яка передбачена 

      для продажу на земельних торгах у формі 

       аукціону  

 

Розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної 
власності Баранівської об’єднаної територіальної громади, яка передбачена для продажу на 
земельних торгах у формі аукціону площею 0,0100 га, керуючись ст.12,39,134-136,1861 
Земельного кодексу України, Законом України «Про землеустрій», ст.26 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної комісії з питань 
земельних відносин, містобудування, будівництва та охорони навколишнього природного 
середовища, міська рада 

 
ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної 
власності Баранівської об’єднаної територіальної громади, яка передбачена для продажу на 
земельних торгах у формі аукціону, загальною площею 0,0100 га для будівництва та 
обслуговування будівель торгівлі по вул.Пашкевича,8б в м.Баранівка Житомирської області. 
Дана земельна ділянка відноситься до категорії земель житлової та громадської забудови. 
Кадастровий номер земельної ділянки – 1820600000:01:002:0927. 

2. Відділу містобудування та архітектури, земельних відносин та комунальної власності  
провести реєстрацію земельної ділянки відповідно до чинного законодавства. 

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

 
 

Міський голова                                                                      Душко А.О. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Проект РІШЕННЯ  

8 сесія 8 скликання 
 
від   17  липня  2017 р.                                                                                                   №  
 

 

Про затвердження проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки  

комунальної власності Баранівської об’єднаної  

      територіальної громади, яка передбачена 

      для продажу на земельних торгах у формі 

       аукціону  

 

Розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної 
власності Баранівської об’єднаної територіальної громади, яка передбачена для продажу на 
земельних торгах у формі аукціону площею 0,0083 га, керуючись ст.12,39,134-136,1861 
Земельного кодексу України, Законом України «Про землеустрій», ст.26 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної комісії з питань 
земельних відносин, містобудування, будівництва та охорони навколишнього природного 
середовища, міська рада 

 
ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної 
власності Баранівської об’єднаної територіальної громади, яка передбачена для продажу на 
земельних торгах у формі аукціону, загальною площею 0,0083 га для будівництва та 
обслуговування будівель торгівлі  по вул.Звягельській,7-в в м.Баранівка Житомирської 
області. Дана земельна ділянка відноситься до категорії земель житлової та громадської 
забудови. Кадастровий номер земельної ділянки – 1820600000:01:004:1551. 

2. Відділу містобудування та архітектури, земельних відносин та комунальної власності  
провести реєстрацію земельної ділянки відповідно до чинного законодавства. 

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

 
 
 

Міський голова                                                                      Душко А.О. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                                  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Проект РІШЕННЯ  

8 сесія 8 скликання 
 
від 17  липня   2017р.                                                                                          №  
 

 

 

              Про надання дозволу на проведення 

              експертної грошової оцінки земельної 

              ділянки, яка передбачена для продажу 

              на земельних торгах 

 
 

Заслухавши інформацію начальника відділу містобудування та архітектури, 
земельних відносин та комунальної власності про необхідність проведення експертної 
грошової оцінки земельної ділянки, яка передбачена для продажу на земельних торгах, 
розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, яка передбачена для 
продажу на земельних торгах у формі аукціону, витяг з Державного земельного кадастру про 
земельну ділянку від 08.06.2016 р., керуючись ст.12,127,128 Земельного кодексу України, 
ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада 

 
ВИРІШИЛА: 

1. Баранівській міській раді в особі міського голови Душка А.О. замовити проведення 
експертної грошової оцінки земельної ділянки комунальної власності Баранівської об’єднаної 
територіальної громади, яка передбачена для продажу на земельних торгах (аукціоні) в 
м.Баранівка по вул.Звягельській,7-в загальною площею 0,0083 га для будівництва та 
обслуговування будівель торгівлі. Кадастровий номер земельної ділянки 
1820600000:01:004:1551. 

3.  Міському голові Душку Анатолію Олександровичу від імені Баранівської міської 
ради укласти договір на проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки з суб’єктом 
оціночної діяльності, який має ліцензію на виконання землеоціночних робіт.  

 
 
 
Міський голова                                                         Душко А.О. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


