
 

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
БАРАНІВСЬКОГО РАЙОНУ 
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
РІШЕННЯ 

 
Дев,ятої сесії                                                                                   7 –го скликання 

від  10 серпня  2016 року   №331 
  
Про надання згоди на прийняття в  
комунальну власність територіальної 
громади м. Баранівка внутрішньогосподарської  
меліоративної системи 
 

Заслухавши інформацію спеціаліста-землевпорядника Сус Н.В. про необхідність прийняття 

рішення про надання згоди на прийняття в комунальну власність територіальної громади м.Баранівка 

внутрішньогосподарської меліоративної системи, враховуючи лист Баранівської районної ради від 

29.07.2016 р. №254/01-12, керуючись ст.12 Земельного кодексу України, ст.26 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», ст.31 Закону України «Про колективне сільськогосподарське 

підприємство», Законом України «Про меліорацію», враховуючи рекомендації постійної комісії з 

земельних питань, сесія міської ради 

 

ВИРІШИЛА: 

1. Надати згоду на прийняття в комунальну власність територіальної громади м.Баранівка 

внутрішньогосподарської меліоративної системи підприємств, що не підлягала паюванню в процесі 

реорганізації цих підприємств, в межах Баранівської міської ради. 

2. Звернутися до Баранівської районної ради з клопотанням про затвердження акту прийняття-

передачі внутрішньогосподарської меліоративної мережі, який був підписаний комісією, що створена 

відповідно до розпорядження голови Баранівської райдержадміністрації від 20.11.2003 р. №385. 

 

 

 
Міський голова                                                                               А.О.Душко 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
БАРАНІВСЬКОГО РАЙОНУ 
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
РІШЕННЯ 

 
Дев,ятої сесії                                                                                                          7 –го скликання 

 
від  10 серпня  2016 року   №332 
 
Про затвердження проекту землеустрою 
щодо відведення земельних ділянок 
комунальної власності територіальної  
громади м.Баранівка з метою передачі  
їх у власність для ведення особистого 
селянського господарства гр.Шевчуку С.В. 
 
Розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельних ділянок комунальної власності 

територіальної громади м.Баранівка з метою передачі їх 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 земельних питань, сесія міської ради 

 

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельних ділянок комунальної власності 

територіальної громади м.Баранівка з метою передачі їх у власність гр.Шевчуку Сергію Васильовичу, 

який проживає по XXXXXXXXXX в м.Баранівка  Житомирської області, загальною площею 0,2281 

га, в тому числі: ділянка №1 – 0,1126 га; ділянка №2 – 0,1155 га, для ведення особистого селянського 

господарства в м.Баранівка, район вул XXXXXXX. Дані земельні ділянки відносяться до категорії 

земель сільськогосподарського призначення. 

2. Передати гр.Шевчуку Сергію Васильовичу у власність земельні ділянки комунальної власності 

територіальної громади  м.Баранівка, які розташовані в межах м.Баранівка, район 

вул.XXXXXXXXXXX, загальною площею 0,2281 га, в тому числі: рілля – 0,2281 га, для ведення 

особистого селянського господарства. Кадастровий номер земельної ділянки №1 - 

1820600000:01:002:0901, кадастровий номер земельної ділянки №2 – 1820600000:01:002:0902. 

3. Гр.Шевчуку С.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 

БАРАНІВСЬКОГО РАЙОНУ 
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
РІШЕННЯ 

 
Дев,ятої сесії                                                                                                          7 –го скликання 

 
від  10 серпня  2016 року   №333 
 

Про затвердження технічної документації 
із землеустрою щодо встановлення межземельної  
ділянки комунальної власності територіальної громади 
м.Баранівка з метоюпередачі її в оренду для будівництва і  
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд  
гр.Мартинюк Н.І. 

 

Розглянувши технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки 

комунальної власності територіальної громади м.Баранівка з метою передачі її в оренду для 

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

ст.12,40,93,124,125,186
1
 Земельного кодексу України, Законом України «Про оренду землі», ст.288 

Податкового кодексу України, 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 в оренду гр.Мартинюк 

Надії Іванівні, яка проживає в м.Баранівка, вул.XXXXXXXXXX, загальною площею 0,1000 га для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в м.Баранівка, 

XXXXXXXX. Дана земельна ділянка відноситься до категорії земель житлової та громадської 

забудови. 

2. Передати гр.Мартинюк Надії Іванівні в довгострокову оренду терміном на 10 (десять) років 

земельну ділянку комунальної власності територіальної громади  м.Баранівка, яка розташована в 

межах м.Баранівка по вул.XXXXXXXX, площею 0,1000 га, в тому числі: під житловими будівлями та 

господарськими спорудами – 0,0145 га; прибудинкова територія – 0,0268 га; рілля – 0,0587 га, для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд. Кадастровий 

номер земельної ділянки - 1820600000:01:005:1509. 

3. Встановити розмір орендної плати за оренду земельної ділянки площею 0,1000 га в розмірі 3 % 

від нормативної грошової оцінки землі. 

4. Гр.Мартинюк Н.І.: 

4.1. В місячний термін після затвердження проектної документації замовити виготовлення 

договору оренди землі в землевпорядній організації та зареєструвати його відповідно до чинного 

законодавства. 

4.2. Виконувати обов
,
язки землекористувача відповідно до вимог статті 96 Земельного кодексу 

України. 

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

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

 

Міський голова                                                                А.О.Душко 



 

 
 

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
БАРАНІВСЬКОГО РАЙОНУ 
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
РІШЕННЯ 

 
Дев,ятої сесії                                                                                                          7 –го скликання 
 

від  10 серпня  2016 року   №334 
 
Про продаж земельної ділянки для розміщення  
та експлуатації основних, підсобних і допоміжних 
будівель та споруд підприємств переробної,  
машинобудівної та іншої промисловості  
ФОП Дідковському Ю.В. 
 

 

Розглянувши заяву ФОП Дідковського Ю.В., звіт про експертну грошову оцінку земельної 

ділянки по вул.Першотравенській,2, розроблений суб’єктом оціночної діяльності ПП «Юрекс», 

висновок оцінювача про ринкову вартість земельної ділянки від 29.06.2016 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, сесія міської ради 

 

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки площею 0,1173 га, яка 

передана в оренду фізичній особі-підприємцю Дідковському Юрію Володимировичу для розміщення 

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

машинобудівної та іншої промисловості на території Баранівської міської ради за адресою: 

м.Баранівка, вул.Першотравенська,2. 

2. Продати ФОП Дідковському Ю.В. земельну ділянку площею 0,1173 га (кадастровий номер – 

1820600000:01:004:1468) за ціною 47 799,75 грн. (сорок сім тисяч сімсот дев’яносто дев
,
ять гривень 

75 копійок), з них: 4 000,00 грн. – авансовий внесок (р/р 31515941700038 код 04344386 УДК в 

Житомирській області). Земельна ділянка знаходиться в м.Баранівка по вул.Першотравенській,2 і 

надана для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд 

підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості. 

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 Дідковському Ю.В. 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 А.О.Душко 
 



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

БАРАНІВСЬКОГО РАЙОНУ 
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
РІШЕННЯ 

 
Дев,ятої сесії                                                                                                            7 –го скликання 
 

від  10 серпня  2016 року   №335 
 
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.Романчуку М.В. 
 
 

Розглянувши заяву гр.Романчука М.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», 

враховуючи рекомендації постійної комісії з земельних питань, сесія міської ради 

 

ВИРІШИЛА: 

1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення у власність земельної 

ділянки із земель запасу комунальної власності територіальної громади м.Баранівка гр.Романчуку 

Миколі Васильовичу, який проживає в м.Баранівка, XXXXXXXXX, орієнтовною загальною площею 

0,1500 га для ведення особистого селянського господарства. Дана земельна ділянка розташована в  

м.Баранівка, район XXXXXXXX, 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.Романчуку М.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 

 
Дев,ятої сесії                                                                                                    7 –го скликання 
 

від  10 серпня  2016 року   №336 
 
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.Олійнику А.В. 
 
 

Розглянувши заяву гр.Олійника А.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», 

враховуючи рекомендації постійної комісії з земельних питань, сесія міської ради 

 

ВИРІШИЛА: 

1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення у власність земельної 

ділянки із земель запасу комунальної власності територіальної громади м.Баранівкагр.Олійнику 

Артуру Володимировичу, який проживає в м.Баранівка, вул.XXXXXXXX орієнтовною загальною 

площею 0,0500 га для ведення особистого селянського господарства. Дана земельна ділянка 

розташована в  м.Баранівка, XXXXXXXXX, 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.Олійнику 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 

БАРАНІВСЬКОГО РАЙОНУ 
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
РІШЕННЯ 

 
Дев,ятої сесії                                                                                                      7 –го скликання 
 

від  10 серпня  2016 року   №337 
 
 
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.Романчук В.І. 
 
 

Розглянувши заяву гр.Романчук В.І. 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», 

враховуючи рекомендації постійної комісії з земельних питань, сесія міської ради 

 

ВИРІШИЛА: 

1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення у власність земельної 

ділянки із земель запасу комунальної власності територіальної громади м.Баранівкагр.Романчук 

Валентині Іванівні, яка проживає в м.Баранівка, XXXXXXXXX, орієнтовною загальною площею 

0,1000 га для ведення особистого селянського господарства. Дана земельна ділянка розташована в  

м.Баранівка, XXXXXXXXX, 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.Романчук В.І. 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 

 
Дев,ятої сесії                                                                                                         7 –го скликання 
 

від  10 серпня  2016 року   №338 
 
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.Мищику О.М. 
 
 

Розглянувши заяву гр.Мищика 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», 

враховуючи рекомендації постійної комісії з земельних питань, сесія міської ради 

 

ВИРІШИЛА: 

1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення у власність земельної 

ділянки із земель запасу комунальної власності територіальної громади м.Баранівкагр.Мищику 

Олександру Миколайовичу, який проживає в м.Баранівка, XXXXXXXXXX, орієнтовною загальною 

площею 2,0000 га для ведення особистого селянського господарства. Дана земельна ділянка 

розташована в  м.Баранівка, район XXXXXXXXX, 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.Мищику 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 

 
Дев,ятої сесії                                                                                                     7 –го скликання 
 

від  10 серпня  2016 року   №339 
 
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.Ткачуку М.Ф. 
 
 

Розглянувши заяву гр.Ткачука М.Ф. 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», 

враховуючи рекомендації постійної комісії з земельних питань, сесія міської ради 

 

ВИРІШИЛА: 

1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення у власність земельної 

ділянки із земель запасу комунальної власності територіальної громади м.Баранівкагр.Ткачуку 

Миколі Федоровичу, який проживає в м.Баранівка, вул.XXXXXXXX, орієнтовною загальною 

площею 0,2000 га для ведення особистого селянського господарства. Дана земельна ділянка 

розташована в  м.Баранівка, район XXXXXXXX, 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.Ткачуку М.Ф. 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 

 
Дев,ятої сесії                                                                                                       7 –го скликання 
 

від  10 серпня  2016 року   №340 
 

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 в оренду  
гр.Кравчуку І.В. 
 
Розглянувши заяву гр.Кравчука І.В., ухвалу Баранівського районного суду від 11.05.2016 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, яка видана приватним нотаріусом 

Присяжнюком В.О. 31.05.2016 р., керуючись ст.12,40,93,123,124 Земельного кодексу України, 

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

порядку набуття прав на землю», Законом України «Про оренду землі», 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 на розробку технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж 

земельної ділянки комунальної власності територіальної громади м.Баранівка гр.Кравчуку Івану 

Васильовичу, який проживає по XXXXXXXX в с.Старосільці Коростишівського району 

Житомирської області, орієнтовною загальною площею 0,1000 га  для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд в  м.Баранівка, XXXXXXXX, з подальшою 

передачею в оренду. Дана земельна ділянка відноситься до категорії земель житлової та громадської 

забудови і перебуває в користуванні гр.Кравчука І.В. 

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.Кравчуку І.В. подати  технічну 

документацію на розгляд сесії  міської ради щодо прийняття рішення про її затвердження  та передачі 

земельної ділянки в оренду. 

 

 
 

Міський голова                                                                                                                  А.О.Душко 
 



 
 

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
БАРАНІВСЬКОГО РАЙОНУ 
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
РІШЕННЯ 

 
Дев,ятої сесії                                                                                                          7 –го скликання 

 
від  10 серпня  2016 року   №341 
 
Про затвердження проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки 
комунальної власності територіальної  
громади м.Баранівка з метою передачі  
її у власність для будівництва і обслуговування 
 житлового будинку,господарських будівель і спорудгр.Кавунець Л.В. 
 
Розглянувши проект землеустрою щодо відведення 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.12,40,118,125,126,186
1
 

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

враховуючи рекомендації постійної комісії з земельних питань, 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. Кавунець Людмилі Василівні, 

яка проживає по вул.XXXXXXXXXX в м.Баранівка  Житомирської області, загальною площею 

0,1000 га для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в 

м.Баранівка, XXXXXXXX. Дана земельна ділянка відноситься до категорії земель житлової та 

громадської забудови. 

2. Передати гр.Кавунець Людмилі Василівні у власність земельну ділянку комунальної власності 

територіальної громади  м.Баранівка, яка розташована в межах м.Баранівка, XXXXXXX, площею 

0,1000 га, в тому числі: під житловою забудовою та господарськими спорудами – 0,0116 га; 

прибудинкова територія – 0,0224 га; рілля – 0,0252 га; багаторічні насадження – 0,0135 га, для 

будівництва і обслуговування житлового будику, господарських будівель і споруд, кадастровий 

номер земельної ділянки - 1820600000:01:005:1508. 

3. Гр.Кавунець Л.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 
БАРАНІВСЬКОГО РАЙОНУ 
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
РІШЕННЯ 

 
Дев,ятої сесії                                                                                                               7 –го скликання 
 

від  10 серпня  2016 року   №342 
 
Про відмову в зменшенні 
розміру орендної плати за  
оренду земельних ділянок  
ФОП Газарова А.О. 
 
 

Розглянувши заяву ФОП Газарова А.О. про зменшення розміру орендної плати за оренду 

земельної ділянки площею 0,0040 га по вул.Звягельській,5 та за оренду земельної ділянки площею 

0,0351 га по вул.Соборній,44а, керуючись ст.12 Земельного кодексу України, ст.288.5.1 Податкового 

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.   Залишити без змін розмір річної суми платежу за оренду земельної ділянки, яка передана в 

оренду фізичній особі-підприємцю Газарову Андрію Олексійовичу для будівництва та 

обслуговування будівель торгівлі площею 0,0040 га по вул.Звягельській,5 (кадастровий номер 

ділянки – 1820600000:01:005:0219). 

2.  Залишити без змін розмір річної суми платежу за оренду земельної ділянки, яка передана в 

оренду фізичній особі-підприємцю Газарову Андрію Олексійовичу для будівництва та 

обслуговування будівель торгівлі площею 0,0351 га по вул.Соборній,44а (кадастровий номер ділянки 

– 1820600000:01:002:0704). 

 

 

 

 

 

Міський голова                                                                      А.О.Душко 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

БАРАНІВСЬКОГО РАЙОНУ 
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
РІШЕННЯ 

 
Дев,ятої  сесії                                                                                                                     7 –го скликання 

 

 від  10 серпня  2016 року   №343 
 
Про надання дозволу на проведення 
експертної грошової оцінки земельної 
ділянки гр.Короля І.В. та гр.Куцана В.М. 

 

 

Розглянувши заяву гр.Короля І.В., гр.Куцана В.М., договір оренди землі, зареєстрований у 

Баранівському районному управлінні юстиції Житомирської області 28.07.2015 р., договір купівлі-

продажу від 07.11.2003 р., договір дарування від 29.10.2009 р., свідоцтво про право на спадщину за 

законом від 19.08.2009 р., договір дарування від 21.07.2016 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 гр.Короля Ігора Володимировича та гр. Куцана Володимира Миколайовича в 

м.Баранівка по вул. XXXXXXXX для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних 

будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості загальною 

площею 0,4520 га (кадастровий номер земельної ділянки - 1820600000:01:006:0026). 

2. Зобов
,
язати гр.Короля І.В., гр.Куцана В.М. 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 

гр.Королем І.В., гр.Куцаном В.М.; 

- договір на проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки з суб’єктом оціночної 

діяльності, який має ліцензію на виконання землеоціночних робіт. Фінансування робіт з проведення 

експертної грошової оцінки земельної ділянки провести за рахунок коштів авансового внеску, 

сплаченого гр.Королем І.В., гр.Куцаном В.М. 

 

 

 

 

Міський голова                                                                                                                 
А.О.Душко 

 
 
 
 
 



 

 
 

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
БАРАНІВСЬКОГО РАЙОНУ 
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
РІШЕННЯ 

 
Дев,ятої сесії                                                                                                         7 –го скликання 

 
від  10 серпня  2016 року   №344 
 
Про затвердження проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки 
комунальної власності територіальної  
громади м.Баранівка з метою передачі  
її у власність для індивідуального 
садівництва гр.Юрчук Т.Ф. 
 
Розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної власності 

територіальної громади м.Баранівка з метою передачі її у власність для індивідуального садівництва, 

керуючись ст.12,35,118,125,126,186
1
 Земельного кодексу України, ст.26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної комісії з земельних питань, 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.Юрчук Тамарі Федорівні, яка 

проживає по вул.XXXXXXXXXXXX в м.Баранівка  Житомирської області, загальною площею 0,0770 

га для індивідуального садівництва в м.Баранівка, XXXXXXXXX. Дана земельна ділянка відноситься 

до категорії земель сільськогосподарського призначення. 

2. Передати гр.Юрчук Тамарі Федорівні у власність земельну ділянку комунальної власності 

територіальної громади  м.Баранівка, яка розташована в межах м.Баранівка, XXXXXXXXXX, 

площею 0,0770 га, в тому числі: багаторічні насадження – 0,0770 га, для індивідуального садівництва, 

кадастровий номер земельної ділянки - 1820600000:01:004:1286. 

3. Гр.Юрчук Т.Ф.: 

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 

 

 

Дев’ятої  сесії         7 –го скликання 
від  10 серпня 2016 року    №345 
 

Про затвердження зведено-кошторисного 
розрахунку на «Поточний ремонт 
тротуару по вул. Звягельська, 5 
в м. Баранівка Житомирської області» 
 

Розглянувшизведено-кошторисний розрахунок «Поточний ремонт тротуару по вул. 

Звягельська, 5 в м. Баранівка Житомирської області», керуючись Законом України «Про 

місцеве самоврядування в Україні»,  міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити зведений кошторисний розрахунок «Поточний ремонт тротуару по 

вул. Звягельська, 5 в м. Баранівка Житомирської області»на суму 39,491 тис. грн. 

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 

Дев’ятої  сесії         7 –го скликання 
від  10 серпня 2016 року    №346 
 

 

Про результати розгляду 
депутатського запиту  Заремби В.Г. 
 

Відповідно до ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» 

міською радою було направлено депутатській запит  депутата міської ради ВО 

«Батьківщина» Заремби В.Г. щодо зупинення будівельних робіт на МГЕС  р. Случ в м. 

Баранівка, директору ТОВ  «Саейнс Інновейшн Продакш» Нікуліну Д.О.  

На даний запит керівництвом ТОВ  «СаейнсІнновейшнПродакш» було надано 

відповідь, яка 03.08.2016 року вих. № 606 направлена депутату міської ради Зерембі В.Г.   

 

ВИРІШИЛА:  

 

1. Депутатській запит Заремби В.Г. щодо зупинення будівельних робіт на МГЕС 

р. Случ в м. Баранівка, зняти з контролю. 

 

 

Міський голова                                                                         А.О. Душко 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  

БАРАНІВСЬКОГО РАЙОНУ 
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
РІШЕННЯ 

Дев’ятої  сесії         7 –го скликання 
від  10 серпня 2016 року    №347 
 

 

Про замовлення проектно-кошторисної  
документації на облаштування пішохідних переходів 
із встановленням мигаючого світлофора та пристрою примусового  
зниження швидкості по вулиці Звягельській 

 

З метою забезпечення безпечного руху та зменшення аварійності  на вулицях міста,  

керуючись   26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сесія міської ради 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Замовити проектно-кошторисну документацію на облаштування пішохідного 

переходу із встановленням мигаючого світлофора та пристрою примусового зниження 

швидкості на дорожньому покритті по  вулиці Звягельській в районі Бараівської ЗОШ №2. 

2. Замовити проектно-кошторисну документацію на облаштування пішохідного 

переходу із встановленням мигаючого світлофора та пристрою примусового зниження 

швидкості на дорожньому покритті по  вулиці Звягельській в районі Баранівського 

відділення Укртелекому. 

3. Передбачити на 2016 рік видатки з бюджету м Баранівка для здійснення  заходів на 

виготовлення проектно-кошторисної документації. 

4. 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 

Дев’ятої  сесії         7 –го скликання 
від  10 серпня 2016 року    №348 
 

 

Про розгляд депутатського  
звернення Заремби В.Г. 
 

 Відповідно до ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» 

розглянувши депутатське звернення депутата міської ради ВО «Батьківщина» Заремби В.Г. 

пронадання інформації стосовно звернення Кам`янобрідської селищної ради щодо 

об’єднання в Баранівську територіальну громаду, міська рада  

 

ВИРІШИЛА:  

 

1. Депутатське звернення депутата від ВО «Батьківщина» Заремби В.Г. пронадання 

інформації стосовно звернення Кам`янобрідської селищної ради щодо об’єднання в 

Баранівську територіальну громадувзяти до уваги. 

2. Про  результати  розгляду  звернення  проінформувати голову фракції  ВО 

«Батьківщина» Зарембу В.Г. у термін визначений чинним законодавством. 

3.  Контроль за виконанням цього рішення покласти на секретаря Баранівської міської 

ради Оханського Ю.М. 

 

 

 

 

 

Міський голова                                                                         А.О. Душко 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  

БАРАНІВСЬКОГО РАЙОНУ 
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
РІШЕННЯ 

Дев’ятої  сесії         7 –го скликання 
від  10 серпня 2016 року    №349 
 

 

Про розгляд депутатського  
звернення Парфенюк Г.І. 
 

 Відповідно до ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» 

розглянувши депутатське звернення депутата міської ради ВО «Батьківщина» Парфенюк Г.І. 

щодо ремонту дорожнього покриття та ливньової каналізації в районі автостанції по вул. 

Звягельській,3, міська рада  

 

ВИРІШИЛА:  

 

1. Депутатське звернення депутата  ВО «Батьківщина» Парфенюк Г.І, щодо ремонту 

дорожнього покриття та ливньової каналізації в районі автостанції по вул. Звягельській,3 

взяти до уваги. 

2. Про  результати  розгляду  звернення  проінформувати депутата фракції  ВО 

«Батьківщина» Парфенюк Г.І. 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 

Дев’ятої  сесії         7 –го скликання 
від  10 серпня 2016 року    №350 
 

 

Про розгляд депутатського  
звернення Драгана Ю.А. 
 

 Відповідно до ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» 

розглянувши депутатське звернення депутата міської ради фракції «Блоку Петра Порошенка 

«Солідарність» Драгана Ю.А.щодовжиття заходів для забезпечення освітлення 1-го провулку 

Звягельський, міська рада  

 

ВИРІШИЛА:  

 

1. Депутатське звернення депутата фракції «Блоку Петра Порошенка «Солідарність» 

Драгана Ю.А, щодо вжиття заходів для забезпечення освітлення 1-го провулку 

Звягельського, взяти до уваги. 

2. Про  результати  розгляду  звернення  проінформувати депутата Драгана Ю.А.  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 

 

 


