
 

 

                                                    

                                  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Проект РІШЕННЯ  

11сесія 8 скликання 

 

від    12     жовтня   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.Бахуринській О.С., 

Бахуринському М.С.  

 

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.12,40,93,125,126,186
1
 Земельного кодексу 

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

самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної комісії з питань земельних 

відносин, містобудування, будівництва та охорони навколишнього природного середовища, 

міська рада 

ВИРІШИЛА: 

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

меж земельної ділянки комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної громади 

з метою передачі її в оренду гр.Бахуринській Олені Сергіївні та гр.Бахуринському Миколі 

Сергійовичу, які проживають по вул.Б.Хмельницького,105 в с.Хотів Києво-Святошинського  

району Київської області, загальною площею 0,0272 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель та споруд в м.Баранівка пров.Тищика,10а, 

Житомирської області. Дана земельна ділянка відноситься до категорії земель житлової та 

громадської забудови. 

2. Передати гр.Бахуринській Олені Сергіївні та гр.Бахуринському Миколі Сергійовичу в 

довгострокову оренду терміном на 49 (сорок дев’ять) років земельну ділянку комунальної 

власності Баранівської об’єднаної територіальної громади, яка розташована в межах 

м.Баранівка пров.Тищика,10а, Житомирської області, площею 0,0272 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд, кадастровий номер 

земельної ділянки - 1820600000:01:002:0929. 

3. Встановити розмір орендної плати за оренду земельної ділянки площею 0,0272 га в 

розмірі 0,1% від нормативної грошової оцінки землі з можливістю щорічного перегляду на 

сесії міської ради. 

4. Гр.Бахуринській О.С та гр.Бахуринському М.С.: 

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                                                             А.О.Душко  

                

                                                                                

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



                                  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Проект РІШЕННЯ  

11 сесія 8 скликання 

 

від      12    жовтня   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.Базьку 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.12,40,118,125,126,186
1
 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.Базьку Володимиру Кузьмичу, який проживає по 

вул.Партизанській,68 в м.Баранівка Житомирської області, загальною площею 0,1000 га для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в 

м.Баранівка по вул.Партизанській,68. Дана земельна ділянка відноситься до категорії земель 

житлової та громадської забудови. 

2. Передати гр.Базьку Володимиру Кузьмичу у власність земельну ділянку комунальної 

власності Баранівської об’єднаної територіальної громади, яка розташована в межах 

м.Баранівка вул..Партизанська,68, площею 0,1000 га, в тому числі: під житловою забудовою та 

господарськими спорудами – 0,0512 га; рілля – 0,0309 га; багаторічні насадження – 0,0179 га, 

для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, 

кадастровий номер земельної ділянки - 1820600000:01:005:1553. 

3. Гр.Базьку 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                                                            А.О.Душко  

 
                

 

 

 

 

 



 

                                  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Проект РІШЕННЯ  

11 сесія 8 скликання 

 

від      12    жовтня   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.Куцан Т.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.12,40,118,125,126,186
1
 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.Куцан Тетяні Миколаївні, яка проживає в с.Стара Гута, 

Баранівського району, Житомирської області, загальною площею 0,2500 га для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в с.Ситисько  по 

вул.Центральній,20. Дана земельна ділянка відноситься до категорії земель житлової та 

громадської забудови. 

2. Передати гр.Куцан Тетяні Миколаївні у власність земельну ділянку комунальної 

власності Баранівської об’єднаної територіальної громади, яка розташована в межах 

с.Ситисько вул..Центральна,20, площею 0,2500 га, в тому числі: під житловою забудовою та 

господарськими спорудами – 0,1131 га; рілля – 0,0872 га; багаторічні насадження – 0,0497 га, 

для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, 

кадастровий номер земельної ділянки - 1820680400:05:001:0050. 

3. Гр.Куцан Т.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                                                            А.О.Душко  

 
                

 

 

 

 



 

                                  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Проект РІШЕННЯ  

11 сесія 8 скликання 

 

від      12    жовтня   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.Куцану О.С. 

 

 

Розглянувши технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

меж земельної ділянки комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної громади 

з метою передачі її у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд, керуючись ст.12,40,118,125,126,186
1
 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.Куцану Олегу Сергійовичу, який проживає по вул.Лесі 

Українки,97, Баранівського району, Житомирської області, загальною площею 0,2500 га для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в с.Стара 

Гута по вул.Лесі Українки,97, Баранівського району. Дана земельна ділянка відноситься до 

категорії земель житлової та громадської забудови. 

2. Передати гр.Куцану Олегу Сергійовичу у власність земельну ділянку комунальної 

власності Баранівської об’єднаної територіальної громади, яка розташована в межах с.Стара 

Гута по вул..Лесі Українки,97 Баранівського району, Житомирської оласті, площею 0,2500 га, 

в тому числі: під житловою забудовою та господарськими спорудами – 0,0556 га; рілля – 

0,1753 га; багаторічні насадження – 0,0191 га, для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд, кадастровий номер земельної ділянки - 

1820683600:02:002:0249. 

3. Гр.Куцану О.С.: 

3.1. Після затвердження технічної документації зареєструвати речове право на нерухоме 

майно відповідно до чинного законодавства. 

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

кодексу України. 

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

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

 

Міський голова                                                            А.О.Душко  

 
                

 

 

 



                                  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Проект РІШЕННЯ  

11 сесія 8 скликання 

 

від      12    жовтня   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.Нехрищенюку М.В. 

 

 

Розглянувши технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

меж земельної ділянки комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної громади 

з метою передачі її у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд, керуючись ст.12,40,118,125,126,186
1
 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.Нехрищенюку Михайлу Вікторовичу, який проживає по 

вул.Ломоносова,65 в м.Києві, загальною площею 0,2500 га для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд в с.Гриньки, вул..Полонська,16. Дана 

земельна ділянка відноситься до категорії земель житлової та громадської забудови. 

2. Передати гр.Нехрищенюку Михайлу Вікторовичу у власність земельну ділянку 

комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної громади, яка розташована в 

межах с.Гриньки, вул..Полонська,16, Баранівського району Житомирської області, площею 

0,2500 га, в тому числі: під житловою забудовою та господарськими спорудами – 0,0891 га; 

рілля – 0,1428 га; багаторічні насадження – 0,0181 га, для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд, кадастровий номер земельної ділянки - 

1820683000:04:001:0228. 

3. Гр.Нехрищенюку М.В.: 

3.1. Після затвердження технічної документації зареєструвати речове право на нерухоме 

майно відповідно до чинного законодавства. 

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

кодексу України. 

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

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

 

Міський голова                                                            А.О.Душко  

 
                

 

 

 

 



                                  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Проект РІШЕННЯ  

11 сесія 8 скликання 

 

від      12    жовтня   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.Пилипчук Ф.О. 

 

Розглянувши технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

меж земельної ділянки комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної громади 

з метою передачі її у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд, керуючись ст.12,40,118,125,126,186
1
 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.Пилипчук Феліксі Олександрівні, яка проживає по 

вул.Джумаківка,23 в м.Хмельницькому Хмельницької області, загальною площею 0,1500 га 

для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по 

вул.Західній,3 в смт.Полянка Житомирської області. Дана земельна ділянка відноситься до 

категорії земель житлової та громадської забудови. 

2. Передати гр.Пилипчук Феліксі Олександрівні у власність земельну ділянку комунальної 

власності Баранівської об’єднаної територіальної громади, яка розташована в межах 

смт.Полянка, вул.Західна,3, площею 0,1500 га, в тому числі: під житловою забудовою та 

господарськими спорудами – 0,0297 га; рілля – 0,0865 га; багаторічні насадження – 0,0338 га, 

для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, 

кадастровий номер земельної ділянки - 1820656300:01:001:1212. 

3. Гр.Пилипчук Ф.О.: 

3.1. Після затвердження технічної документації зареєструвати речове право на нерухоме 

майно відповідно до чинного законодавства. 

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

кодексу України. 

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

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

 

Міський голова                                                              А.О.Душко  

               

 

 

 

 

 



 

                                  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Проект РІШЕННЯ  

11 сесія 8 скликання 

 

від      12    жовтня   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.Савчук В.В. 

 

Розглянувши технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

меж земельної ділянки комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної громади 

з метою передачі її у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд, керуючись ст.12,40,118,125,126,186
1
 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.Савчук Валентині Василівні, яка проживає по вул.Новоград-Волинська,159 в с.Рогачів 

Баранівського району, Житомирської області, загальною площею 0,2500 га для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул.Новоград-

Волинська,159 в с.Рогачів, Баранівського району, Житомирської області. Дана земельна 

ділянка відноситься до категорії земель житлової та громадської забудови. 

2. Передати гр.Савчук Валентині Василівні у власність земельну ділянку комунальної 

власності Баранівської об’єднаної територіальної громади, яка розташована в межах с.Рогачів, 

вул.Новоград-Волинська,159, площею 0,2500 га, в тому числі: під житловою забудовою та 

господарськими спорудами – 0,0390 га; рілля – 0,1539 га; багаторічні насадження – 0,0571 га, 

для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, 

кадастровий номер земельної ділянки - 1820684800:06:003:0275. 

3. Гр.Савчук В.В.: 

3.1. Після затвердження технічної документації зареєструвати речове право на нерухоме 

майно відповідно до чинного законодавства. 

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

кодексу України. 

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

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

 

Міський голова                                                              А.О.Душко  

               

 



                                  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Проект РІШЕННЯ  

11 сесія 8 скликання 

 

від    12   жовтня   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.Щирському А.П. 

 

Розглянувши технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

меж земельної ділянки комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної громади 

з метою передачі її у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд, керуючись ст.12,40,118,125,126,186
1
 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.Щирському Анатолію Павловичу, який проживає по 

вул.А.Пашкевича,50, м.Баранівка Житомирської області, загальною площею 0,0660 га для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по 

вул.А.Пашкевича,50, м.Баранівка Житомирської області. Дана земельна ділянка відноситься 

до категорії земель житлової та громадської забудови. 

2. Передати гр.Щирському Анатолію Павловичу у власність земельну ділянку 

комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної громади, яка розташована в 

межах м.Баранівка по вул.А.Пашкевича,50, Житомирської області,  площею 0,0660 га, в тому 

числі: під житловою забудовою та господарськими спорудами – 0,0415 га; рілля – 0,0219 га; 

багаторічні насадження – 0,0026 га, для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд, кадастровий номер земельної ділянки - 

1820600000:01:002:0926. 

3. Гр.Щирському А.П.: 

3.1. Після затвердження технічної документації зареєструвати речове право на нерухоме 

майно відповідно до чинного законодавства. 

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

кодексу України. 

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

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

 

Міський голова                                         А.О.Душко  

                

 

 

 

 

 



 

                                  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Проект РІШЕННЯ  

11 сесія 8 скликання 

 

від    12   жовтня   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.Цимбалюк А.В. 

 

Розглянувши технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

меж земельної ділянки комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної громади 

з метою передачі її у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд, керуючись ст.12,40,118,125,126,186
1
 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.Цимбалюк Аллі Вікторівні, яка проживає в с.Табори, 

Баранівського району Житомирської області, загальною площею 0,2500 га для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул.Садовій,22, 

с.Табори,  Житомирської області. Дана земельна ділянка відноситься до категорії земель 

житлової та громадської забудови. 

2. Передати гр.Цимбалюк Аллі Вікторівні у власність земельну ділянку комунальної 

власності Баранівської об’єднаної територіальної громади, яка розташована в межах с.Табори 

по вул.Садовій,22, Баранівського району, Житомирської області,  площею 0,2500 га, в тому 

числі: під житловою забудовою та господарськими спорудами – 0,1181 га; рілля – 0,1319 га; 

для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, 

кадастровий номер земельної ділянки - 1820682600:04:001:0138. 

3. Гр.Цимбалюк А.В.: 

3.1. Після затвердження технічної документації зареєструвати речове право на нерухоме 

майно відповідно до чинного законодавства. 

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

кодексу України. 

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

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

 

Міський голова                                         А.О.Душко  

                

 

 

 

 

 



 

                                  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Проект РІШЕННЯ  

11 сесія 8 скликання 

 

від    12   жовтня   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.Рудніцькій Г.О. 

 

Розглянувши технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

меж земельної ділянки комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної громади 

з метою передачі її у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд, керуючись ст.12,40,118,125,126,186
1
 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 грРудніцькій Галині Олексіївні, яка проживає по 

вул.Колгоспній,41, с.Вірля, Баранівського району, Житомирської області, загальною площею 

0,1545 га для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд по вул.Колгоспній,41, с.Вірля.. Дана земельна ділянка відноситься до категорії земель 

житлової та громадської забудови. 

2. Передати гр.Рудніцькій Галині Олексіївні у власність земельну ділянку комунальної 

власності Баранівської об’єднаної територіальної громади, яка розташована в межах с.Вірля 

вул.Колгоспна, 41, Баранівського району,  Житомирської області,  площею 0,1545 га, в тому 

числі: під житловою забудовою та господарськими спорудами – 0,0409 га; рілля – 0,0953 га; 

багаторічні насадження – 0,0183 га, для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд, кадастровий номер земельної ділянки - 

1820680800:03:002:0076. 

3. Гр.Рудніцькій Г.О.: 

3.1. Після затвердження технічної документації зареєструвати речове право на нерухоме 

майно відповідно до чинного законодавства. 

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

кодексу України. 

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

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

 

Міський голова                                         А.О.Душко  

                

 

 

 

 



 

                                  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Проект РІШЕННЯ  

11 сесія 8 скликання 

 

від    12   жовтня   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.Павленку А.Т. 

 

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.12,40,118,125,126,186
1
 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.Павленку Андрію Тимофійовичу, який проживає по 

вул..Звягельській,26, кв,18, м.Баранівка, Житомирської області, загальною площею 01000 га 

для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по 

1пров.Ярослава Мудрого,18а, м.Баранівка Житомирської області. Дана земельна ділянка 

відноситься до категорії земель житлової та громадської забудови. 

2. Передати гр.Павленку Андрію Тимофійовичу у власність земельну ділянку комунальної 

власності Баранівської об’єднаної територіальної громади, яка розташована в межах 

м.Баранівка по 1пров.Ярослава Мудрого, Житомирської області  площею 0,1000 га, в тому 

числі: під житловою забудовою та господарськими спорудами – 0,0673 га; рілля – 0,0249 га; 

багаторічні насадження – 0,0078 га, для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд, кадастровий номер земельної ділянки - 

1820600000:01:004:1554. 

3. Гр.Павленку А.Т.: 

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                                         А.О.Душко  

                

 

 

 

                                                                                  



 

                                                                             

 

 

                                                                                                             
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Проект РІШЕННЯ  

11 сесія 8 скликання 

 

від   12  жовтня   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.Бадовському В.І. 

 

Розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної 

власності Баранівської об’єднаної територіальної громади з метою передачі її у власність для 

ведення особистого селянського господарства, керуючись ст.12,33,118,125,126,186
1
 

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.Бадовському Віктору Івановичу, який проживає с.Зеремлі, Баранівського району, 

Житомирської області, загальною площею 0,5426 га для ведення особистого селянського 

господарства в с.Зеремля, Баранівського району, Житомирської області. Дана земельна 

ділянка відноситься до категорії земель сільськогосподарського призначення. 

2. Передати гр.Бадовському Віктору Івановичу у власність земельну ділянку комунальної 

власності Баранівської об’єднаної територіальної громади, яка розташована в межах с.Зеремля 

Баранівського району Житомирської області, площею 0,5426 га, в тому числі: рілля – 0,5426 

га, для ведення особистого селянського господарства, кадастровий номер земельної ділянки - 

1820682200:05:001:0286. 

3. Гр.Бадовському В.І.: 

3.1. Після затвердження проектної документації зареєструвати речове право на нерухоме 

майно відповідно до чинного законодавства. 

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

кодексу України. 

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

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

 

 

Міський голова                                                             А.О.Душко  

 
 

 

 

 



 

                                                                                                             
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Проект РІШЕННЯ  

11 сесія 8 скликання 

 

від   12  жовтня   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.Семенюку Ю.В. 

 

Розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної 

власності Баранівської об’єднаної територіальної громади з метою передачі її у власність для 

ведення особистого селянського господарства, керуючись ст.12,33,118,125,126,186
1
 

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.Семенюку Юрію Васильовичу, який проживає с.Гриньки, Баранівського району, 

Житомирської області, загальною площею 0,6811 га для ведення особистого селянського 

господарства в с.Гриньки, вул..Полонська, Баранівського району, Житомирської області. Дана 

земельна ділянка відноситься до категорії земель сільськогосподарського призначення. 

2. Передати гр.Семенюку Юрію Васильовичу у власність земельну ділянку комунальної 

власності Баранівської об’єднаної територіальної громади, яка розташована в межах 

с.Гриньки,вул..Полонська, Баранівського району Житомирської області, площею 0,6811 га, в 

тому числі: рілля – 0,6811 га, для ведення особистого селянського господарства, кадастровий 

номер земельної ділянки - 1820683000:04:001:0229. 

3. Гр.Семенюку Ю.В .: 

3.1. Після затвердження проектної документації зареєструвати речове право на нерухоме 

майно відповідно до чинного законодавства. 

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

кодексу України. 

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

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

 

 

Міський голова                                                             А.О.Душко  

 
 

 

 

 
 



                                                                                                             
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Проект РІШЕННЯ  

11 сесія 8 скликання 

 

від   12  жовтня   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.Козачку С.Т. 

 

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.12,33,118,125,126,186
1
 

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.Козачку Сергію Тимофійовичу, який проживає по 1 пров..Звягельському,3, кв.11, 

м.Баранівка, Житомирської області, загальною площею 0,2480 га для ведення особистого 

селянського господарства в м.Баранівка, вул.Партизанська Житомирської області. Дана 

земельна ділянка відноситься до категорії земель сільськогосподарського призначення. 

2. Передати гр.Козачку Сергію Тимофійовичу у власність земельну ділянку комунальної 

власності Баранівської об’єднаної територіальної громади, яка розташована в межах 

м.Баранівка, вул.Партизанська, площею 0,2480 га, в тому числі: рілля – 0,2480 га, для ведення 

особистого селянського господарства, кадастровий номер земельної ділянки - 

1820600000:01:005:1552. 

3. Гр.Козачку С.Т.: 

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                                                                      А.О.Душко  

                

 

 

 

 

 

 
 

 



                                                                                      
 

 

                                                                                                             
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Проект  РІШЕННЯ  

11 сесія 8 скликання 

 

від   12 жовтня   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.Кондратюк Л.В. 

 

 

Розглянувши заяву гр.Кондратюк Л.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.Кондратюк Людмилі Вікторівні, яка проживає в с.Глибочок, вул.Мічуріна,73, 

Баранівського району, Житомирської області, орієнтовною площею 2,0000 га для ведення 

особистого селянського господарства в с.Глибочок, 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.Кондратюк Л.В. 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  

11 сесія 8 скликання 

 

від   12 жовтня   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.Кравчук Н.В. 

 

 

Розглянувши заяву гр.Кравчук Н.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.Кравчук Наталії Василівні, яка проживає в м.Баранівка, вул.Партизанська,60, 

Баранівського району, Житомирської області, орієнтовною площею 2,0000 га для ведення 

особистого селянського господарства в м.Баранівка, 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.Кравчук Н.В. 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  

11 сесія 8 скликання 

 

від   12 жовтня   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.Кузьмінчуку В.Ю. 

 

 

Розглянувши заяву гр.Кузьмінчука В.Ю., 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.Кузьмінчуку Валентину Юрійовича, який проживає в м.Баранівка пр..Остапа 

Вишні,3, Житомирської області, орієнтовною площею 2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства в районі Табори, м.Баранівка, 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.Кузьмінчуку Валентину 

Юрійовичу 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  

11 сесія 8 скликання 

 

від   12 жовтня   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.Кондратюк О.В. 

 

 

Розглянувши заяву гр.Кондратюк 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.Кондратюк Олені Вікторівні, яка проживає в с.Глибочок, вул.Мічуріна,73, 

Баранівського району, Житомирської області, орієнтовною площею 2,0000 га для ведення 

особистого селянського господарства в с.Глибочок, 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.Кондратюк О.В. 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  

11 сесія 8 скликання 

 

від   12 жовтня   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.Літвінчика Я.В. 

 

 

Розглянувши заяву гр.Літвінчика Я.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.Літвінчику Ярославу Вікторовича, який проживає в м.Баранівка 

вул..Європейська,1, Житомирської області, орієнтовною площею 2,0000 га для ведення 

особистого селянського господарства в с.Глибочок, 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.Літвінчику Я.В. 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  

11 сесія 8 скликання 

 

від   12 жовтня   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.Кондратьєвій А.В. 

 

 

Розглянувши заяву гр.Кондратьєвої А.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.Кондратьєвій Анжелі Вікторівні, яка проживає в м.Баранівк, 2 пров.Шевченка,8, 

Житомирської області, орієнтовною площею 0,0500 га для ведення особистого селянського 

господарства в м.Баранівка, район газового господарства, 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.Кондратьєвій А.В. 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  

11 сесія 8 скликання 

 

від   12 жовтня   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.Савичу В.М. 

 

 

Розглянувши заяву гр.Савича В.М., 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.Савичу Володимиру Миколайовичу, який проживає в м.Баранівка, вул.Остапа 

Вишні,48, Житомирської області, орієнтовною площею 0,1500 га для ведення особистого 

селянського господарства в м.Баранівка, район 1пров.Польовий, 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.Савич В.М. 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  

11 сесія 8 скликання 

 

від   12 жовтня   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.Бугаю В.М. 

 

 

Розглянувши заяву грБугаю В.М., 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.Бугаю Вадиму Михайловичу, який проживає в м.Баранівка, 2пров.Поліський,31, 

Житомирської області, орієнтовною площею 0,0500 га для ведення особистого селянського 

господарства в м.Баранівка, район 5пров.Поліського, 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.Бугаю В.М. 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  

11 сесія 8 скликання 

 

від   12  жовтня   2017р.                                                                                                      №  

 

 

Про припинення права  

користування земельною 

ділянкою 

 

Розглянувши заяви громадян про припинення права користування земельною ділянкою та 

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.Бичківської Марії Петрівни, 

який  проживає в с.Зеремля вул.Молодіжна,21, загальною площею 0,5000 га для 

ведення особистого селянського господарства, що знаходиться в селі Зеремля, в зв
,
язку 

з добровільною відмовою, та передати її до земель запасу сільськогосподарського 

призначення  комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної громади. 

2. Припинити право користування земельною ділянкою гр.Романовської Ніни Іванівни, 

яка  проживає в м.Баранівка, 1 пров.Мічуріна,30, загальною площею 0,1000 га для 

ведення особистого селянського господарства, що знаходиться в районі РТП, в зв
,
язку з 

добровільною відмовою, та передати її до земель запасу сільськогосподарського 

призначення  комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної громади. 

3.  Припинити право користування земельною ділянкою гр.Стельмах Людмили Іванівни, 

яка  проживає в м.Біла Церква, п/р 1-го Травня,10/53, загальною площею 0,1200 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку по вул.Партизанській,88, в зв
,
язку з 

добровільною відмовою, та передати її до земель запасу житлової та громадської 

забудови комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної громади. 

4. Припинити право користування земельною ділянкою гр.Талька Петра Анатолійовича, 

який  проживає в м.Баранівка, вул..Південна,14, загальною площею 0,1500 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, що знаходиться по 5пр.Поліськаму, в 

зв
,
язку з добровільною відмовою, та передати її до земель запасу житлової та громадської 

забудови  комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної громади 

 

 

 

 

Міський голова                                                                   А.О.Душко  
               

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

                                                                                                             
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Проект РІШЕННЯ  

11 сесія 8 скликання 

 

від   12  жовтня   2017р.                                                                                                        №  

 

 

 
         Про надання дозволу на виготовлення 

         проекту землеустрою щодо відведення 

у власність земельної ділянки комунальної  

власності територіальної громади м.Баранівка  

для індивідуального садівництва гр.Бабенку М.О. 

 

 

 

Розглянувши заяву гр.Бабенко М.О. 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 Баранівської об’єднаної територіальної 

громади гр.Бабенко Миколі Олександровичу, який 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 М.О. 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  

11 сесія 8 скликання 

 

від   12  жовтня   2017р.                                                                                                        №  

 

 

 
         Про надання дозволу на виготовлення 

         проекту землеустрою щодо відведення 

у власність земельної ділянки комунальної  

власності територіальної громади м.Баранівка  

для індивідуального садівництва  

гр.Літвінчику Я.В. 

 

 

Розглянувши заяву гр.Літвінчика Я.В. 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 Баранівської 

об’єднаної територіальної громади гр.Літвінчику Ярославу Вікторовичу, який 

проживає в м.Баранівка, вул.Європейська,1, орієнтовною загальною площею 

0,1200 га для індивідуального садівництва. Дана земельна ділянка розташована в  

с.Глибочок, Баранівського району Житомирської області, 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.   Літвінчику 

Я.В. 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  

11 сесія 8 скликання 

 

від   12  жовтня   2017р.                                                                                                        №  

 

 

 
         Про надання дозволу на виготовлення 

         проекту землеустрою щодо відведення 

у власність земельної ділянки комунальної  

власності територіальної громади м.Баранівка  

для індивідуального садівництва гр.Кондратюк О.В. 

 

 

 

Розглянувши заяву гр.Кондратюк О.В. 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: 

3. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення у власність 

земельної ділянки з земель запасу комунальної власності Баранівської 

об’єднаної територіальної громади гр.Кондратюк Олені Вікторівні, яка 

проживає в с.Глибочок, вул.Мічуріна,73, Баранівського району Житомирської 

області, орієнтовною загальною площею 0,1200 га для індивідуального 

садівництва. Дана земельна ділянка розташована в  с.Глибочок Баранівського 

району Житомирської області, і відноситься до категорії земель 

сільськогосподарського призначення. 

4. Після виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

комунальної власності територіальної громади м.Баранівка, Баранівській міській 

раді зареєструвати земельну ділянку у відділі Держгеокадастру.   Кондратюк 

О.В. 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  

11 сесія 8 скликання 

 

від   12  жовтня   2017р.                                                                                                        №  

 

 

 
         Про надання дозволу на виготовлення 

         проекту землеустрою щодо відведення 

у власність земельної ділянки комунальної  

власності територіальної громади м.Баранівка  

для індивідуального садівництва гр.Кондратюк Л.В. 

 

 

 

Розглянувши заяву гр.Кондратюк Л.В. 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: 

5. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення у власність 

земельної ділянки з земель запасу комунальної власності Баранівської 

об’єднаної територіальної громади гр.Кондратюк Людмилі Вікторівні, яка 

проживає в с.Глибочок, вул.Мічуріна,73, Баранівського району Житомирської 

області, орієнтовною загальною площею 0,1200 га для індивідуального 

садівництва. Дана земельна ділянка розташована в  с.Глибочок Баранівського 

району Житомирської області, і відноситься до категорії земель 

сільськогосподарського призначення. 

6. Після виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

комунальної власності територіальної громади м.Баранівка, Баранівській міській 

раді зареєструвати земельну ділянку у відділі Держгеокадастру.   Кондратюк 

Л.В. 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  

11 сесія 8 скликання 

 

від   12  жовтня   2017р.                                                                                                        №  

 

 
Про надання дозволу на проведення 

      експертної грошової оцінки земельної 

ділянки ТОВ «Декор Україна» 

                                                                                                        

Розглянувши заяву директора ТОВ «Декор Україна» Молотковця О.О., 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 земельних ділянок товариства з 

обмеженою відповідальністю «Декор Україна» в м.Баранівка по вул.Першотравенській,30 

площею 0,6991 га, кадастровий номер 1820600000:01:006:0039, та по 

вул.Першотравенській,30-А площею 0,5100 га, кадастровий номер 

1820600000:01:006:0039, для  розміщення та експлуатації основних, підсобних і 

допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої 

промисловості. 

2.Зобов
,
язати директора ТОВ «Декор Україна» Молотковця О.О. 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 

ТОВ «Декор Україна».; 

- 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 ТОВ «Декор Україна». 

 

 

Міський  голова                                                                         А.О.Душко  

 
                

 

 

 

 

 



 
 

                                                                                                             
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Проект РІШЕННЯ  

11 сесія 8 скликання 

 

від   12  жовтня   2017р.                                                                                                           №  

 

 
Про поновлення дії 

договорів оренди землі 

ПП «Екосервіс» 

 

Розглянувши заяву генерального директора ПП «Екосервіс» Ліпіної Т.В. про поновлення 

дії договорів оренди землі, які зареєстровані в відділу економічного розвитку, торгівлі та 

інфраструктури Баранівської районної державної адміністрації Житомирської області, 

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 п’ять років дію договорів оренди земельної ділянки, які 

укладений між Баранівською міською радою та приватним підприємством «Екосервіс» для 

розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств 

переробної, машинобудівної та іншої промисловості. Земельні ділянки :  

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

площею 0,4617 га кадастровий номер 1820600000:01:006:0042; 

площею 0,1173 га кадастровий номер 1820600000:01:006:0044; 

площею 0,0203 га кадастровий номер 1820600000:01:006:0045; 

площею 0,3415 га кадастровий номер 1820600000:01:006:0019; 

площею 0,3598 га кадастровий номер 1820600000:01:006:0020; 

площею 0,0203 га кадастровий номер 1820600000:01:006:0021; 

які знаходяться в м.Баранівка по вул.І.Франка,104а (розмір орендної плати – 3 % від 

нормативно-грошової оцінки землі).  

2. Генеральному директору ПП «Екосервіс» Ліпіній Т.В., укласти додаткову угоду до 

договорів оренди землі та зареєструвати їх 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  

11 сесія 8 скликання 

 

від   12  жовтня   2017р.                                                                                                    №  

 

Про надання дозволу на виготовлення 

       проекту землеустрою щодо відведення 

       земельної ділянки комунальної власності 

       Баранівської об’єднаної територіальної 

       громади для будівництва та обслуговування 

       житлового будинку з подальшою передачею у  

       власність гр.Бєліці В.О. 

 

Розглянувши заяву гр.Бєліци В.О., 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 проекту землеустрою щодо відведення у власність земельної 

ділянки комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної громади із земель що 

перебувають в  користуванні гр.Бєліци Віталія Олексійовича, який проживає в м.Баранівка 

вул.Звягельська,100а, Житомирської області, орієнтовною площею 0,1000 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку по вул.Зеленій,88 в м.Баранівка. Дана 

земельна ділянка відноситься до земель житлової та громадської забудови. 

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.Бєліці В.О. 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  

11 сесія 8 скликання 

 

від   12  жовтня   2017р.                                                                                                    №  

 

Про надання дозволу на виготовлення 

       проекту землеустрою щодо відведення 

       земельної ділянки комунальної власності 

       Баранівської об’єднаної територіальної 

       громади для будівництва та обслуговування 

       житлового будинку з подальшою передачею у  

       власність гр.Бугаю В.М. 

 

Розглянувши заяву гр.Бугая В.М., 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 проекту землеустрою щодо відведення у власність земельної 

ділянки комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної громади із земель що 

перебувають в  користуванні гр.Бугая Вадима Михайловича, який проживає в м.Баранівка 

2пров.Поліський,31, Житомирської області, орієнтовною площею 0,1000 га для будівництва 

та обслуговування житлового будинку по 5пров.Поліський в м.Баранівка. Дана земельна 

ділянка відноситься до земель житлової та громадської забудови. 

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.Бугаю В.М. 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  

11 сесія 8 скликання 

 

від   12  жовтня   2017р.                                                                                                    №  

 

Про надання дозволу на виготовлення 

       проекту землеустрою щодо відведення 

       земельної ділянки комунальної власності 

       Баранівської об’єднаної територіальної 

       громади для будівництва та обслуговування 

       житлового будинку з подальшою передачею у  

       власність гр.Кондратьєвій А.В. 

 

 

Розглянувши заяву гр.Кондратьєвої А.В., 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 проекту землеустрою щодо відведення у власність земельної 

ділянки комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної громади із земель, що 

перебувають в користуванні гр.Кондратьєвої Анжели Вікторівни, яка проживає в 

м.Баранівка, 2 пров.Шевченка,8, Житомирської області, орієнтовною площею 0,1000 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку по вул.Шевченка в м.Баранівка. Дана 

земельна ділянка відноситься до земель житлової та громадської забудови. 

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.Кондратьєвій А.В. 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  

11 сесія 8 скликання 

 

від   12  жовтня   2017р.                                                                                                    №  

 

 
Про внесення змін до рішення  

6 сесії 8-го скликання  

від 05.05.2017р. № 275 

 

                   Заслухавши інформацію начальника відділу містобудування та архітектури, 

земельних відносин та комунальної власності Шевчук О.Г. про необхідність внесення змін до  

рішення 6 сесії 8 скликання Баранівської міської ради, керуючись ст.12 Земельного кодексу 

України, Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

спрощення порядку набуття прав на землю», ЗУ«Про державну реєстрацію речового права 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.Внести зміни до рішення 6 сесії 8-го скликання від 05.05.2017р. № 275 «Про внесення 

змін до рішень Баранівської міської ради », а саме:  

 

 

 в п.1 даного рішення  слова «площею 0,75 га» замінити на слова «площею 0,10 га», 

також доповнити, що земельна ділянка розташована по вул.Зарічній,1.  

  

 
 

 

 

 

 

 

  

Міський голова                                                                          А.О.Душко  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Проект РІШЕННЯ  

11 сесія 8 скликання 

 

від    12    жовтня   2017р.                                                                                          №  

 

Про затвердження положення 

про порядок звільнення земельних ділянок, 

що зайняті без правових підстав та 

належать до комунальної власності 

Баранівської об’єднаної територіальної громади 

(регуляторний акт) 

 

Заслухавши інформацію начальника відділу містобудування та архітектури, земельних 

відносин та комунальної власності про необхідність затвердити положення про порядок 

звільнення земельних ділянок, що зайняті без правових підстав та належать до комунальної 

власності керуючись відповідно до Конституції України, Цивільного кодексу України, Закону 

України «Про місцеве самоврядування України» Закону України « Про регулювання 

містобудівної діяльності», Закону України «Про благоустрій населених пунктів», Порядку 

розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності, затвердженого 

наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального 

господарства України від 21.10.2011 року № 244, міська рада 

 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити положення про порядок звільнення земельних ділянок, що зайняті без 

правових підстав та належать до комунальної власності Баранівської об’єднаної 

територіальної  громади. 

2. Дане рішення публікується в засобах масової інформації  для обговорення 

територіальної громади. 

3. Розглянути даний проект рішення на черговій сесії  міської ради з метою прийняття 

його як регуляторного акту. 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну  комісію міської 

ради з питань законності, регламенту та депутатської етики. 

 

 

 

 

Міський голова                                                                  А.О.Душко 
                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Додаток 1. 

 до рішення 11-ї сесії  

Баранівської міської ради №      від 12.10.2017р. 

 

Положення про порядок звільнення 

земельних ділянок, що зайняті без правових підстав та 

належать до комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної громади 

 

1. Загальні положення 

 

1.1. Положення про порядок звільнення земельних ділянок, що зайняті без правових 

підстав, від незаконно встановлених тимчасових споруд (надалі Положення) розроблений 

відповідно до Конституції України, Цивільного кодексу України, Закону України «Про 

місцеве самоврядування України» Закону України « Про регулювання містобудівної 

діяльності», Закону України «Про благоустрій населених пунктів», Порядку розміщення 

тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності, затвердженого наказом 

Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства 

України від 21.10.2011 року № 244. 

1.2. В даному Порядку поняття вживаються в такому значенні: 

Мала архітектурна споруда (далі МАФ) – невелика споруда декоративного, допоміжного чи 

іншого призначення, що використовується для покращення естетичного вигляду громадських 

місць і міських об'єктів, організації простору та доповняє композицію будинків, будівель, їх 

комплексів. 

 Тимчасова споруда (далі ТС) – торгівельного, побутового, соціально-культурного чи 

іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності – одноповерхова споруда, що 

виготовляється з полегшених конструкцій з урахуванням основних вимог до споруд, 

визначених технічним регламентом будівельних виробів, будівель і споруд і встановлюється 

тимчасово. 

1.3. Дія даного Порядку поширюється на будівельні матеріали, конструкції, тощо, що 

складуються на земельних ділянках міської ради ( в тому числі наданих в оренду), якщо такі 

матеріали розміщенні з порушенням правил благоустрою або з порушення правил безпеки. 

1.4.  Це Положення передбачає механізм, підстави, терміни і порядок проведення 

демонтажу ТС, МАФ розміщених з порушенням вимог чинного законодавства України 

Демонтаж, перевезення, зберігання незаконно встановлених ТС, МАФ (власники яких 

ухиляються від демонтажу, або власники яких невідомі), здійснюється комунальним 

підприємством або іншим суб'єктом господарювання, з яким укладено відповідний договір за 

власні кошти або за кошти міського бюджету, з наступним відшкодуванням усіх витрат 

власником ТС, МАФ, винним у порушенні. 

1.5.  Земельні ділянки зайняті самовільно розміщеними ТС, МАФ та на які не оформленні 

належним чином документи щодо землекористування, вважаються самовільно зайнятими. 

 

2. Порядок звільнення земельних ділянок, що зайняті 

без правових підстав та демонтаж ТС і МАФ 

 

2.1.  Демонтажу підлягають незаконно встановленні ТС, МАФ, а відповідна земельна 

ділянка підлягає приведенню у попередній стан та поверненню власнику у випадках: 

• відсутність паспорта прив’язки ТС, МАФ, інших дозвільних документів; 

• анулювання паспорта прив’язки ТС, МАФ, закінчення терміну його дії; 

• самочинного розміщення ТС, МАФ; 

• у разі невідповідності розташування ТС, МАФ, паспорту прив’язки, будівельним 

нормам; 

• відсутність документа, що посвідчує право на земельну ділянку; 

• за рішенням судових органів або поданням інших органів державної влади; 

• в інших випадках, передбачених нормативно-правовими актами міської ради, її 

виконавчого комітету, чинним законодавством України. 

2.2.  У разі виявлення земельних ділянок, що зайняті без правових підстав, самочинно 

розміщених ТС, МАФ без відповідної оформленої в установленому порядку дозвільної 

документації та за наявності підстав для знесення (демонтажу), передбачених п. 2.1. даного 



Положення, складається протокол Комісії з питань звільнення земельних ділянок від 

незаконно встановлених ТС, МАФ на території Баранівської об’єднаної громади ( далі - 

Комісія), склад якої затверджується рішенням виконавчого комітету міської ради. На підставі 

протокольного рішення Комісії начальник відділу містобудування та архітектури, земельних 

відносин та комунальної власності готує проект рішення про звільнення земельних ділянок від 

ТС, МАФ, які встановленні з порушенням вимог чинного законодавства України та з 

переліком ТС і МАФ, які підлягають знесенню (демонтажу) і надає його на розгляд 

виконавчого комітету Баранівської міської ради 

2.3.  Прийняте рішення виконавчого комітету Баранівської міської ради про демонтаж та 

звільнення земельних ділянок від незаконно розміщених ТС, МАФ розміщується на 

офіційному сайті Баранівської міської ради. 

2.4.  На підставі прийнятого рішення виконавчого комітету Баранівської міської ради про 

демонтаж та звільнення земельних ділянок від незаконно встановлених ТС, МАФ на території 

Баранівської об’єднаної територіальної громади, готується попередження (з посиланням на 

відповідне рішення виконавчого комітету) і наклеюються на ТС, МАФ з проведенням 

фотофіксації. В попередженні визначається термін усунення власником порушень та 

приведення земельної ділянки у попередній стан. 

2.5.  У разі невиконання власником ТС, МАФ вимог щодо усунення порушень протягом 

строку зазначеного у попередженні, демонтаж ТС, МАФ виконується комунальним 

підприємством або іншим суб’єктом господарювання, з яким укладено відповідний договір. 

Під час демонтажу у разі необхідності залучаються представники державних органів, 

районних служб та організацій (ДАІ, УМВС України, РЕМ, водоканал та інші). 

2.6. У випадку якщо ТС, МАФ не мають власника або власник не відомий демонтаж 

здійснюється за результатами обстеження Комісією, відповідно до даного Порядку. 

2.7.  Демонтаж ТС, МАФ здійснюється в наступному порядку: 

2.7.1. Комісія складає акт демонтажу ТС, МАФ (додаток 1 до Положення), який містить: 

1) Дату, час проведення демонтажу та місце розташування ТС, МАФ, підстави для їх 

демонтажу; 

2) Прізвище, ім'я, по-батькові, посади голови та членів Комісії, їх підписи; 

3) Найменування підприємств, виконуючих демонтування споруди та відключення від 

інженерних мереж; 

4) Опис ТС, МАФ, що демонтується: геометричні розміри, матеріал, наявність 

підключення до мереж електро – та водопостачання та перелік візуально виявлених недоліків, 

пошкоджень, цілісність фасаду, дверей, вікон, замків тощо: 

5) Відомості про власника ТС, МАФ; 

6) Фото фіксацію (відео) ТС, МАФ з чотирьох сторін; 

7) У разі необхідності опис (інформація щодо майна, що знаходиться в об'єкті 

демонтажу). 

2.7.2. Після складання акту демонтажу, ТС, МАФ опечатується, демонтується і перевозиться 

на майданчик тимчасового зберігання, який організовує та облаштовує суб'єкт 

господарювання, задіяний у демонтажі. 

2.8.  Витрати по знесенню (демонтажу) та перевезенню ТС, МАФ до вказаних майданчиків 

покладаються на суб'єкт господарювання безпосередньо задіяний в демонтажі та в 

подальшому компенсується власниками ТС, МАФ. 

2.9.  Видатки на демонтаж, перевезення та зберігання демонтованих ТС, МАФ 

відшкодовують їх власники. 

2.10. Якщо власник демонтованої ТС, МАФ невідомий видатки на демонтаж та зберігання їх 

здійснюється за рахунок коштів міського бюджету або суб'єкта господарювання, що здійснює 

демонтаж та зберігання. 

2.11. Демонтовані ТС, МАФ повертаються власнику після надання відповідних документів, які 

засвідчують право власності, та після оплати ним робіт по відключенню від інженерних 

мереж, робіт з демонтажу, перевезенню, розвантаженню, зберіганню, відновлення 

благоустрою на місці демонтованих ТС, МАФ згідно з розрахунками, наданими суб'єктами 

господарювання, що були задіяні в демонтажі. 

2.12. Для власників ТС, МАФ розмір плати встановлюється та складається за : 

1) демонтування, завантаження та доставку до місця зберігання – у відповідності до 

калькуляції, наданої суб'єктом господарювання, який безпосередньо займався демонтажем; 

2) зберігання – в розмірі одного неоподаткованого мінімуму доходів громадян за добу 

зберігання; 



3) відключення від інженерних мереж – у відповідності до калькуляцій, наданих суб'єктом 

господарювання, які безпосередньо займалися відключенням; 

4) відновлення благоустрою на місці демонтажу ТС, МАФ – у відповідності до калькуляції, 

наданої суб'єктом господарювання, з яким укладено договір на виконання робіт по 

відновленню благоустрою. 

2.13. Після закінчення шестимісячного терміну зберігання примусово демонтованих ТС, 

МАФ, власники яких не з'явилися за їх поверненням, від власників яких або їх представників 

не надійшла заява про повернення демонтованої ТС, МАФ та не сплатили витрати, 

передбачені пунктом 2.11 даного Порядку, рішення щодо їх подальшого використання 

приймає виконавчий комітет Баранівської міської ради відповідно до вимог діючого 

законодавства. 

У випадку якщо власник протягом шести місяців після демонтажу ТС, МАФ (відповідно до ч. 

1 ст. 347 Цивільного кодексу України) не забирає належне йому майно то воно може бути 

реалізоване згідно чинного законодавства України з подальшою компенсацією затрачених 

коштів на демонтаж, зберігання та повернення залишків коштів боржнику (власнику). 

 

 

Секретар ради                                                  Ю.М.Оханський 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Додаток 1 до Положення 

 

АКТ №_______ 

демонтажу ТС, МАФ 

 

 о _______ годині  ____ _____________ 20 ____ року  м. Баранівка 

 

 

На виконання рішення виконавчого комітету Баранівської міської ради від______________ 

№_____ «__________________________________________», у присутності комісії з питань 

демонтажу та звільнення земельних ділянок від незаконно встановлених тимчасових споруд 

 

1. __________________________________________________________________  

      (назва суб'єкта господарювання, яким проведено відключення від інженерних мереж) 

 

проведено відключення ТС, МАФ від електромереж. 

 

2. __________________________________________________________________  

      (назва суб'єкта господарювання, яким проведено демонтування споруди) 

 

проведено демонтаж ТС, МАФ та його вивезення. 

 

Адреса розташування ТС, МАФ ________________________________________ 

 

Власник (користувач) ТС, МАФ ________________________________________ 

 

Зовнішні ознаки ТС, МАФ _____________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_____________________________ 

(геометричні розміри, матеріал, наявність підключення до електро- та водопостачання тп 

перелік візуально виявлених недоліків, пошкоджень, цілісність фасаду, дверей, вікон, замків 

тощо). 

 

Фотофіксація проводилась __________________________________ (додається).  

                                                         (назва , модель фото-, відеопристрою) 

  

Голова комісії ________________________________________________________ 

 

Члени комісії      

_________________________________________________________________________________ 

 

 

____________________________________________ 

 

Секретар ради                                                                              Ю.М. Оханський 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                                  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Проект РІШЕННЯ  

11 сесія 8 скликання 

 

від    12    жовтня   2017р.                                                                                          №  

 

 

Про надання дозволу на виготовлення 

детального плану території 

 

 

Розглянувши заяву Прокопчук Н.Ю. про необхідність виготовлення детального плану 

території по вул.Леваневського,36 в 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 0,0034 га 

для зміни цільового призначення земельної ділянки з земель для будівництва та 

обслуговування житлового будинку на землі для будівництва та обслуговування 

будівель торгівлі в м.Баранівка по вул.Леваневського,36, 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  

11 сесія 8 скликання 

 

від  12 жовтня   2017р.                                                                                          №  

 

 

Про виготовлення технічної документації 

із землеустрою щодо поділу земельної 

ділянки комунальної власності Баранівської 

об’єднаної територіальної громади 

 

 

Заслухавши інформацію начальника відділу містобудування та архітектури, земельних 

відносин та комунальної власності Баранівської міської ради Шевчук О.Г. щодо необхідності 

надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо поділу 

земельної ділянки площею 0,2663 га по вул.Першотравенській,2, яка перебуває в комунальній 

власності Баранівської об’єднаної територіальної громади, на дві окремих земельних ділянки, 

керуючись ст.12,79
1
,122 Земельного кодексу України, ст.56 Закону України «Про 

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

частини 3 розділу ІІ прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про внесення змін 

до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної 

власності», враховуючи рекомендації постійної комісії з земельних питань, міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

1. Баранівській міській раді в особі міського голови Душка А.О. замовити розроблення 

технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки (кадастровий 

номер – 1820600000:01:004:1544) площею 0,7140 га для розміщення та експлуатації 

будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості по 

вул.Першотравенській,2, яка перебуває в комунальній власності Баранівської об’єднаної 

територіальної громади, на дві окремих земельних ділянки: 

ділянка №1 – 0,5469 га; 

ділянка №2 – 0,1002 га. 

ділянка №3  - 0,0464 

ділянка №4 – 0,0205га 

2. Доручити начальнику відділу містобудування та архітектури, земельних відносин та 

комунальної власності Баранівської міської ради Шевчук О.Г. зареєструвати земельні 

ділянки у відділі в Баранівському районі Головного управління Держгеокадастру в 

Житомирській області та подати технічну документацію на розгляд та затвердження сесії 

міської ради. 

 

 

 

Міський голова                                                           А.О.Душко 

 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

                                                                                                             
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Проект РІШЕННЯ  

11 сесія 8 скликання 

 

від   12  жовтня   2017р.                                                                                                           №  

 

 
Про поновлення дії 

договору оренди землі 

ФОП Федорів Т.О. 

 

Розглянувши заяву ФОП Федорів Т.О. про поновлення дії договору оренди землі, який 

зареєстрований в відділу Держземагентства в Баранівському районі 23.04.2012 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 п’ять років дію договору оренди земельної ділянки, який 

укладений між Баранівською міською радою та приватним підприємцем Федорів 

Тетяною Олександрівною для будівництва та обслуговування будівель торгівлі 

загальною площею 0,0300 га (кадастровий номер 1820600000:01:002:0739), яка 

знаходиться в м.Баранівка по вул.Першотравенській,19 (розмір орендної плати – 12 % 

від нормативно-грошової оцінки землі).  

2. ФОП Федорів Т.О. укласти додаткову угоду до договорів оренди землі та зареєструвати 

їх 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  

11 сесія 8 скликання 

 

від    12    жовтня   2017р.                                                                                          №  

 

 

Про присвоєння поштової 

адреси гр.Демяненку І.В. 

 

 

 

 

Розглянувши заяву гр.Демяненка І.В. про присвоєння поштової адреси земельній ділянці 

для розміщення та експлуатації будівель і споруд автомобільного транспорту та дорожнього 

господарства, з метою впорядкування нумерації житлових будинків та нежитлових приміщень 

і споруд, керуючись ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

враховуючи рекомендації постійної комісії з земельних питань, сесія міської ради 

 

ВИРІШИЛА: 

1. Присвоїти поштову адресу вул.Першотравенська,2с земельній ділянці гр.Демяненку 

Івану Вікторовичу площею 0,6944 га для розміщення та експлуатації будівель і споруд 

автомобільного транспорту та дорожнього господарства, яка передана їй в оренду 

Баранівською міською радою відповідно до договору оренди землі від 17.11.2016 р. 

(кадастровий номер: 1820600000:01:006:0050). 

 

 

 

 

Міський голова                                                                        А.О.Душко 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Проект РІШЕННЯ  

11 сесія 8 скликання 

 

від   12 жовтня   2017р.                                                                                                    №  

 

Про надання дозволу на виготовлення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок, які перебувають у 

власності ФОП Дідковського Ю.В., зі зміною 

цільового призначення з земель промисловості, 

транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та  

іншого призначення на землі житлової та 

громадської забудови 

 

Розглянувши заяву ФОП Дідковського Ю.В., керуючись ст.12,20,39,125 Земельного 

кодексу України, Законом України «Про землеустрій», Постановою Кабінету Міністрів 

України від 11.04.2002 р. №502 «Про затвердження Порядку зміни цільового призначення 

земель, які перебувають у власності громадян та юридичних осіб», 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 розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок, які перебувають у власності фізичної особи-підприємця Дідковського Юрія 

Володимировича, загальною площею 0,2170 га, в тому числі: 0,0997 га в м.Баранівка по 

вул.Першотравенській,2в (кадастровий номер - 1820600000:01:004:1468) та 0,1173 га в 

м.Баранівка по вул.Першотравенській,2р (кадастровий номер - 1820600000:01:004:1468), зі 

зміною цільового призначення з земель промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, 

оборони та іншого призначення для розміщення та експлуатації основних, підсобних і 

допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої 

промисловості на землі житлової та громадської забудови для будівництва та обслуговування 

будівель торгівлі. 

2. Після виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, ФОП 

Дідковському Ю.В. зареєструвати земельну ділянку у відділі Держгеокадастру та подати 

проект землеустрою на розгляд сесії міської ради щодо прийняття рішення про його 

затвердження. 

 

 

 

Міський голова                                                                    А.О.Душко  

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Проект РІШЕННЯ  

11 сесія 8 скликання 

 

від   12 жовтня   2017р.                                                                                                    №  

 

Про надання дозволу на виготовлення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки, яка перебуває у 

власності гр.Прокопчук Н.Ю., зі зміною 

цільового використання з земель для  

будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд 

на землі для будівництва та обслуговування  

будівель торгівлі 

 

Розглянувши заяву гр.Прокопчук Н.Ю., керуючись ст.12,20,39,125 Земельного кодексу 

України, Законом України «Про землеустрій», Постановою Кабінету Міністрів України від 

11.04.2002 р. №502 «Про затвердження Порядку зміни цільового призначення земель, які 

перебувають у власності громадян та юридичних осіб», 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 розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

житлової та громадської забудови, яка перебуває у власності гр.Прокопчук Надії Юріївни, 

загальною площею 0,0034 га в м.Баранівка, вул.Леваневського,36 (кадастровий номер – 

1820600000:01:002:0919), зі зміною цільового використання з земель для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд на землі для 

будівництва та обслуговування будівель торгівлі. 

2. Після виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, 

гр.Прокопчук Н.Ю. зареєструвати земельну ділянку у відділі Держгеокадастру та подати 

проект землеустрою на розгляд сесії міської ради щодо прийняття рішення про його 

затвердження. 

 

 

 

Міський голова                                                                    А.О.Душко  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Проект РІШЕННЯ  

11 сесія 8 скликання 

 

від   12 жовтня   2017р.                                                                                                    №  

 

 

Про продаж земельної ділянки для  

будівництва та обслуговування  

будівель торгівлі ФОП Осовик Ю.М. 
 

Розглянувши заяву ФОП Осовик Ю.М., звіт про експертну грошову оцінку земельної 

ділянки по вул.А.М.Пашкевича,6, розроблений суб’єктом оціночної діяльності ПП «ЮрЕкс», 

висновок оцінювача про ринкову вартість земельної ділянки від 26.09.2017 р., та керуючись 

ст.12,127,128 Земельного кодексу України, ст.26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні»,  враховуючи рекомендації постійної комісії з земельних питань, 

міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки площею 0,0036 га, 

яка передана в оренду  для будівництва та обслуговування будівель торгівлі на території 

Баранівської міської ради за адресою: м.Баранівка, вул.А.М.Пашкевича,6. 

2. Продати у власність фізичній особі-підприємцю Осовик Юлії Миколаївні земельну 

ділянку площею 0,0036 га (кадастровий номер – 1820600000:01:002:0823) за ціною 7 103,16 

грн. (сім тисяч сто три гривні 16 копійок), з них: 4 000,00 грн. – авансовий внесок (р/р 

31517941700713 код ЄДРПОУ 37573026 МФО 811039 ГУ ДКСУ в Житомирській області). 

Земельна ділянка знаходиться в м.Баранівка по вул.А.М.Пашкевича,6 і надана для будівництва 

та обслуговування будівель торгівлі. 

3. Доручити міському голові Душку А.О. від імені міської ради в 20-денний термін з 

дати прийняття цього рішення укласти договір купівлі-продажу земельної ділянки за ціною та 

на умовах, визначених цим рішенням. 

4. ФОП Осовик Ю.М. провести нотаріальне оформлення договору купівлі-продажу 

земельної ділянки та зареєструвати речове право на нерухоме майно. 

5. Власнику земельної ділянки виконувати обов’язки землевласника згідно з вимогами 

ст.91 Земельного кодексу України. 

 

 

Міський голова                                                                     Душко А.О. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Проект РІШЕННЯ  

11 сесія 8 скликання 

 

від   12 жовтня   2017р.                                                                                                    №  

 

 

Про продаж земельної ділянки для  

будівництва та обслуговування  

будівель торгівлі ФОП Венгер В.М. 
 

Розглянувши заяву ФОП Венгер В.М., звіт про експертну грошову оцінку земельної 

ділянки по вул.Звягельській,2б, розроблений суб’єктом оціночної діяльності ПП «ЮрЕкс», 

висновок оцінювача про ринкову вартість земельної ділянки від 27.07.2017 р., та керуючись 

ст.12,127,128 Земельного кодексу України, ст.26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні»,  враховуючи рекомендації постійної комісії з земельних питань, 

міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки площею 0,0020 га, 

яка передана в оренду  для будівництва та обслуговування будівель торгівлі на території 

Баранівської міської ради за адресою: м.Баранівка, вул.Звягельська,2б. 

2. Продати у власність фізичній особі-підприємцю Венгер Валентині Максимівні 

земельну ділянку площею 0,0020 га (кадастровий номер – 1820600000:01:001:0247) за ціною 

4 452,80 грн. (чотири тисячі чотириста п’ятдесят дві гривні 80 копійок), з них: 4 000,00 грн. – 

авансовий внесок (р/р 31517941700713 код ЄДРПОУ 37573026 МФО 811039 ГУ ДКСУ в 

Житомирській області). Земельна ділянка знаходиться в м.Баранівка по вул.Звягельській,2бі 

надана для будівництва та обслуговування будівель торгівлі. 

3. Доручити міському голові Душку А.О. від імені міської ради в 20-денний термін з 

дати прийняття цього рішення укласти договір купівлі-продажу земельної ділянки за ціною та 

на умовах, визначених цим рішенням. 

4. ФОП Венгер В.М. провести нотаріальне оформлення договору купівлі-продажу 

земельної ділянки та зареєструвати речове право на нерухоме майно. 

5. Власнику земельної ділянки виконувати обов’язки землевласника згідно з вимогами 

ст.91 Земельного кодексу України. 

 

 

Міський голова                                                                     Душко А.О. 
 

 

 
 

 


