
 
 

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  
БАРАНІВСЬКОГО РАЙОНУ 
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
РІШЕННЯ 

 
Шостої сесії         7 –го скликання 
 
від  1 червня 2016 року    № 218 
 
Про затвердження розпоряджень 
міського голови та рішень бюджетної комісії, 
прийнятих в міжсесійний період  

 
Заслухавши інформацію секретаря ради Ю.М. Оханського про необхідність 

затвердження розпоряджень міського голови та рішень виконавчого комітету прийнятих в 
міжсесійний період, керуючись  ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», сесія міської ради 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1.Затвердити розпорядження міського голови та рішення бюджетної комісії,  

прийнятих в міжсесійний період згідно з додатком (додається). 
 
 
 
 

Міський голова                                                                                       А.О.Душко 
 
 

                                                                                     Додаток до рішення 6 сесії 
                                                                                     7 –го скликання від 01.06.2016 р. №218 

 
1. Розпорядження № 60 від 18.04.2016р. « Про затвердження зведеного 

кошторисного розрахунку». 
2. Розпорядження № 61 від 18.04.2016р. « Про внесення змін до міського бюджету». 
3. Розпорядження № 63 від 25.04.2016р. « Про внесення змін до міського бюджету».  
4. Розпорядження № 70 від 04.05.2016р. « Про внесення змін до міського бюджету». 
5. Розпорядження № 71 від 04.05.2016р. « Про затвердження зведеного 

кошторисного розрахунку». 
6. Розпорядження № 72 від 12.05.2016р. « Про внесення змін до міського бюджету». 
7.Рішення бюджетної комісії №5 від 26.04.2016р. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  
БАРАНІВСЬКОГО РАЙОНУ 
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
РІШЕННЯ 

 
Шостої сесії         7 –го скликання 
 
від  1 червня 2016 року    №219 

 
 

Про надання дозволу на розроблення 
проектно-кошторисної документації на 
капітальний ремонт ДНЗ «Сонечко» 
  
 

Керуючись Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада 
 
ВИРІШИЛА: 
 

1. Надати дозвіл на замовлення  проектно-кошторисної документації 
«Капітальний ремонт ДНЗ «Сонечко» за адресою: вул. Звягельська, 58а, м.Баранівка, 
Житомирської області». 

 2.   Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського 
голови з питань діяльності виконавчого органу ради Савчука В.А та комісію з питань 
бюджету. 
 
 
 

Міський голова       А.О.Душко 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  
БАРАНІВСЬКОГО РАЙОНУ 
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
Проект РІШЕННЯ 

 
Шостої сесії         7 –го скликання 
 
від  1 червня 2016 року    №220 
 
Про надання дозволу на розроблення 
проектно–кошторисної документації на 
реконструкцію та термомодернізацію 
будівлі  ДНЗ «Сонечко»  

  
 

Керуючись Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада 
 
ВИРІШИЛА: 
 

1. Надати дозвіл на замовлення  проектно-кошторисної документації 
«Реконструкція термомодернізація будівлі  ДНЗ «Сонечко» за адресою: вул. Звягельська, 
58а, м.Баранівка, Житомирської області». 

2.  Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови 
з питань діяльності виконавчого органу ради Савчука В.А та комісію з питань бюджету. 

 
 
 
 

Міський голова       А.О.Душко 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  
БАРАНІВСЬКОГО РАЙОНУ 
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
Проект РІШЕННЯ 

 
Шостої сесії         7 –го скликання 
 
від  1 червня 2016 року    №221 
Про надання дозволу на розроблення 
проектно–кошторисної документації на 
поточний ремонт  огорожі та сходового 
маршу  ДНЗ «Сонечко»  

  
 

Керуючись Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада 
 
ВИРІШИЛА: 
 

1. Надати дозвіл на замовлення  проектно-кошторисної документації «Поточний 
ремонт  огорожі та сходового маршу  ДНЗ «Сонечко» за адресою: вул. Соборна, 40 А, м. 
Баранівка, Житомирської області». 

2.  Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови 
з питань діяльності виконавчого органу ради Савчука В.А та комісію з питань бюджету.  

 
 
 

Міський голова       А.О.Душко 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  
БАРАНІВСЬКОГО РАЙОНУ 
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
Проект РІШЕННЯ 

 
Шостої сесії         7 –го скликання 
 
від  1 червня 2016 року    №222 
 
Про надання дозволу на розроблення 
проектно–кошторисної документації на 
Реконструкцію скверу  з встановленням 
пам’ятника Т. Г. Шевченко  

  
 

Керуючись Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада 
 
ВИРІШИЛА: 
 
1. Надати дозвіл на замовлення  проектно-кошторисної документації 

«Реконструкція скверу  з встановленням пам’ятника Т. Г. Шевченко по вул. Соборній  м. 
Баранівка, Житомирської області»  

2. Проектно-кошторисну документацію «Реконструкція скверу  з встановленням 
пам’ятника Т. Г. Шевченко по вул. Соборній  м. Баранівка, Житомирської області» 
розробити з врахуванням зауважень депутатів міської ради.    

3.  Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови 
з питань діяльності виконавчого органу ради Савчука В.А та комісію з питань бюджету.  

 
 

 
Міський голова       А.О.Душко 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  
БАРАНІВСЬКОГО РАЙОНУ 
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
РІШЕННЯ 

 
Шостої сесії         7 –го скликання 
 
від  1 червня 2016 року    №223 

 
 

Про надання дозволу на розроблення 
проектно-кошторисної документації на 
капітальний ремонт Міського Будинку 
культури ім.. А. Пашкевича  
  
 

Керуючись Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада 
 
ВИРІШИЛА: 
 

1. Надати дозвіл на замовлення  проектно-кошторисної документації 
«Капітальний ремонт Міського Будинку культури ім.. А. Пашкевича» за адресою: вул. 
Соборна, 22, м.Баранівка, Житомирської області». 

2.   Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського 
голови з питань діяльності виконавчого органу ради Савчука В.А та комісію з питань 
бюджету. 

 
 
 

Міський голова       А.О.Душко 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  
БАРАНІВСЬКОГО РАЙОНУ 
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
РІШЕННЯ 

 
Шостої сесії         7 –го скликання 
 
від  01 червня 2016 року    №224 
 
Про затвердження контракту  
з керівником КП «Баранівка міськводоканал» 
 
 
 

Заслухавши інформацію секретаря ради Оханскього Ю.М. щодо необхідності 
затвердження контракту з керівником комунального підприємства «Баранівка 
міськводоканал» Дерев`янком Ю.С.  та у зв’язку з виробничою необхідністю, керуючись 
ст. п. 43 ст.26, п.10 ст. 42  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сесія 
міської ради  
 
 
ВИРІШИЛА: 
 

1. Затвердити контракт з директором Комунального підприємства «Баранівка 
міськводоканал» Баранівської міської ради Деревянком Юрієм Сергійовичем терміном з 1 
червня 2016року по 01 червня 2017 року  (додаток 1). 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на комісію з питань 
промисловості, торгівлі, житлово-комунального господарства. 
 
 

Міський голова                                                                                       А.О.Душко 
 
 
 
 

Додаток до рішення Баранівської міської ради 
Шостої сесії 7-го скликання 

№ 224 від 01.06.2016 року 
 

КОНТРАКТ 
з директором КП «Баранівка міськводоканал» 

 
м Баранівка                                                                                                    01.06.2016року 

 
Баранівська міська рада, іменована надалі «Орган управління майном», в особі 

міського голови Душка Анатолія Олександровича, з одного боку та Деревянко Юрій 
Сергійович, іменований надалі «Керівник», з другого боку, уклали цей контракт про 
наступне: 

Деревянко Юрія Сергійовича призначити на посаду директора КП «Баранівка 
міськводоканал» (підприємства) терміном на 1 (один) рік з 01.06.2016 року по 01.06.2017 
року згідно розпорядження міського голови.  

 

 

 



1. Загальні положення. 

1.1. Цим контрактом «Керівник» зобов’язується безпосередньо і через адміністрацію 
підприємства здійснювати поточне управління підприємством, забезпечувати його 
продуктивну діяльність, ефективне використання і збереження закріпленого за 
підприємством комунального майна, а «Орган управління майном» зобов’язується 
створювати належні умови для організації праці «Керівника». 

1.2. На підставі контракту виникають відносини між «Керівником» комунального 
підприємства та «Органом управління майном» цього підприємства 

1.3. «Керівник» є уповноваженим представником підприємства під час реалізації 
повноважень, функцій, обов’язків, передбачених актами законодавства, Статутом 
підприємства, іншими нормативними документами. 

1.4.    «Керівник» діє на засадах єдиноначальності.   
1.5. «Керівник»   підзвітний «Органу  управління майном» у межах, встановлених 

законодавством, Статутом підприємства та цим контрактом. 
  

2. Права та обов’язки сторін: 
2.1. «Керівник» підприємства зобов’язаний: 

а) Здійснювати  поточне керівництво підприємством, організовувати його 
виробничо-господарську, соціально-побутову та іншу діяльність, забезпечувати виконання 
завдань підприємства, передбачених законодавством, статутом підприємства та цим 
контрактом, рішенням «органу управління майном». 
            б) Забезпечити виконання показників ефективності використання державного майна 
і прибутку згідно з додатком до контракту. 
            в) Нести відповідальність за стан нормування праці, своєчасний перегляд норм 
виробітку, впровадження науково-обрунтованих норм. 

г) Своєчасно сплачувати платежі до бюджету, пенсійного фонду, проводити 
виплату заробітної плати у порядку, встановленому законодавством про працю.        

д) Погоджувати з «Органом управління майном» кошториси доходів і видатків. 
е) Подавати своєчасну і достовірну звітність статистичним та фінансовим 

органам, податковій інспекції та «Органу управління майном». 
ж) Інформувати «Орган управління майном» про обсяг виконання робіт, послуг, 

замовлень та фінансовий стан. 
з) Забезпечувати зростання продуктивності праці, зменшення собівартості і 

трудомісткості робіт і послуг, зростання прибутків та рентабельності виробництва. 
и) Створювати безпечні умови праці для працівників, виконання вимог щодо 

захисту навколишнього середовища. 
к) Забезпечувати виконання програми соціального розвитку, правил внутрішнього 

трудового розпорядку. 
л) «Керівник» щорічно подає «Органу управління майном» звіт про результати 

виконання показників, передбачених контрактом за установленою формою. 
2.2. «Орган управління майном» має право вимагати від «Керівника» достроковий 

звіт про його діяльність, якщо останній допустив невиконання або неналежне виконання 
своїх обов’язків щодо управління підприємством та розпорядження його майном. 

2.3.  «Орган управління майном» інформує про галузеву науково-технічну політику, 
державні потреби, надає інформацію на запит «Керівника». 

2.4. «Орган управління майном» звільняє «Керівника» в разі закінчення дії контракту, 
достроково за його вимогою, а також у випадку порушення ним законодавства та умов 
контракту в тому числі передбачених  пунктом 2.1. розділу 2.   

2.5. «Керівник» має право: 
- діяти від імені підприємства, співпрацювати з іншими підприємствами, організаціями, 
установами, укладати господарські та інші угоди, видавати доручення, відкривати рахунки 
в банку, користуватись правом розпорядження коштами товариства, накладати на 
працівників стягнення, відповідно до законодавства, в межах своєї компетенції видавати 
накази та інші акти, давати вказівки, обов’язкові для всіх підрозділів та всіх працівників 



підприємства, вирішувати інші питання, віднесені законодавством, Статутом товариства і 
цим контрактом до компетенції «Керівника». 

2.6. «Орган управління майном» делегує «Керівнику» повноваження укладати 
колективний договір та трудові угоди з працівниками підприємства згідно трудового 
законодавства з урахуванням галузевих угод, особливостей, передбачених Статутом 
товариства, генеральною, галузевою угодами, колективним договором і фінансовими 
можливостями. 

3. Умови матеріального забезпечення «Керівника» 

3.1. За виконання обов’язків, передбачених цим контрактом, «Керівнику» 
нараховується заробітна плата за рахунок надання комунальних послуг, яка складається із: 

а) встановленого йому посадового окладу в розмірі 4 (чотири) мінімальних заробітних 
плат. 

3.2. Надбавка за інтенсивність та її розмір, призначена до виплати, обов’язково 
погоджується з міським головою та виплачується за умови: 

 а) виконання плану доходів від надання послуг населенню відповідно комунально-
побутових потреб; 

б) зниження простроченої заборгованості по наданих послугах порівняно з минулим 
періодом (місяцем); 

в) дотримання встановлених вимог до якості житлово-комунальних послуг; 
г) наявності прибутку в підприємстві. 
3.3.Надбавка за інтенсивність не нараховується при наявності: 
а) Порушення фінансової, виконавчої та трудової дисципліни; 
б) Несвоєчасне та неякісне розглядання скарг, заяв, листів громадян та прийняття по 

них необхідних мір. 
в) Наявність обґрунтованих скарг щодо неякісного чи не повного виконання функцій 

підприємства. 
г) Наявність випадків виробничого травматизму та шляхово-транспортних пригод. 
д) Порушення правил охорони природи та навколишнього середовища. 
е) Наявність випадків псування та крадіжок товаро-матеріальних цінностей. 
ж) Невиконання заходів, зобов’язань колективного договору щодо охорони праці, 

соціальних питань, організації оплати праці тощо. 
з) При наявності заборгованості по заробітній платі, платежах до бюджету та 

пенсійного фонду. 
3.4. «Керівнику» підприємства надається щорічна оплачувана відпустка тривалістю 

24 календарних дні та додаткова за особливий характер праці – 7 календарних днів у 
відповідності до Закону України «Про відпустки». Оплата відпустки проводиться із 
розрахунку, обчисленого у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. 

4. Відповідальність сторін.    

4.1. У випадку неналежного виконання чи не виконання обов’язків, передбачених цим 
контрактом, сторони несуть відповідальність згідно з законодавством та цим контрактом. 

4.2. Спори між сторонами вирішуються в порядку, установленому законодавством. 
5. Внесення змін та доповнень до контракту, його припинення. 

5.1. Внесення змін та доповнень до цього контракту здійснюється шляхом підписання 
додаткових угод. 

5.2.  Контракт припиняє свою дію у випадку: 
а) Після закінчення терміну дії контракту; 
б) За згодою сторін; 
в) До закінчення терміну дії контракту, у випадках, передбачених п. 5.5. та п. 5.6.  
5.3. «Керівник» може бути звільненим з посади, а цей контракт розірвано: 
а) З ініціативи «Органу управління майном», в тому числі за пропозицією місцевого 

органу державної виконавчої влади до закінчення терміну його дії; 
б) У разі систематичного невиконання «Керівником» без поважних причин 

обов’язків, покладених на нього цим контрактом; 



в) У разі одноразового грубого порушення «Керівником» законодавства чи обов’язків 
передбачених контрактом, в результаті чого для підприємства настали значні негативні 
наслідки (понесені збитки, виплачено штрафи і т.д.); 

г) У разі невиконання показників ефективності використання комунального майна. 
5.4. «Керівник» може за своєю ініціативою розірвати контракт до закінчення його дії: 
а) У випадку систематичного невиконання «Органом управління майном» своїх 

обов’язків за контрактом чи прийняття ним рішень, що обмежують чи порушують 
компетенцію та права «Керівника», втручання в його оперативно-розпорядницьку 
діяльність, яка може привезти або вже привезла до погіршення економічної діяльності 
підприємства; 

б) У разі хвороби або інвалідності, які перешкоджають виконанню за контрактом та з 
інших поважних причин. 

5.5. За два місяці до закінчення терміну дії контракту, він може бути за згодою сторін 
продовжений або укладений на новий термін. 

5.6.  Якщо розірвання контракту проводиться на підставах, визначених у ньому, але 
не передбачених законодавством, про це зазначається у трудовій книжці «Керівника» з 
посиланням на п. 8 частину 1ст. 36 КЗпП   України.                
6. Термін дії контракту. 

6.1. Цей контракт діє з 01.06.2016 року по 01.06.2017 року. 
6.2. Цей контракт укладено у двох примірниках, які зберігаються у кожній із сторін і мають 
однакову юридичну силу. 
7. Контракт укладено:  

«Орган управління майном»                              «Керівник» 
Баранівська міська рада                                       Деревянко Юрій Сергійович 
м Баранівка, вул. Леніна, 20                                паспорт серії ВМ 447233 
р/р  31420000800038  ГУДКУ                             виданий Баранівським   
в Житомирській області                                   РВ УМВС України в  
МФО 811039 ІНК 04344386                               Житомирській області  
                                                                               28 жовтня1997 року, ідн.2282618151 
                                                                               прописаний: м Баранівка 
                                                                     вул. Соборна, 9-а   
 
 «Орган управління майном»                             «Керівник» 
Душко Анатолій Олександрович                        Деревянко Юрій Сергійович   
  _____________________                                    ___________________ 
     М.П.        (підпис)                                                    (підпис) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  
БАРАНІВСЬКОГО РАЙОНУ 
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
РІШЕННЯ 

 
Шостої сесії         7 –го скликання 
 
від  1 червня 2016 року    №225 
 
Про внесення змін до Правил  
благоустрою території міста Баранівка  
(проект регуляторного акту) 

 

Відповідно до ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сесія 
міської ради 

  В И Р І Ш И Л А:   

 
1. Внести зміни до Правил благоустрою території міста Баранівка, затверджених 

рішенням 11 сесії 6-го скликання від 28.10.2011р. № 496, доповнивши розділ 5 «Порядок 
здійснення благоустрою та утримання території загального користування» пунктами 5.17 
та п.5.18 в наступній редакції:   

«5.17. Забороняється стоянка транспортних засобів, призначених для перевезення 
вантажів, дозволена максимальна маса яких перевищує 7500,00 кілограмів, більше трьох 
годин на вул. Звягельська та вул. Соборна в місті Баранівка  та прибудинкових територіях  
багатоквартирних будинків».  

«5.18. Забороняється стоянка транспортних засобів по перевезенню небезпечних 
вантажів на вул. Звягельська та вул. Соборна в місті Баранівка та прибудинкових 
територіях  багатоквартирних будинків». 

2. Секретарю міської ради Оханському Ю.М оприлюднити це рішення в засобах 
масової інформації. 

3.  Контроль за даним рішенням покласти на заступника міського голови Савчука 
В.А. 

 
 
 
 

Міський голова                                                                   А.О.Душко   

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  
БАРАНІВСЬКОГО РАЙОНУ 
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
РІШЕННЯ 

 
Шостої сесії         7 –го скликання 
 
від  01 червня 2016 року    №226 
 
Про взяття на баланс  
«каналізаційної криниці» 
по вул. Поліській, 5 
 
 
 

Заслухавши інформацію секретаря ради Оханскього Ю.М. щодо розгляду заяви 
Собітома М.Г. та жителів м. Баранівка вул. Поліська, 5  , керуючись ст.  ст.26,   Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою   упорядкування  та обліку  
майна територіальної громади міста,  належного його експлуатації та збереження сесія 
міської ради  
 
 
ВИРІШИЛА: 
 

1. Взяти на баланс самовільно сконструйовану за власний кошт жителями вул. 
Поліська, 5   «каналізаційну криницю» . 

2. Передати дану «каналізаційну криницю»  на баланс КП «Баранівка 
міськводоканал» 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на комісію з питань 
промисловості, торгівлі, житлово-комунального господарства. 
 
 
 
 

Міський голова                                                                                       А.О.Душко 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  
БАРАНІВСЬКОГО РАЙОНУ 
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
РІШЕННЯ 

 
Шостої сесії         7 –го скликання 
 
від  01 червня 2016 року    №227 
 
Про  розгляд заяви головного лікаря  
Баранівської комунальної центральної лікарні  
 
 
 

Заслухавши інформацію секретаря ради Оханскього Ю.М. щодо розгляду заяви 
головного лікаря  Баранівської комунальної центральної лікарні , керуючись ст.  ст.26,   
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  сесія міської ради  
 
 
ВИРІШИЛА: 
 

1. Питання про виділенні додаткових коштів на придбання імунобіологічних 
препаратів для Баранівської комунальної центральної лікарні перенести. 

2. Розглянути дане питання  при перерозподілі бюджетних залишків за результатами 
першого півріччя 2016 року. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на комісію з питань бюджету. 
 
 
 
 

Міський голова                                                                                       А.О.Душко 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  

БАРАНІВСЬКОГО РАЙОНУ 
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
РІШЕННЯ 

 
Шостої  сесії                                                                                                        7 –го скликання 

від  1 червня  2016 року   №228 

Про включення земельних ділянок, 
які перебувають в комунальній 
власності територіальної громади 
м.Баранівка, до переліку вільних від 
забудови земельних ділянок,  
призначених для продажу на  
земельному аукціоні, або продажу  
права їх оренди, в 2016 році 
(проект регуляторного акту) 

Заслухавши інформацію спеціаліста міської ради по земельних питаннях Шевчук 
О.Г. про необхідність включення земельних ділянок до переліку вільних від забудови 
земельних ділянок, призначених для продажу на земельному аукціоні, або продажу права 
їх оренди, в 2016 році, з метою здійснення заходів, спрямованих на врегулювання питання 
набуття права власності та оренди на земельні ділянки несільськогосподарського 
призначення на аукціонах, реалізації державної політики у сфері регулювання земельних 
відносин, та керуючись статтями 12,58,59,134,135,136 Земельного кодексу України, 
враховуючи протокол громадських слухань від 26.02.2016 р. та рекомендації постійної 
комісії з земельних питань, сесія міської ради 

ВИРІШИЛА:  
1. Включити до переліку вільних від забудови земельних ділянок, права оренди 

яких виставляються для продажу на земельних аукціонах в 2016 році, земельну ділянку 
орієнтовною площею 0,0500 га, яка перебуває в комунальній власності територіальної 
громади м.Баранівка в особі Баранівської міської ради, право оренди якої виставляється 
для продажу на земельних торгах (аукціоні) для розміщення культурно-оздоровчих потреб, 
рекреаційних, спортивних і туристичних цілей (будівництво човнової станції) із земель 
водного фонду в м.Баранівка. 

2. Включити до переліку вільних від забудови земельних ділянок, призначених 
для продажу на земельних аукціонах в 2016 році, земельну ділянку орієнтовною площею 
0,0100 га, яка перебуває в комунальній власності територіальної громади м.Баранівка в 
особі Баранівської міської ради та виставляється для продажу на земельних торгах 
(аукціоні) для будівництва та обслуговування будівель торгівлі із земель житлової та 
громадської забудови по вул.Пашкевича,8б. 

3. Включити до переліку вільних від забудови земельних ділянок, призначених 
для продажу на земельних аукціонах в 2016 році, земельну ділянку орієнтовною площею 
0,0350 га, яка перебуває в комунальній власності територіальної громади м.Баранівка в 
особі Баранівської міської ради та виставляється для продажу на земельних торгах 
(аукціоні) для будівництва та обслуговування будівель торгівлі (АЗС) із земель житлової та 
громадської забудови по вул.Першотравенській,24б. 

4. Включити до переліку вільних від забудови земельних ділянок, призначених 
для продажу на земельних аукціонах в 2016 році, земельну ділянку орієнтовною площею 
0,0700 га, яка перебуває в комунальній власності територіальної громади м.Баранівка в 
особі Баранівської міської ради та виставляється для продажу на земельних торгах 



(аукціоні) для будівництва та обслуговування будівель торгівлі (АЗС) із земель житлової та 
громадської забудови по вул.Першотравенській,21б. 

 
Міський голова                                                              А.О.Душко 

 
 

              
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  

БАРАНІВСЬКОГО РАЙОНУ 
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
РІШЕННЯ 

 
Шостої  сесії                                                                                                       7 –го скликання 

від  1 червня  2016 року   №229 

 
Про внесення змін до рішення 
32 сесії 6 скликання від 27.12.2013 р. 
№1447 

Заслухавши інформацію спеціаліста із земельних питань Шевчук О.Г. про 
необхідність внесення змін до додатку 1 рішення 32 сесії 6 скликання Баранівської міської 
ради від 27.12.2013 р. №1447, керуючись  Порядком закупівлі послуг з виконання робіт із 
землеустрою, оцінки земель та визначення виконавця земельних торгів на конкурентних 
засадах, затвердженим Наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України 
від 25.09.2012 р. №579, ст.26  Закону України  «Про місцеве самоврядування в Україні», 
сесія міської ради 

 

ВИРІШИЛА:  

1. Внести зміни до рішення 32 сесії 6 скликання Баранівської міської ради від 
27.12.2013 р. №1447 «Про створення комісії з питань визначення переможця конкурсу з 
відбору виконавців послуг з виконання робіт із землеустрою, оцінки земель, виконавця 
земельних торгів», а саме, додаток 1 викласти в новій редакції: 

Склад комісії з питань визначення переможця конкурсу з відбору виконавців послуг з  
виконання робіт із землеустрою, оцінки земель, виконавця земельних торгів 

Голова комісії:Савчук Василь Андрійович – заступник міського голови 

Секретар комісії:Веретельник Олександр Володимирович – юрист міської ради 

Члени комісії: 

Оханський Юрій Миколайович – секретар ради; 

Шевчук Олена Григорівна – спеціаліст міської ради з питань земельних ресурсів; 

Сус Наталія Володимирівна – спеціаліст-землевпорядник; 

Осіпчук Микола Олексійович – депутат міської ради; 

Танський Сергій Олександрович – начальник відділу Держгеокадастру у Баранівському 
районі Житомирської області (за згодою). 

Міський голова                                                                                       А.О.Душко 
 



 

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
БАРАНІВСЬКОГО РАЙОНУ 
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
 РІШЕННЯ 

 
Шостої сесії                                                                                                       7 –го скликання 

від 1 червня  2016 року   №230  

Про затвердження технічної документації 
із землеустрою щодо встановлення меж  
земельної ділянки комунальної власності 
територіальної громади м.Баранівка з  
метою передачі її у власність для будівництва 
 і обслуговування  житлового будинку,  
господарських будівель і споруд  
гр.Мартинюку П.В. 
                                                                                                                                                           

Розглянувши технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж 
земельної ділянки комунальної власності територіальної громади м.Баранівка з метою 
передачі її у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд, керуючись ст.12,40,118,125,126 Земельного кодексу 
України, Законом України «Про реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх 
обтяжень», ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи 
рекомендації постійної комісії з земельних питань, сесія міської ради 

 
ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення  меж 
земельної ділянки комунальної власності територіальної громади м.Баранівка з метою 
передачі її у власність гр.Мартинюку Петру Васильовичу, який проживає в 
м.БаранівкаXXXXXXXX, загальною площею 0,0748 га для будівництва і обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель та споруд в м.Баранівка, XXXXXXXXX. Дана 
земельна ділянка відноситься до категорії земель житлової та громадської забудови. 

2. Передати гр.Мартинюку Петру Васильовичу у власність земельну ділянку 
комунальної власності територіальної громади м.Баранівка площею 0,0748 га, в тому числі: 
під житловою забудовою та господарськими спорудами – 0,0166 га; прибудинкова 
територія – 0,0198 га; рілля - 0,0384 га, для будівництва і обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд, яка розташована по XXXXXXXXXXXX в 
межах м.Баранівка Баранівського району Житомирської області. Кадастровий номер 
ділянки -1820600000:01:004:1501.  

3. Гр.Мартинюку П.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  

БАРАНІВСЬКОГО РАЙОНУ 
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
РІШЕННЯ 

 
Шостої сесії                                                                                                       7 –го скликання 

 
від   1 червня 2016 року   №231 
 
Про затвердження проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки 
комунальної власності територіальної  
громади м.Баранівка з метою передачі  
її у власність для ведення особистого 
селянського господарства гр.Гасюк В.М. 
 

Розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної 
власності територіальної громади м.Баранівка з метою передачі її у власність для ведення 
особистого селянського господарства, керуючись ст.12,33,118,125,126,1861 Земельного 
кодексу України, ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сесія 
міської ради 

 
ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної 
власності територіальної громади м.Баранівка з метою передачі її у власність гр.Гасюк 
Валентині Миколаївні, яка проживає по вул.Комарова,58 в м.Баранівка  Житомирської 
області, загальною площею 1,7990 га для ведення особистого селянського господарства в 
м.Баранівка, район Зеремля. Дана земельна ділянка відноситься до категорії земель 
сільськогосподарського призначення. 

2. Передати гр.Гасюк Валентині Миколаївні у власність земельну ділянку 
комунальної власності територіальної громади  м.Баранівка, яка розташована в межах 
м.Баранівка, XXXXXXX, площею 1,7990 га, в тому числі: рілля – 1,7990 га, для ведення 
особистого селянського господарства, кадастровий номер земельної ділянки - 
1820600000:01:004:1496. 

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

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

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

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

Міський голова                                                                            А.О.Душко 
 
 
 
 



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  

БАРАНІВСЬКОГО РАЙОНУ 
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
РІШЕННЯ 

 
Шостої сесії                                                                                                        7 –го скликання   

 від 1 червня 2016 року   №232 

Про затвердження проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки 
комунальної власності територіальної  
громади м.Баранівка з метою передачі  
її у власність для ведення особистого 
селянського господарства гр.Хотян В.М. 
 
                                                                                                                                                                                

Розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної 
власності територіальної громади м.Баранівка з метою передачі її у власність для ведення 
особистого селянського господарства, керуючись ст.12,33,118,125,126,1861 Земельного 
кодексу України, ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сесія 
міської ради 

 
ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної 
власності територіальної громади м.Баранівка з метою передачі її у власність гр.Хотян 
Валентині Миколаївні, яка проживає по XXXXXXX в м.Баранівка  Житомирської області, 
загальною площею 0,2220 га для ведення особистого селянського господарства в 
м.Баранівка, район XXXXXXXX Дана земельна ділянка відноситься до категорії земель 
сільськогосподарського призначення. 

2. Передати гр.Хотян Валентині Миколаївні у власність земельну ділянку 
комунальної власності територіальної громади  м.Баранівка, яка розташована в межах 
м.Баранівка в районі XXXXXXXXXXX, площею 0,2220 га, в тому числі: рілля – 0,2220 га, 
для ведення особистого селянського господарства, кадастровий номер земельної ділянки - 
1820600000:01:004:1500. 

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

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

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

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

 
 
 

Міський голова                                                                                А.О.Душко 
 
 



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  

БАРАНІВСЬКОГО РАЙОНУ 
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
РІШЕННЯ 

 
Шостої сесії                                                                                                        7–го скликання 

 
від 1 червня 2016 року №233 
 
Про виготовлення технічної  документації  
із землеустрою щодо поділу земельної  
ділянки комунальної власності територіальної 
громади м.Баранівка в особі Баранівської 
міської ради 
 

Заслухавши інформацію спеціаліста із земельних питань Баранівської міської ради            
Шевчук О.Г. щодо необхідності поділу земельної ділянки площею 1,6699 га по 
вул.Першотравенській,2, яка перебуває в комунальній власності територіальної громади 
м.Баранівка, розглянувши витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку, 
виданий відділом Держгеокадастру у Баранівському районі Житомирської області від 
24.11.2015 р. №НВ-1802079712015, 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, керуючись 
ст.791,122 Земельного кодексу України, ст.56 Закону України «Про землеустрій», ст.26 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сесія міської ради 
 

ВИРІШИЛА: 

1. Баранівській міській раді в особі міського голови Душка Анатолія 
Олександровича замовити розроблення технічної документації із землеустрою щодо поділу 
земельної ділянки (кадастровий номер – 1820600000:01:004:1467) площею 1,6699 га для 
розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд 
підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості по 
вул.Першотравенській,2, яка перебуває в комунальній власності територіальної громади 
м.Баранівка, на п’ять окремих земельних ділянок: 

- ділянка №1 – 0,2663 га; 

- ділянка №2 – 0,2634 га; 

- ділянка №3 – 0,0805 га; 

- ділянка № 4 – 0,0681 га; 

- ділянка №5 – 0,9916 га. 

2. Доручити спеціалісту із земельних питань Шевчук О.Г. зареєструвати 
земельні ділянки у відділі Держгеокадастру у Баранівському районі та подати технічну 
документацію із землеустрою щодо поділу земельної ділянки на розгляд та затвердження 
сесії міської ради. 

 

Міський голова                                                                                                   А.О.Душко 
 



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  

БАРАНІВСЬКОГО РАЙОНУ 
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
РІШЕННЯ 

 
Шостої сесії                                                                                                       7 –го скликання 

 
від 1 червня 2016 року №234 

 
Про надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки комунальної  
власності територіальної громади  
м.Баранівка для ведення особистого  
селянського господарства з подальшою 
передачею у власність гр.Свінціцькому О.М. 

 
 
Розглянувши заяву гр.Свінціцького О.М. про надання дозволу на виготовлення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого 
селянського господарства, 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», ст.12,25 Закону України «Про землеустрій», 
ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сесія міської ради 

 
ВИРІШИЛА: 

1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення у власність 
земельної ділянки з земель запасу комунальної власності територіальної громади 
м.Баранівка гр.Свінціцькому Олександру Миколайовичу, який проживає в м.Баранівка, 
XXXXXXXX, орієнтовною загальною площею 0,2000 га для ведення особистого 
селянського господарства. Дана земельна ділянка розташована в  м.Баранівка, XXXXXX, 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.  Гр.Свінціцькому О.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  

БАРАНІВСЬКОГО РАЙОНУ 
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
РІШЕННЯ 

 
Шостої сесії                                                                                                       7 –го скликання 

 
від  1 червня 2016 року №235 
 

Про поновлення дії 
договору оренди землі 
ФОП Салюка А.В. 

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

який зареєстрований в реєстраційній службі Баранівського районного управління юстиції 
Житомирської області 13.05.2013 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», сесія міської ради 

 
ВИРІШИЛА: 

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

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

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

 
 
 

 

Міський голова                                                                                           А.О.Душко 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  

БАРАНІВСЬКОГО РАЙОНУ 
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
 

РІШЕННЯ 
 

Шостої  сесії                                                                                                        7 –го скликання 
 

від  1 червня 2016 року №236 
 
Про надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки комунальної власності 
територіальної громади м.Баранівка для  
розміщення та експлуатації будівель і  
споруд автомобільного транспорту та 
дорожнього господарства з подальшою 
передачею в оренду ФОП Герусу В.В. 

 
 

Розглянувши заяву ФОП Геруса В.В., договір купівлі-продажу НАІ 419523 від             
13.04.2016 р., договір купівлі-продажу НАІ 419524 від 13.04.2016 р., витяг з Єдиного 
державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських 
формувань, виданий Баранівською районною державною адміністрацією 26.04.2016 р., 
технічний паспорт на виробничий будинок станом на 11.02.2016 р., керуючись 
ст.12,71,93,124,125 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», Законом України «Про оренду землі», ст.26 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сесія міської ради 

 
ВИРІШИЛА: 

1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення в оренду 
земельної ділянки з земель запасу комунальної власності територіальної громади 
м.Баранівка фізичній особі-підприємцю Герусу Віктору Володимировичу, який проживає в 
с.Гриньки XXXXXXX, орієнтовною площею 0,10 га  для розміщення та експлуатації 
будівель і споруд автомобільного транспорту та дорожнього господарства в  м.Баранівка, 
вул.Звягельська,120. Дана земельна ділянка відноситься до категорії земель промисловості, 
транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого 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. ФОП Герусу В.В. подати  
проект землеустрою на розгляд сесії  міської ради щодо прийняття рішення про його 
затвердження  та передачі земельної ділянки в оренду. 
 

 

Міський голова                                                                                              А.О.Душко 
 

 



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  

БАРАНІВСЬКОГО РАЙОНУ 
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
РІШЕННЯ 

 
Шостої сесії                                                                                                      7 –го скликання 

 
від  1 червня 2016 року №237 
 
Про надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки комунальної  
власності територіальної громади  
м.Баранівка для ведення особистого  
селянського господарства з подальшою 
передачею у власність гр.Смоляру Б.В. 
 

 
Розглянувши заяву гр.Смоляра Б.В. про надання дозволу на виготовлення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 
господарства, 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», ст.12,25 Закону України «Про землеустрій», ст.26 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», сесія міської ради 

 
ВИРІШИЛА: 

1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення у власність 
земельної ділянки комунальної власності територіальної громади м.Баранівка гр.Смоляру 
Богданові Віталійовичу, який проживає в м.Баранівка, XXXXXXXXXX, орієнтовною 
загальною площею 0,1000 га для ведення особистого селянського господарства. Дана 
земельна ділянка розташована в  м.Баранівка, XXXXXXXX, відноситься до категорії 
земель сільськогосподарського призначення і перебуває в користуванні гр.Смоляра Б.В. 

2. Після виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
комунальної власності територіальної громади м.Баранівка, Баранівській міській раді 
зареєструвати земельну ділянку у відділі Держгеокадастру.  Гр.Смоляру Б.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  

БАРАНІВСЬКОГО РАЙОНУ 
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
РІШЕННЯ 

 
Шостої сесії                                                                                                       7 –го скликання 

 
від  1 червня 2016 року №238 
 
Про надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки комунальної  
власності територіальної громади  
м.Баранівка для ведення особистого  
селянського господарства з подальшою 
передачею у власність гр.Нікітчиній О.М. 
 

 
Розглянувши заяву гр.Нікітчиної О.М. про надання дозволу на виготовлення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого 
селянського господарства, 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», ст.12,25 Закону України «Про землеустрій», 
ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сесія міської ради 

 
ВИРІШИЛА: 

         1.   Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення у власність 
земельної ділянки комунальної власності територіальної громади м.Баранівка 
гр.Нікітчиній Олені Миколаївні, яка проживає в м.Баранівка, XXXXXXX, орієнтовною 
загальною площею 0,1000 га для ведення особистого селянського господарства. Дана 
земельна ділянка розташована в  м.Баранівка, XXXXXXXX, відноситься до категорії 
земель сільськогосподарського призначення і перебуває в користуванні гр.Нікітчиної 
О.М. 
         2. Після виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
комунальної власності територіальної громади м.Баранівка, Баранівській міській раді 
зареєструвати земельну ділянку у відділі Держгеокадастру.  Гр.Нікітчиній О.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  

БАРАНІВСЬКОГО РАЙОНУ 
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
РІШЕННЯ 

 
Шостої  сесії                                                                                                      7 –го скликання 

 
від  1 червня 2016 року №239 
 

Про надання дозволу на виготовлення 
технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення меж земельної ділянки  
комунальної власності територіальної  
громади м.Баранівка для будівництва і  
обслуговування житлового будинку,  
господарських будівель і споруд 
з подальшою передачею у власність  
гр.Шащуку В.М. 

 
Розглянувши заяву гр.Шащука В.М., договір купівлі продажу від 28.04.2016 р., 

інформаційну довідку з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру 
прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон 
відчуження об’єктів нерухомого майна щодо об’єктів нерухомого майна №58328694 від 
28.04.2016 р., враховуючи рішення виконавчого комітету від 24.05.2016 р. №108, 
керуючись ст.12,40,118,124,125 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», сесія міської ради 

 
ВИРІШИЛА: 

1. Надати дозвіл на розробку технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення меж земельної ділянки комунальної власності територіальної громади 
м.Баранівка гр.Шащуку Володимиру Миколайовичу, який проживає по XXXXXXX в 
с.Хижівці Баранівського району, орієнтовною площею 0,03 га  для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в  м.Баранівка, 
XXXXXXXXXX, з подальшою передачею у власність. Дана земельна ділянка відноситься 
до категорії земель житлової та громадської забудови і перебуває в користуванні 
гр.Шащука В.М. 

2. Після виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 
меж земельної ділянки комунальної власності територіальної громади м.Баранівка, 
Баранівській міській раді зареєструвати земельну ділянку у відділі Держгеокадастру. 
Гр.Шащуку В.М. подати  технічну документацію на розгляд сесії  міської ради щодо 
прийняття рішення про її затвердження  та передачі земельної ділянки у власність. 

 

 
 
 

Міський голова                                                                                                А.О.Душко 



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  

БАРАНІВСЬКОГО РАЙОНУ 
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
РІШЕННЯ 

 
Шостої  сесії                                                                                                       7 –го скликання 

 
від 1 червня  2016 року №240 
 
Про надання дозволу на виготовлення 
проектів землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок комунальної власності 
територіальної громади м.Баранівка,   
призначених для продажу на земельному 
аукціоні 

На підставі рішення 6 сесії 7 скликання Баранівської міської ради від 31.05.2016 р. 
№__ «Про включення земельних ділянок, які перебувають в комунальній власності 
територіальної громади м.Баранівка, до переліку вільних від забудови земельних ділянок, 
призначених для продажу на земельному аукціоні, або продажу права їх оренди, в 2016 
році», протоколу громадських слухань, які відбулися 25.05.2016 р., керуючись 
ст.12,134,136 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 земельних питань, сесія міської 
ради 

ВИРІШИЛА: 

1.  Баранівській міській раді в особі міського голови Душка А.О. замовити 
виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки з земель запасу 
житлової та громадської забудови комунальної форми власності територіальної громади 
м.Баранівка, яка передбачена для продажу на земельних торгах у формі аукціону, 
орієнтовною площею 0,0100 га для будівництва та обслуговування будівель торгівлі. Дана 
земельна ділянка знаходиться в м.Баранівка по вул.Пашкевича,8б. 

2.  Баранівській міській раді в особі міського голови Душка А.О. замовити 
виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки з земель запасу 
житлової та громадської забудови комунальної форми власності територіальної громади 
м.Баранівка, яка передбачена для продажу на земельних торгах у формі аукціону, 
орієнтовною площею 0,0350 га для будівництва та обслуговування будівель торгівлі (АЗС). 
Дана земельна ділянка знаходиться в м.Баранівка по вул.Першотравенській,24б. 

3.  Баранівській міській раді в особі міського голови Душка А.О. замовити 
виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки з земель запасу 
житлової та громадської забудови комунальної форми власності територіальної громади 
м.Баранівка, яка передбачена для продажу на земельних торгах у формі аукціону, 
орієнтовною площею 0,0700 га для будівництва та обслуговування будівель торгівлі (АЗС). 
Дана земельна ділянка знаходиться в м.Баранівка по вул.Першотравенській,21б. 

4. Після виготовлення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок   
комунальної власності територіальної громади м.Баранівка, Баранівській міській раді 
зареєструвати земельні ділянки у відділі Держгеокадастру. Спеціалісту із земельних 
питань Шевчук О.Г. подати  проекти землеустрою на розгляд сесії  міської ради щодо 
прийняття рішення про їх затвердження. 

Міський голова                                                                            А.О.Душко 



 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  

БАРАНІВСЬКОГО РАЙОНУ 
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
РІШЕННЯ 

 
Шостої  сесії                                                                                                      7 –го скликання 

 
від  1 червня 2016 року №241 
Про надання дозволу на проведення 
експертної грошової оцінки земельних 
ділянок ФОП Пилипчука О.А. 

 
 

Розглянувши заяву ФОП Пилипчука О.А., договір оренди землі, зареєстрований у 
відділі економічного розвитку, торгівлі та інфраструктури Баранівської районної 
державної адміністрації 19.05.2016 р. на земельну ділянку площею 0,1001 га, договір 
оренди землі, зареєстрований у відділі економічного розвитку, торгівлі та інфраструктури 
Баранівської районної державної адміністрації 19.05.2016 р. на земельну ділянку площею 
0,0770 га, керуючись ст.12,127,128 Земельного кодексу України, ст.26 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні», сесія міської ради 

 
ВИРІШИЛА: 

1. Надати дозвіл на проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок, які 
перебувають в оренді фізичної особи-підприємця Пилипчука Олександра Андрійовича, в 
м.Баранівка по вул.Першотравенській,17 для будівництва та обслуговування будівель 
торгівлі загальною площею 0,1771 га, в тому числі: 

- ділянка №1 – 0,1001 га (кадастровий номер земельної ділянки – 
1820600000:01:002:0868; 

- ділянка №2 – 0,0770 га (кадастровий номер земельної ділянки - 
1820600000:01:002:0875. 

2. Зобов,язати ФОП Пилипчука О.А. укласти з Баранівською міською радою 
договори про оплату авансового внеску в рахунок оплати ціни земельних ділянок в 
місячний строк з моменту прийняття цього рішення. 

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

- договори про оплату авансового внеску в рахунок оплати ціни земельних ділянок 
з     ФОП Пилипчуком О.А.; 

- договори на проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок з 
суб’єктом оціночної діяльності, який має ліцензію на виконання землеоціночних робіт. 
Фінансування робіт з проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок провести 
за рахунок коштів авансового внеску, сплаченого ФОП Пилипчуком О.А. 

 
 
 
 

Міський голова                                                                       А.О.Душко 

 

 



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  

БАРАНІВСЬКОГО РАЙОНУ 
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
РІШЕННЯ 

 
Шостої  сесії                                                                                                     7 –го скликання 

 
від  1 червня 2016 року №242 
Про надання дозволу на проведення 
експертної грошової оцінки земельної 
ділянки ФОП Дідковського Ю.В. 

 
 

Розглянувши заяву ФОП Дідковського Ю.В., договір оренди землі, зареєстрований 
у Баранівському районному управлінні юстиції Житомирської області 23.03.2016 р., 
керуючись ст.12,127,128 Земельного кодексу України, ст.26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», сесія міської ради 

 
ВИРІШИЛА: 

1. Надати дозвіл на проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки, яка 
перебуває в оренді фізичної особи-підприємця Дідковського Юрія Володимировича, в 
м.Баранівка по вул.Першотравенській,2 для розміщення та експлуатації основних, 
підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та 
іншої промисловості загальною площею 0,1173 га (кадастровий номер земельної ділянки - 
1820600000:01:004:1468). 

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

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

- договір про оплату авансового внеску в рахунок оплати ціни земельної ділянки з 
ФОП Дідковським Ю.В.; 

- договір на проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки з суб’єктом 
оціночної діяльності, який має ліцензію на виконання землеоціночних робіт. Фінансування 
робіт з проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки провести за рахунок 
коштів авансового внеску, сплаченого ФОП Дідковським Ю.В. 

 
 
 
 

Міський голова                                                                        А.О.Душко 

 

 

 

 

 

 



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  

БАРАНІВСЬКОГО РАЙОНУ 
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
РІШЕННЯ 

 
Шостої  сесії                                                                                                    7 –го скликання 

 
від  1 червня 2016 року №243 
Про надання дозволу на проведення 
експертної грошової оцінки земельної 
ділянки ФОП Салюка А.В. 

 
 

Розглянувши заяву ФОП Салюка А.В., договір оренди землі, зареєстрований у 
Баранівському районному управлінні юстиції Житомирської області 13.05.2013 р., 
керуючись ст.12,127,128 Земельного кодексу України, ст.26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», сесія міської ради 

 
ВИРІШИЛА: 

1. Надати дозвіл на проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки, яка 
перебуває в оренді фізичної особи-підприємця Салюка Анатолія Васильовича, в 
м.Баранівка по вул.Першотравенській,17 для розміщення та експлуатації основних, 
підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та 
іншої промисловості загальною площею 0,0406 га (кадастровий номер земельної ділянки - 
1820600000:01:002:0773). 

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

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

- договір про оплату авансового внеску в рахунок оплати ціни земельної ділянки з 
ФОП Салюком А.В.; 

- договір на проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки з суб’єктом 
оціночної діяльності, який має ліцензію на виконання землеоціночних робіт. Фінансування 
робіт з проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки провести за рахунок 
коштів авансового внеску, сплаченого ФОП Салюком А.В. 

 
 
 
 

Міський голова                                                                               А.О.Душко 

 

 

 

 

 

 



БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  
БАРАНІВСЬКОГО РАЙОНУ 
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
 

РІШЕННЯ 
 

Шостої  сесії                                                                                                         7 –го скликання 
 

від  1 червня 2016 року №244 
 
Про надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки комунальної власності 
територіальної громади м.Баранівка для  
розміщення та експлуатації основних, 
підсобних і допоміжних будівель та 
споруд підприємств переробної, 
машинобудівної та іншої промисловості 
з подальшою передачею в оренду 
ФОП Нікітчину П.П. 

 
 

Розглянувши заяву ФОП Нікітчина П.П., договір купівлі-продажу ВСХ 375103 від 
26.06.2006 р., технічний паспорт нежитлових будівель, свідоцтво про Державну реєстрацію 
фізичної особи-підприємця, зареєстроване Баранівською районною державною 
адміністрацією 31.10.2003 р. за №2 282 017 0000 000502, керуючись ст.12,66,93,125,126 
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», Законом України «Про оренду землі», ст.26 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», сесія міської ради 

 
ВИРІШИЛА: 

1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення в оренду 
земельної ділянки з земель запасу комунальної власності територіальної громади 
м.Баранівка фізичній особі-підприємцю Нікітчину Павлові Петровичу, який проживає в 
м.Баранівка, XXXXXXXXXXX, орієнтовною площею 0,02 га  для розміщення та 
експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств 
переробної, машинобудівної та іншої промисловості в  м.Баранівка, вул.Звягельська,120. 
Дана земельна ділянка відноситься до категорії земель промисловості, транспорту, зв’язку, 
енергетики, оборони та іншого 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. ФОП Нікітчину П.П. подати  
проект землеустрою на розгляд сесії  міської ради щодо прийняття рішення про його 
затвердження  та передачі земельної ділянки в оренду. 
 

 

Міський голова                                                                                        А.О.Душко 
 
 



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  

БАРАНІВСЬКОГО РАЙОНУ 
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
РІШЕННЯ 

 
Шостої сесії                                                                                                        7 –го скликання 
 
від  1 червня 2016 року №245 
 
Про надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки комунальної  
власності територіальної громади  
м.Баранівка для ведення особистого  
селянського господарства з подальшою 
передачею у власність гр.Лук,янчук К.В. 
 

 
Розглянувши заяву гр.Лук,янчук К.В. про надання дозволу на виготовлення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого 
селянського господарства, 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», ст.12,25 Закону України «Про землеустрій», 
ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сесія міської ради 

 
ВИРІШИЛА: 

         1.   Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення у власність 
земельної ділянки комунальної власності територіальної громади м.Баранівка 
гр.Лук,янчук Катерині Василівні, яка проживає в м.Баранівка, XXXXXXXX, орієнтовною 
загальною площею 0,1000 га для ведення особистого селянського господарства. Дана 
земельна ділянка розташована в  м.Баранівка, XXXXXXXXXX, відноситься до категорії 
земель сільськогосподарського призначення і перебуває в користуванні гр.Лук,янчук К.В. 
         2. Після виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
комунальної власності територіальної громади м.Баранівка, Баранівській міській раді 
зареєструвати земельну ділянку у відділі Держгеокадастру.  Гр.Лук,янчук К.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  

БАРАНІВСЬКОГО РАЙОНУ 
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
РІШЕННЯ 

 
Шостої  сесії                                                                                                     7 –го скликання 

 
від 1 червня  2016 року №246 
 
Про надання дозволу на виготовлення 
технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення меж земельної ділянки 
комунальної власності територіальної  
громади м.Баранівка, на яку поширюються  
права сервітуту, ФОП Драгану Ю.А. 
 

Розглянувши заяву ФОП Драгана Ю.А., технічний паспорт на торгівельний 
павільйон, керуючись ст.12,98,99,123 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 
земельних питань, сесія міської ради 

 
ВИРІШИЛА: 

1.  Надати дозвіл фізичній особі-підприємцю Драгану Юрію Анатолієвичу на 
виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної 
ділянки, на яку поширюються права сервітуту, з земель запасу житлової та громадської 
забудови комунальної форми власності територіальної громади м.Баранівка (для 
розміщення тимчасової споруди для здійснення комерційної діяльності) загальною 
площею 0,0024 га в м.Баранівка по вул.Звягельській,5а. 

2. Після виготовлення проекту технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення меж земельної ділянки  комунальної власності територіальної громади 
м.Баранівка, Баранівській міській раді зареєструвати земельні ділянки у відділі 
Держгеокадастру. ФОП Драгану Ю.А. подати  технічну документацію на розгляд сесії  
міської ради щодо прийняття рішення про її затвердження. 

 
 
 
 

Міський голова                                                                                        А.О.Душко 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  

БАРАНІВСЬКОГО РАЙОНУ 
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
РІШЕННЯ 

 
Шостої  сесії                                                                                                                      7 –го 

скликання 
 

від 1 червня  2016 року №247 
 
Про надання дозволу на виготовлення 
технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення меж земельної ділянки 
комунальної власності територіальної  
громади м.Баранівка, на яку поширюються  
права сервітуту, ФОП Соколовському Р.В. 
 

Розглянувши заяву ФОП Соколовського Р.В., технічний паспорт на торгівельний 
павільйон, керуючись ст.12,98,99,123 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 
земельних питань, сесія міської ради 

 
ВИРІШИЛА: 

1.  Надати дозвіл фізичній особі-підприємцю Соколовському Роману 
Володимировичу на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення меж земельної ділянки, на яку поширюються права сервітуту, з земель запасу 
житлової та громадської забудови комунальної форми власності територіальної громади 
м.Баранівка (для розміщення тимчасової споруди для здійснення комерційної діяльності) 
загальною площею 0,0024 га в м.Баранівка по вул.Звягельській,5в. 

2. Після виготовлення проекту технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення меж земельної ділянки  комунальної власності територіальної громади 
м.Баранівка, Баранівській міській раді зареєструвати земельні ділянки у відділі 
Держгеокадастру. ФОП Соколовському Р.В. подати  технічну документацію на розгляд 
сесії  міської ради щодо прийняття рішення про її затвердження. 

 
 
 
 

Міський голова                                                                                А.О.Душко 

 

 

 

 

 

 



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  

БАРАНІВСЬКОГО РАЙОНУ 
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
РІШЕННЯ 

 
Шостої  сесії                                                                                                                      7 –го 

скликання 
 

від 1 червня  2016 року №248 
 
Про надання дозволу на виготовлення 
технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення меж земельної ділянки 
комунальної власності територіальної  
громади м.Баранівка, на яку поширюються  
права сервітуту, ФОП Можейко Т.Ю. 
 

Розглянувши заяву ФОП Можейко Т.Ю., технічний паспорт на торгівельний 
павільйон, керуючись ст.12,98,99,123 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 
земельних питань, сесія міської ради 

 
ВИРІШИЛА: 

1.  Надати дозвіл фізичній особі-підприємцю Можейко Тетяні Юріївні на 
виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної 
ділянки, на яку поширюються права сервітуту, з земель запасу житлової та громадської 
забудови комунальної форми власності територіальної громади м.Баранівка (для 
розміщення тимчасової споруди для здійснення комерційної діяльності) загальною 
площею 0,0024 га в м.Баранівка по вул.Звягельській,5г. 

2. Після виготовлення проекту технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення меж земельної ділянки  комунальної власності територіальної громади 
м.Баранівка, Баранівській міській раді зареєструвати земельні ділянки у відділі 
Держгеокадастру. ФОП Можейко Т.Ю. подати  технічну документацію на розгляд сесії  
міської ради щодо прийняття рішення про її затвердження. 

 
 
 
 

Міський голова                                                                                          А.О.Душко 

 

 

 

 

 

 



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  

БАРАНІВСЬКОГО РАЙОНУ 
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
РІШЕННЯ 

 
Шостої  сесії                                                                                                                      7 –го 

скликання 
 

від 1 червня  2016 року №249 
 
Про надання дозволу на виготовлення 
технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення меж земельної ділянки 
комунальної власності територіальної  
громади м.Баранівка, на яку поширюються  
права сервітуту, гр.Ділодубу М.В. 
 

Розглянувши заяву гр.Ділодуба М.В., договір купівлі-продажу №1/10/2015 від           
06.10.2015 р., керуючись ст.12,98,99,123 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 
земельних питань, сесія міської ради 

 
ВИРІШИЛА: 

1.  Надати дозвіл гр.Ділодубу Михайлу Васильовичу на виготовлення технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки, на яку 
поширюються права сервітуту, з земель запасу житлової та громадської забудови 
комунальної форми власності територіальної громади м.Баранівка (для розміщення 
тимчасової споруди для здійснення комерційної діяльності) загальною площею 0,0024 га в 
м.Баранівка по вул.Звягельській,5б. 

2. Після виготовлення проекту технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення меж земельної ділянки  комунальної власності територіальної громади 
м.Баранівка, Баранівській міській раді зареєструвати земельні ділянки у відділі 
Держгеокадастру. Гр.Ділодубу М.В. подати технічну документацію на розгляд сесії  
міської ради щодо прийняття рішення про її затвердження. 

 
 
 
 

Міський голова                                                                                         А.О.Душко 

 

 

 

 

 

 



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  

БАРАНІВСЬКОГО РАЙОНУ 
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
РІШЕННЯ 

 
Шостої  сесії                                                                                                                      7 –го 

скликання 
 

від 1 червня  2016 року №250 
 
Про надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки комунальної власності 
територіальної громади м.Баранівка  
для забезпечення охорони об’єктів  
культурної спадщини 
 

Заслухавши інформацію спеціаліста із земельних питань Шевчук О.Г. про 
необхідність виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
комунальної власності територіальної громади м.Баранівка для забезпечення охорони 
об’єктів культурної спадщини, розглянувши охоронний договір, керуючись ст.12,53,54,92 
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 земельних питань, сесія міської ради 

 
ВИРІШИЛА: 

1.  Баранівській міській раді в особі міського голови Душка А.О. замовити 
виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки з земель запасу 
історико-культурного призначення комунальної форми власності територіальної громади 
м.Баранівка для забезпечення охорони об’єктів культурної спадщини орієнтовною 
загальною площею 0,1200 га в м.Баранівка, Площа Волі, з подальшою передачею в 
постійне користування.  

2. Після виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки   
комунальної власності територіальної громади м.Баранівка, Баранівській міській раді 
зареєструвати земельну ділянку у відділі Держгеокадастру. Спеціалісту із земельних 
питань Шевчук О.Г. подати  проект землеустрою на розгляд сесії  міської ради щодо 
прийняття рішення про його затвердження та передачі земельної ділянки в постійне 
користування. 

 
 
 
 

Міський голова                                                                                                  А.О.Душко 

 

 

 

 



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  

БАРАНІВСЬКОГО РАЙОНУ 
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
РІШЕННЯ 

 
Шостої сесії                                                                                                                       7–го 
скликання 

 
від 1 червня 2016 року №251 
 
Про виготовлення технічної  документації  
із землеустрою щодо поділу земельної  
ділянки комунальної власності територіальної 
громади м.Баранівка в особі Баранівської 
міської ради 
 

Заслухавши інформацію спеціаліста із земельних питань Баранівської міської ради            
Шевчук О.Г. щодо необхідності поділу земельної ділянки площею 15,0963 га в 
м.Баранівка, район вул.Набережної, яка перебуває в комунальній власності територіальної 
громади м.Баранівка, розглянувши витяг з Державного земельного кадастру про земельну 
ділянку, виданий відділом Держгеокадастру у Баранівському районі Житомирської області 
від 30.04.2014 р. №НВ-1801023352014; витяг з Державного реєстру речових прав на 
нерухоме майно про реєстрацію права власності, виданий реєстраційною службою 
Баранівського районного управління юстиції Житомирської області від 19.09.2014 р. 
№27053198, 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, керуючись ст.791,122 Земельного кодексу 
України, ст.56 Закону України «Про землеустрій», ст.26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», сесія міської ради 
 

ВИРІШИЛА: 
 
1. Баранівській міській раді в особі міського голови Душка Анатолія Олександровича 

замовити розроблення технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної 
ділянки (кадастровий номер – 1820600000:01:002:0839) площею 15,0963 га для сінокосіння 
та випасання худоби в м.Баранівка, район вул.Набережної, яка перебуває в комунальній 
власності територіальної громади м.Баранівка, на дві окремі земельні ділянки: 

- ділянка №1 – 0,4000 га; 
- ділянка №2 – 14,6963 га. 
2. Доручити спеціалісту із земельних питань Шевчук О.Г. зареєструвати земельні 

ділянки у відділі Держгеокадастру у Баранівському районі та подати технічну 
документацію із землеустрою щодо поділу земельної ділянки на розгляд та затвердження 
сесії міської ради. 

 
 

Міський голова                                                                                         А.О.Душко 

 

 

 



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  

БАРАНІВСЬКОГО РАЙОНУ 
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
 РІШЕННЯ 

 
Шостої сесії                                                                                                                       7–го 
скликання 
 
від 1 червня 2016 року №252  
 
Про перенесення розгляду заяви  
ФОП Федорів Т.О. у зменшенні  
розміру орендної плати за оренду 
земельної ділянки  

 

Розглянувши заяву ФОП Федорів Т.О. про зменшення розміру орендної плати за 
оренду земельної ділянки площею 0,0300 га в м.Баранівка по вул.Першотравенській,17, 
враховуючи розпорядження голови районної державної адміністрації від 29.04.2016 р. 
№131 «Про дотримання чинного законодавства у сфері використання земельних та 
трудових ресурсів, збільшення надходжень до місцевого бюджету району», керуючись 
ст.12 Земельного кодексу України, Законом України «Про оренду землі», ст.26 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної 
комісії з  земельних питань, сесія міської ради 
 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Перенести розгляд заяви   фізичної особи-підприємцч Федорів Тетяні 
Олександрівні у зменшенні розміру орендної плати за оренду земельної ділянки площею 
0,0300 га по вул.Першотравенській,17 (кадастровий номер – 1820600000:01:001:0816) для 
розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд  
підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості на наступну сесію 
міської ради. 

2.  Комісії із земельних питань повторно розглянути дане питання на засіданні 
комісії. 

 
 
 
 
 

Міський голова                                                                                                   А.О.Душко 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  

БАРАНІВСЬКОГО РАЙОНУ 
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
РІШЕННЯ 

 
Шостої сесії         7 –го скликання 
 
від «01» червня 2016     №253  
 
Про схвалення проекту рішення 
міської ради «Про добровільне 
об’єднання територіальних громад» 
 

Відповідно до частини 3 статті 7 Закону України «Про добровільне об’єднання 
територіальних громад», розглянувши проект рішення міської ради «Про добровільне 
об’єднання територіальних громад», підготовлений спільною робочою групою, та 
враховуючи результати громадських обговорень, міська рада 

 
ВИРІШИЛА: 

1. Схвалити проект рішення міської ради «Про добровільне об’єднання 
територіальних громад», підготовлений спільною робочою групою (додається). 

2. Міському голові Душку А.О. подати проект рішення Баранівської міської 
ради «Про добровільне об’єднання територіальних громад» до Житомирської  обласної 
державної адміністрації та пропозицію звернутися до Центральної виборчої комісії для 
прийняття нею рішення про призначення перших виборів депутатів сільської, селищної, 
міської ради та відповідного сільського, селищного, міського голови в установленому 
законом порядку. 

3.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на голів постійних 
комісій ради. 

 

 

Міський голова                                                                     А.О. Душко  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Додаток до рішення № 253 

6 сесії 7 –го скликання від 01.06.2016 р.  
 

ПРОЕКТ РІШЕННЯ ПІДГОТОВЛЕНИЙ СПІЛЬНОЮ РОБОЧОЮ ГРУПОЮ 

 

від ________________                                                                    №  
 
Про добровільне об’єднання 
територіальних громад 
 

Відповідно до статей 2, 4, 6, 7 Закону України «Про добровільне об’єднання 
територіальних громад» Баранівська міська рада  

ВИРІШИЛА: 
1. Об’єднатися з територіальними громадами  
сіл Суємці, Володимирівка -  Суємецької сільської ради; 
сіл  Зеремля, Середня,  Вишнівка – Зеремлянської сільської ради; 
сіл  Йосипівка, Табори – Йосипівської сільської ради; 
сіл  Жари, Деревищина  - Жарівської сільської ради; 
сіл Кашперівка, Озерянка, Гриньки – Кашперівської сільської ради;  
сіл  Рогачів, Острожок,  Рудня,  Млини – Рогачівської сільської ради; 
сіл  Вірля, Климентіївка – Вірлянська сільська рада; 
сіл  Марківка,  Стара Гута, Глибочок – Марківської сільської ради;  
сіл  Ялишів,  Явне, Лісове – Ялишівської сільської ради; 
селище  Полянка, село  Будисько  - Полянківської селищної  ради; 
сіл Берестівка, Мирославль, Ситисько, Зрубок -  Берестівської сільської ради; 
міста Баранівка – Баранівської міської ради; 
сіл Смолдирів, Смолка (Червонопрапорне), Іванівка – Смолдирівської сільської ради  
в Баранівську  територіальну громаду з центром у місті Баранівка. 
2. Доручити Баранівському міському голові Душку А.О. звернутися до 

Житомирської обласної державної адміністрації з пропозицією звернутися до Центральної 
виборчої комісії для прийняття нею рішення про призначення перших виборів депутатів 
сільської, селищної, міської ради та відповідного сільського, селищного, міського голови в 
установленому законом порядку. 

3. Затвердити План організаційних заходів щодо добровільного об’єднання 
територіальних громад (додається). 

4. Повноваження  міської, селищної  та сільських рад, міського, селищного  та 
сільських голів припинити з моменту набуття повноважень новообраними органами 
місцевого самоврядування та міським головою територіальної громади, утвореної 
внаслідок добровільного об’єднання. 

5. Правонаступником активів і пасивів (зобов’язань) міської, селищної і 
сільських рад, що об’єднуються, визначити раду, утворену внаслідок добровільного 
об’єднання. 

6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на голів постійних комісій 
ради. 

Міський голова                                                                   А.О. Душко  

 
   Секретар ради                                                                    Ю.М. Оханський 

 



 
 

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  
БАРАНІВСЬКОГО РАЙОНУ 
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
РІШЕННЯ 

 
Шостої сесії         7 –го скликання 
 
від  01 червня 2016 року    №254 
 
 
Про розгляд депутатського  
звернення Заремби В.Г. 

 

 Відповідно до ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» 
розглянувши депутатське звернення Заремби В.Г. щодо проведення ремонту 1-го та 2-го  
провулку Содовий  в м. Баранівка, міська рада  
 
ВИРІШИЛА:  

 
1. Депутатське звернення Заремби В.Г. щодо проведення ремонту 1-го та 2-го  

провулку Содовий  в м. Баранівка підтримати. 
2. Про результати розгляду запиту проінформувати депутата міської ради у термін 

визначений чинним законодавством. 
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови з 

питань діяльності виконавчого органу ради Савчука В.А.  
 

 
 

 
 

Міський голова                                                                         А.О. Душко 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  
БАРАНІВСЬКОГО РАЙОНУ 
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
РІШЕННЯ 

 
Шостої сесії         7 –го скликання 
 
від  01 червня 2016 року    №255 
 
 
Про розгляд депутатського  
звернення фракції ВО «Батьківщина» 

 

 Відповідно до ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» 
розглянувши депутатське звернення фракції ВО «Батьківщина» щодо облаштування 
зупинок громадського транспорту в м. Баранівка, міська рада  
 
ВИРІШИЛА:  

 
1.  Депутатське звернення фракції ВО «Батьківщина» щодо облаштування зупинок 

громадського транспорту в м. Баранівка підтримати. 
2. Про  результати  розгляду  запиту  проінформувати голову фракції  ВО 

«Батьківщина» Заребу В.Г. у термін визначений чинним законодавством. 
3.  Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови з 

питань діяльності виконавчого органу ради Савчука В.А.  
 

 
 
 

Міський голова                                                                         А.О. Душко 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  
БАРАНІВСЬКОГО РАЙОНУ 
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
РІШЕННЯ 

 
Шостої сесії         7 –го скликання 
 
від  01 червня 2016 року    №256 
 
 
Про розгляд депутатського 
звернення фракції ВО «Батьківщина» 
щодо звернення до ВРУ для підтримки 
законопроекту №4319 від 29.03.2016р.  
   
 Відповідно до ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» 
розглянувши депутатське звернення фракції ВО «Батьківщина» щодо звернення до 
Верховної Ради України для підтримки  законопроекту №4319 від 29.03.2016р. , міська 
рада  
 
ВИРІШИЛА:  

 
1. Депутатське звернення фракції ВО «Батьківщина» щодо звернення до Верховної 

Ради України  для підтримки  законопроекту №4319 від 29.03.2016р.   підтримати. 
2. Виконавчому комітету підготувати текст звернення та направити його до 

Верховної Ради України. 
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на комісію з питань законності, 

регламенту та депутатської етики.  
 

 
 
 

Міський голова                                                                         А.О. Душко 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  

БАРАНІВСЬКОГО РАЙОНУ 
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
РІШЕННЯ 

 
Четвертої  сесії        7 –го скликання 

від 01 червня   2016 року № 257 
 
Про розгляд заяви  
асоціації «Фіміда - Правозахист»   

 
Заслухавши інформацію секретаря міської ради Оханського Ю.М., про звернення 

представника асоціації «Фіміда - Правозахист»  до міського голови Душка А.О. щодо 
створення комунального підприємства для надання послуг у сфері державної реєстрації 
юридичних осіб та фізичних осіб підприємців, сесія міської ради 
 
ВИРІШИЛА: 

1. Перенести розгляд представника асоціації «Фіміда - Правозахист»  до міського 
голови Душка А.О. щодо створення комунального підприємства для надання послуг у 
сфері державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців.  

2. Комісіям із питань промисловості, торгівлі, житлово-комунального господарства 
та комісії з питань законності, регламенту та депутатської етики  повторно розглянути дане 
питання на засіданні комісій. 

 
 
 
 
 

Міський голова                                                                                А.О.Душко 
 


