
 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  

БАРАНІВСЬКОГО РАЙОНУ 
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
 РІШЕННЯ 

 
           Третьої сесії                                                                                                   8–го скликання 
 
            від  17 лютого 2017 року №108  
 
           Про надання дозволу на виготовлення  
           детального плану території 

 

Розглянувши клопотання директора ТОВ «Бас-маркет» Басалай А.В. про необхідність 

виготовлення детального плану території по вул.Звягельській,15, договір купівлі-продажу 

земельної ділянки від 15.06.2016 р., керуючись ст.12 Земельного кодексу України, Законом 

України «Про основи містобудівної діяльності», Наказом Міністерства регіонального 

розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 16.11.2011 р. №290, 

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

постійної комісії з  земельних питань, сесія міської ради 

 

ВИРІШИЛА: 

 

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

детального плану території по зміні цільового використання земельної ділянки житлової та 

громадської забудови для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд на землі для будівництва та обслуговування будівель торгівлі по 

вул.Звягельській,15 у  м.Баранівка Житомирської області. Дана земельна ділянка перебуває у 

власності товариства з обмеженою відповідальністю «Бас-маркет» в особі керівника – 

директора Басалай А.В. Кадастровий номер земельної ділянки: 1820600000:01:005:0772. 

1. Виконавчому комітету Баранівської міської ради забезпечити підготовку замовлення 

договору на розроблення детального плану, надання вихідних даних, поточний контроль за 

виконанням робіт та надання проекту на затвердження. 

2. Фінансування робіт по виготовленню детального плану провести відповідно до 

чинного законодавства. 

 

 

 

 

Міський голова                                                         Душко А.О. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
БАРАНІВСЬКОГО РАЙОНУ 
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
РІШЕННЯ 

 
Третьої  сесії                                                              8–го скликання 

 
від  17 лютого 2017 року   №109 

 

Про надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки зі зміною цільового 
використання із земель для будівництва 
та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд на 
землі для будівництва та обслуговування 
будівель торгівлі ТОВ «Бас-маркет» 
                                                                                                        

Розглянувши клопотання директора ТОВ «Бас-маркет» Басалай А.В., договір купівлі-

продажу земельної ділянки НВТ №739925 від 15.06.2016 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’єкта нерухомого майна, яка сформована приватним нотаріусом 

Житомирського міського нотаріального округу Сєтаком В.Я. 15.06.2016 р., та керуючись 

ст.12,20,40,125,126 Земельного Кодексу України, Законом України «Про внесення змін до 

деяких законодавчих актів України щодо спрощення порядку набуття прав на землю», 

Постановою Кабінету Міністрів України від 11.04.2002 р. №502 «Про затвердження Порядку 

зміни цільового призначення земель, які перебувають у власності громадян та юридичних 

осіб», ст.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 земельної 

ділянки житлової та громадської забудови загальною площею 0,1150 га зі зміною цільового 

використання з земель для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд на землі для будівництва та обслуговування будівель торгівлі, що перебуває 

у власності товариства з обмеженою відповідальністю «Бас-маркет», юридична адреса якого: 

вул.Будівельна,5, м.Красилів Красилівського району Хмельницької області. Земельна ділянка 

розташована в м.Баранівка, вул.Звягельська,15. 

2. Директору товариства з обмеженою відповідальністю «Бас-маркет» Басалай А.В. 

замовити виготовлення детального плану території. 

3. Після виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, 

директору ТОВ «Бас-маркет» Басалай А.В. зареєструвати її відповідно до чинного 

законодавства та подати проект землеустрою на розгляд сесії міської ради для прийняття 

рішення про його затвердження. 

Міський голова                                                         Душко А.О. 



 
 

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
БАРАНІВСЬКОГО РАЙОНУ 
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
 РІШЕННЯ 

 
      Третьої  сесії                                                                           8–го скликання 
 

від  17 лютого 2017 року   №110 
 
Про затвердження технічної документації 
із землеустрою щодо встановлення меж 

       земельної ділянки комунальної власності 
       Баранівської об’єднаної територіальної громади 
       з метою передачі її у власність для будівництва 
       і обслуговування житлового будинку,  
       господарських будівель і споруд гр.Романчуку О.С. 

 
Розглянувши технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

меж земельної ділянки комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної громади 

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

господарських будівель і споруд, керуючись ст.12,40,118,125,126,186
1
 Земельного кодексу 

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

рекомендації постійної комісії з земельних питань, сесія міської ради 

 

ВИРІШИЛА: 

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

меж земельної ділянки комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної громади 

з метою передачі її у власність гр.Романчуку Олександру Степановичу, який проживає  

XXXXXX в с.Рогачові Житомирської області, загальною площею 0,2500 га для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в с.Рогачів, XXXXXX. 

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

2. Передати гр.Романчуку Олександру Степановичу у власність земельну ділянку 

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

межах с.Рогачів, XXXXXXX, площею 0,2500 га, в тому числі: під житловою забудовою та 

господарськими спорудами – 0,0288 га; прибудинкова територія – 0,0158 га; рілля – 0,1782 га; 

багаторічні насадження – 0,0272 га, для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд, кадастровий номер земельної ділянки - 

1820684800:06:003:0266. 

3. Гр.Романчуку О.С.: 

3.1. Після затвердження технічної документації зареєструвати речове право на нерухоме 

майно відповідно до чинного законодавства. 

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

кодексу України. 

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

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

 

 

Міський голова                                                         Душко А.О. 
 

 



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

БАРАНІВСЬКОГО РАЙОНУ 
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
РІШЕННЯ 

 
      Третьої  сесії                                                                           8–го скликання 
 

від  17 лютого 2017 року   №111 
 
Про затвердження технічної документації 
із землеустрою щодо встановлення меж 

       земельної ділянки комунальної власності 
       Баранівської об’єднаної територіальної громади 
       з метою передачі її у власність для будівництва 
       і обслуговування житлового будинку,  
       господарських будівель і споруд  
       гр.Капустюку С.В. 

 
Розглянувши технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

меж земельної ділянки комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної громади 

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

господарських будівель і споруд, керуючись ст.12,40,118,125,126,186
1
 Земельного кодексу 

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

рекомендації постійної комісії з земельних питань, сесія міської ради 

 

ВИРІШИЛА: 

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

меж земельної ділянки комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної громади 

з метою передачі її у власність гр.Капустюку Сергію Васильовичу, який проживає по 

XXXXXXXX в м.Баранівці Житомирської області, загальною площею 0,1000 га для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в 

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

та громадської забудови. 

2. Передати гр.Капустюку Сергію Васильовичу у власність земельну ділянку комунальної 

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

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

господарськими спорудами – 0,0164 га; прибудинкова територія – 0,0227 га; рілля – 0,0431 га; 

багаторічні насадження – 0,0178 га, для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд, кадастровий номер земельної ділянки - 

1820600000:01:004:1533. 

3. Гр.Капустюку С.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                                                         Душко А.О. 
 

 



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

БАРАНІВСЬКОГО РАЙОНУ 
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
РІШЕННЯ 

 
      Третьої  сесії                                                                            8–го скликання 
 

від 17 лютого 2017 року   №112 
 
Про затвердження технічної документації 
із землеустрою щодо встановлення меж 

       земельної ділянки комунальної власності 
       Баранівської об’єднаної територіальної громади 
       з метою передачі її у власність для будівництва 
       і обслуговування житлового будинку,  
       господарських будівель і споруд гр.Цимбалюк О.П. 

 
Розглянувши технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

меж земельної ділянки комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної громади 

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

господарських будівель і споруд, керуючись ст.12,40,118,125,126,186
1
 Земельного кодексу 

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

рекомендації постійної комісії з земельних питань, сесія міської ради 

 

ВИРІШИЛА: 

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

меж земельної ділянки комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної громади 

з метою передачі її у власність гр.Цимбалюк Олені Петрівні, яка проживає по XXXXXXXX в 

м.Баранівка Житомирської області, загальною площею 0,0617 га для будівництва і 

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

XXXXXXXXXXX. Дана земельна ділянка відноситься до категорії земель житлової та 

громадської забудови. 

2. Передати гр.Цимбалюк Олені Петрівні у власність земельну ділянку комунальної 

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

м.Баранівка, XXXXXXXXXX, площею 0,0617 га, в тому числі: під житловою забудовою та 

господарськими спорудами – 0,0143 га; прибудинкова територія – 0,0145 га; рілля – 0,0329 га, 

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

кадастровий номер земельної ділянки - 1820600000:01:005:1529. 

3. Гр.Цимбалюк О.П.: 

3.1. Після затвердження технічної документації зареєструвати речове право на нерухоме 

майно відповідно до чинного законодавства. 

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

кодексу України. 

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

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

 

 

Міський голова                                                         Душко А.О. 

 
 

 
 



БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
БАРАНІВСЬКОГО РАЙОНУ 
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
 РІШЕННЯ 

 
      Третьої  сесії                                                                             8–го скликання 
 

від  17 лютого 2017 року   №113 
 
Про затвердження проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки  
комунальної власності Баранівської об’єднаної  
територіальної громади з метою передачі її у 

       власність для ведення особистого селянського 
       господарства гр.Касянчуку М.П.  

 
Розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної 

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

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

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

враховуючи рекомендації постійної комісії з земельних питань, сесія міської ради 

 

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної 

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

гр.Касянчуку Миколі Петровичу, який проживає по XXXXXXXXXXX в м.Баранівка 

Житомирської області, загальною площею 0,0750 га для ведення особистого селянського 

господарства в м.Баранівка, XXXXXXXXX. Дана земельна ділянка відноситься до категорії 

земель сільськогосподарського призначення. 

2. Передати гр.Касянчуку Миколі Петровичу у власність земельну ділянку комунальної 

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

м.Баранівка, XXXXXXXXXX, площею 0,0750 га, в тому числі: сіножать – 0,0750 га, для 

ведення особистого селянського господарства, кадастровий номер земельної ділянки - 

1820600000:01:004:1517. 

3. Гр.Касянчуку М.П.: 

3.1. Після затвердження проектної документації зареєструвати речове право на нерухоме 

майно відповідно до чинного законодавства. 

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

кодексу України. 

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

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

 

 

Міський голова                                                         Душко А.О. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
БАРАНІВСЬКОГО РАЙОНУ 
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
 РІШЕННЯ 

 
      Третьої  сесії                                                                             8–го скликання 
 

від 17 лютого 2017 року   №114 
 
Про затвердження проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки  
комунальної власності Баранівської об’єднаної  
територіальної громади з метою передачі її у 

       власність для ведення особистого селянського 
       господарства гр.Заєць С.М. 

 
Розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної 

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

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

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

враховуючи рекомендації постійної комісії з земельних питань, сесія міської ради 

 

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної 

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

гр.Заєць Світлані Михайлівні, яка проживає в м.Баранівка, XXXXXXX, загальною площею 

0,6247 га для ведення особистого селянського господарства в с.Володимирівка, 

XXXXXXXXX. Дана земельна ділянка відноситься до категорії земель 

сільськогосподарського призначення. 

2. Передати гр.Заєць Світлані Михайлівні у власність земельну ділянку комунальної 

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

с.ВолодимирівкаXXXXXXXX, площею 0,6247 га, в тому числі: рілля – 0,6247 га, для ведення 

особистого селянського господарства, кадастровий номер земельної ділянки - 

1820685800:06:001:0047. 

3. Гр.Заєць С.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                                                         Душко А.О. 

 

 

 

 
 



 
 

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
БАРАНІВСЬКОГО РАЙОНУ 
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
РІШЕННЯ 

 
              Третьої  сесії                                                                 8–го скликання 
 

       від 17 лютого 2017 року   №115 

 

Про поновлення дії договору 
оренди землі гр.Єфіменко Н.О. 
 
                                                                                                        

Розглянувши заяву гр.Єфіменко Н.О., договір оренди землі, зареєстрований у відділі 

Держкомзему у Баранівському районі 09.01.2012 р., та керуючись ст.12,93,124  Земельного 

Кодексу України, ст.33 Закону 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. Поновити дію договору оренди земельної ділянки комунальної власності 

Баранівської об’єднаної територіальної громади, який укладений 14.12.2011 р. між 

Баранівською міською радою та гр.Єфіменко Наталією Олексіївною, терміном на 5 років для 

ведення особистого селянського господарства. Земельна ділянка загальною площею 0,0332 га 

розташована в м.Баранівка, XXXXXXXX. Кадастровий номер земельної ділянки 

1820600000:01:006:0015. 

2.Залишити розмір орендної плати за оренду земельної ділянки – 3% від нормативної 

грошової оцінки землі, за взаємною згодою сторін. 

3.Дане рішення вважати заявою про здійснення державної реєстрації права 

комунальної власності. 

 

 

 

Міський голова                                                         Душко А.О. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
БАРАНІВСЬКОГО РАЙОНУ 
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
РІШЕННЯ 

Третьої сесії        8 –го скликання 
 
від  17 лютого 2016 року №116 
 
Про припинення права  
користування земельними 
ділянками та припинення дії 
договорів оренди землі 
ФОП Осіпчука О.М. 
  
 

Розглянувши заяву ФОП Осіпчука О.М. про припинення права користування 

земельними ділянками, в зв’язку з набуттям іншою особою права власності на будівлі, які 

розташовані на земельній ділянці, та припинення дії договорів оренди землі, договір купівлі-

продажу НВІ 457410 від 29.12.2016 р., договір купівлі-продажу НВІ 457412 від 29.12.2016 р., 

договір купівлі-продажу НВІ 457407 від 29.12.2016 р., керуючись ст.12,141 Земельного 

Кодексу України, ст.31 Закону України «Про оренду землі», ст.26 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної комісії міської ради з 

земельних питань, сесія міської ради 

 

ВИРІШИЛА:  

1. Припинити право користування земельною ділянкою фізичній особі-підприємцю 

Осіпчуку Олександру Миколайовичу загальною площею 0,5100 га для розміщення та 

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

машинобудівної та іншої промисловості в м.Баранівка, вул.Першотравенська,30. 

2. Припинити право користування земельною ділянкою фізичній особі-підприємцю 

Осіпчуку Олександру Миколайовичу загальною площею 0,6991 га для розміщення та 

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

машинобудівної та іншої промисловості в м.Баранівка, вул.Першотравенська,30. 

3. Передати земельні ділянки загальною площею 1,2091 га до земель запасу 

промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення комунальної 

власності Баранівської об’єднаної територіальної громади. 

4. Припинити дію договору оренди землі площею 0,5100 га для розміщення та 

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

машинобудівної та іншої промисловості по вул.Першотравенській,30, який укладений між 

ФОП Осіпчуком О.М. та Баранівською міською радою 25.07.2014 р. та зареєстрований в 

реєстраційній службі Баранівського районного управління юстиції Житомирської області 

28.07.2014 р. Кадастровий номер земельної ділянки -1820600000:01:006:0038. 

5. Припинити дію договору оренди землі площею 0,6991 га для розміщення та 

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

машинобудівної та іншої промисловості по вул.Першотравенській,30, який укладений між 

ФОП Осіпчуком О.М. та Баранівською міською радою 25.07.2014 р. та зареєстрований в 

реєстраційній службі Баранівського районного управління юстиції Житомирської області 

28.07.2014 р. Кадастровий номер земельної ділянки -1820600000:01:006:0039. 



 

6. ФОП Осіпчуку О.М. укласти з Баранівською міською радою угоди про припинення 

дії договорів оренди землі та зареєструвати їх відповідно до чинного законодавства. 

 

 

Міський голова                                                         Душко А.О. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
БАРАНІВСЬКОГО РАЙОНУ 
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
РІШЕННЯ 

 
              Третьої  сесії                                                                 8–го скликання 
 

       від 17 лютого 2017 року   №117 

 

Про поновлення дії договору 
оренди землі ФОП Куцана А.М. 
 
                                                                                                        

Розглянувши заяву ФОП Куцана А.М., договір оренди землі, зареєстрований у відділі 

Держкомзему у Баранівському районі 14.02.2012 р., та керуючись ст.12,93,124  Земельного 

Кодексу України, ст.33 Закону 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. Поновити дію договору оренди земельної ділянки комунальної власності 

Баранівської об’єднаної територіальної громади, який укладений 23.12.2011 р. між 

Баранівською міською радою та фізичною особою-підприємцем Куцаном Анатолієм 

Миколайовичем, терміном на 5 років для будівництва та обслуговування будівель торгівлі. 

Земельна ділянка загальною площею 0,0100 га розташована в м.Баранівка, вул.Шевченка,39а. 

Кадастровий номер земельної ділянки 1820600000:01:004:1171. 

2.Залишити розмір орендної плати за оренду земельної ділянки – 8% від нормативної 

грошової оцінки землі, за взаємною згодою сторін. 

3.Дане рішення вважати заявою про здійснення державної реєстрації права 

комунальної власності. 

 

 

 

Міський голова                                                         Душко А.О. 
 

 

 
 

 

 

 

 

 



 
 

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
БАРАНІВСЬКОГО РАЙОНУ 
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
РІШЕННЯ 

 
Третьої сесії                                                                                   8 –го скликання 
 
від  17 лютого  2017 року   №118 
 
Про продаж земельної ділянки для  
розміщення та експлуатації  основних, 
підсобних і допоміжних будівель та  
споруд підприємств переробної, 
машинобудівної та іншої промисловості 
у власність ФОП Рибачуку О.М. 
 

 

Розглянувши заяву ФОП Рибачука О.М., звіт про експертну грошову оцінку земельної 

ділянки по вул.Першотравенській,2-д, розроблений суб’єктом оціночної діяльності ПП 

«ЮрЕкс», висновок оцінювача про ринкову вартість земельної ділянки від 14.12.2016 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 0,0287 га, 

яка передана в оренду  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-д. 

2. Продати у власність фізичній особі-підприємцю Рибачуку Олександру 

Миколайовичу земельну ділянку площею 0,0287 га (кадастровий номер – 

1820600000:01:004:1416) за ціною 12 033,91 грн. (дванадцять тисяч тридцять три гривні 91 

копійка), з них: 10 000,00 грн. – авансовий внесок (р/р 31517941700713 код ЄДРПОУ 37573026 

МФО 811039 ГУ ДКСУ в Житомирській області). Земельна ділянка знаходиться в м.Баранівка 

по вул.Першотравенській,2-д 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 Рибачуку О.М. провести нотаріальне оформлення договору купівлі-продажу 

земельної ділянки та зареєструвати речове право на нерухоме майно. 

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

ст.91 Земельного кодексу України. 

 

 

 

 

Міський голова                                                         Душко А.О. 
 

 



 
 

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
БАРАНІВСЬКОГО РАЙОНУ 
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
РІШЕННЯ 

 
Третьої сесії                                                                                   8 –го скликання 
 
від  17 лютого  2017 року   №119 
 
Про продаж земельної ділянки для  
будівництва та обслуговування 
будівель торгівлі у власність  
ФОП Парфенюк Г.І. 
 

 

Розглянувши заяву ФОП Парфенюк Г.І., звіт про експертну грошову оцінку земельної 

ділянки по вул.Звягельській,3-к, розроблений суб’єктом оціночної діяльності ПП «ЮрЕкс», 

висновок оцінювача про ринкову вартість земельної ділянки від 14.12.2016 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 0,0070 га, 

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

Баранівської міської ради за адресою: м.Баранівка, вул.Звягельська,3-к. 

2. Продати у власність фізичній особі-підприємцю Парфенюк Галині Іванівні 

земельну ділянку площею 0,0070 га (кадастровий номер – 1820600000:01:004:0695) за ціною 

12 362,00 грн. (дванадцять тисяч триста шістдесят дві гривні 00 коп.), з них: 5 000,00 грн. – 

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

Житомирській області). Земельна ділянка знаходиться в м.Баранівка по вул.Звягельській,3-к і 

надана для будівництва і обслуговування будівель торгівлі. 

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

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

на умовах, визначених цим рішенням. 

4. ФОП Парфенюк Г.І. провести нотаріальне оформлення договору купівлі-продажу 

земельної ділянки та зареєструвати речове право на нерухоме майно. 

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

ст.91 Земельного кодексу України. 

 

 

 

 

Міський голова                                                         Душко А.О. 

 

 

 
 

 
 
 



                                                                                                «Копія» 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  

БАРАНІВСЬКОГО РАЙОНУ 
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
РІШЕННЯ 

 
Третьої сесії                                                                                     8–го скликання 
 
від 17 лютого 2017 року №120 
 
Про виготовлення технічної  документації  
із землеустрою щодо поділу земельної  
ділянки комунальної власності Баранівської 
об’єднаної територіальної громади 
 

Заслухавши інформацію начальника відділу містобудування та архітектури, 

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

необхідності надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо 

поділу земельної ділянки площею 0,0505 га по вул.Соборній,1, яка перебуває в комунальній 

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

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.79
1
,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 А.О. замовити розроблення 

технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки (кадастровий 

номер – 18206000000:01:001:0260) площею 0,0505 га для будівництва та 

обслуговування будівель торгівлі по вул.Соборній,1, яка перебуває в комунальній 

власності Баранівської об’єднаної територіальної громади, на три окремих земельних 

ділянки: 

ділянка №1 – 0,0028 га; 

ділянка №2 – 0,0028 га; 

ділянка №3 – 0,0449 га. 

2. Доручити начальнику відділу містобудування та архітектури, земельних відносин 

та комунальної власності Баранівської міської ради 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        (підпис існує)                                Душко А.О. 

 
Відповідно до оригіналу 
Секретар ради ______________________ Ю.М.Оханський 
 



 
 

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
БАРАНІВСЬКОГО РАЙОНУ 

 
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
 РІШЕННЯ 

 
      Третьої сесії                     8 –го скликання 

 
       від 17 лютого 2017 року №121 

 
Про передачу в оренду земельної ділянки 
комунальної власності Баранівської об’єднаної  
територіальної громади для будівництва та 
обслуговування будівель торгівлі  
ФОП Ковальчук О.В. 

 

Розглянувши заяву ФОП Ковальчук О.В. про передачу в оренду земельної ділянки для 

будівництва та обслуговування будівель торгівлі, виписку з Єдиного державного реєстру 

юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, яка видана 

Державною реєстраційною службою України, договір купівлі-продажу від 20.12.2016 р., витяг 

з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, 

виданий приватним нотаріусом Баранівського районного нотаріального округу          

Присяжнюком В.О. 20.12.2016 р., керуючись ст.12,93,122,123,125 Земельного кодексу 

України, Законом України «Про оренду землі», Законом України «Про реєстрацію речових 

прав на нерухоме майно та їх обтяжень, Законом України «Про землеустрій», ст.26 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної комісії 

з земельних питань, сесія міської ради 

ВИРІШИЛА: 

1. Передати фізичній особі-підприємцю Ковальчук Оксані Володимирівні, яка 

проживає в с.Кашперівці, XXXXXXXX, в короткострокову оренду терміном на 5 (п’ять) років 

земельну ділянку комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної громади  для 

будівництва та обслуговування будівель торгівлі по вул.Лесі Українки,25 в межах 

с.Кашперівка Житомирської області загальною площею 0,0200 га, кадастровий номер ділянки 

– 1820683000:03:002:0387. 

2.   Встановити розмір орендної плати за оренду земельної ділянки площею 0,0456 га в 

розмірі 12% від нормативно-грошової оцінки землі з можливістю щорічного перегляду на сесії 

міської ради. 

4.  Після закінчення терміну оренди продовжити термін дії договору оренди або 

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

призначенням. 

5.   ФОП Ковальчук О.В.: 

5.1. Замовити виготовлення договору оренди землі в землевпорядній організації та 

зареєструвати його відповідно до чинного законодавства. 

5.2. Виконувати обов’язки землекористувача відповідно до вимог статті 96 

Земельного кодексу України. 

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

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

6. Дане рішення вважати заявою про здійснення державної реєстрації права 

комунальної власності.   

 

Міський голова                                                         Душко А.О. 



 
 

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
БАРАНІВСЬКОГО РАЙОНУ 

 
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
 РІШЕННЯ 

Третьої сесії        8 –го скликання 
 
від 17 лютого 2017 року №122 
 
Про припинення права 
користування земельною 
ділянкою та припинення дії 
договору оренди землі 
 гр.Заєць З.І. 
 

Розглянувши заяву гр.Заєць З.І. про припинення права користування земельною 

ділянкою та припинення дії договору оренди землі в зв’язку з набуттям іншою особою права 

власності на будівлі, які розташовані на земельній ділянці, керуючись ст.12,141 Земельного 

Кодексу України, ст.31 Закону України «Про оренду землі», ст.26 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної комісії міської ради з 

земельних питань, сесія міської ради 

 

ВИРІШИЛА:  

1. Припинити право користування земельною ділянкою гр.Заєць Зої Іванівні 

загальною площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в м.Баранівка, XXXXXXXXXXX. 

2. Передати земельну ділянку площею 0,1000 га до земель запасу житлової та 

громадської забудови комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної громади. 

3. Припинити дію договору оренди землі площею 0,1000 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по XXXXXXXXXX, 

який укладений між гр.Заєць Зоєю Іванівною та Баранівською міською радою 10.10.2016 р. та 

зареєстрований у відділі економічного розвитку, торгівлі та інфраструктури Баранівської 

районної державної адміністрації 17.10.2016 р. Кадастровий номер земельної ділянки -

1820600000:01:001:0985. 

4. Гр.Заєць З.І. укласти з Баранівською міською радою угоду про припинення дії 

договору оренди землі та зареєструвати її відповідно до чинного законодавства. 

 

 

 

Міський голова                                                         Душко А.О. 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

БАРАНІВСЬКОГО РАЙОНУ 
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
  РІШЕННЯ 

 
Третьої сесії                                                                                         8 –го скликання 
 
від 17 лютого 2017 року   №123 
 
 
Про надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки комунальної  
власності Баранівської об’єднаної  
територіальної громади для будівництва 
та обслуговування будівель торгівлі 

       з подальшою передачею в оренду  
       ПР «Баранівський Коопзаготпром» 

 
 

Розглянувши клопотання директора ПР «Баранівський Коопзаготпром» Бінчука Д.О. про 

надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

для будівництва та обслуговування будівель торгівлі; свідоцтво про право власності на 

нежитлову будівлю від 18.02.2010 р.; витяг про реєстрацію права власності на нерухоме 

майно, виданий КП «Новоград-Волинське міжміське бюро технічної інвентаризації» 

Житомирської обласної ради 01.03.2010 р.; статут підприємства райспоживспілки 

«Баранівський Коопзаготпром»; витяг з Єдиного Державного реєстру юридичних осіб та 

фізичних осіб-підприємців серія АВ №611458; керуючись ст.12,38,39,93,125,126 Земельного 

кодексу України, Законом України «Про оренду землі», Законом України «Про внесення змін 

до деяких законодавчих актів України щодо спрощення порядку набуття прав на землю», 

Законом України «Про реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», ст.12,25 

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

Україні», враховуючи рекомендації постійної комісії з земельних питань, сесія міської ради 

 

ВИРІШИЛА: 

1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення в оренду земельної 

ділянки із земель запасу комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної 

громади підприємству райспоживспілки «Баранівський Коопзаготпром», юридична адреса 

якого: м.Баранівка вул.Першотравенська,17, орієнтовною загальною площею 0,0100 га для 

будівництва та обслуговування будівель торгівлі. Дана земельна ділянка розташована в  

с.Мирославль, вул.Радулинська,2а, і відноситься до категорії земель житлової та громадської 

забудови. 

2. Після виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної 

власності Баранівської об’єднаної територіальної громади, Баранівській міській раді 

зареєструвати земельну ділянку у відділі Держгеокадастру.  Директору ПР «Баранівський 

Коопзаготпром» Бінчуку Д.О. подати  проект землеустрою на розгляд сесії  міської ради 

щодо прийняття рішення про його затвердження  та передачі земельної ділянки в оренду. 

 

 

 

Міський голова                                                         Душко А.О. 



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

БАРАНІВСЬКОГО РАЙОНУ 
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
  РІШЕННЯ 

 
Третьої сесії                                                                                         8 –го скликання 
 
від 17 лютого 2017 року   №124 
 
 
Про передачу в оренду земельних ділянок  
комунальної власності Баранівської об’єднаної  
територіальної громади для розміщення 
та експлуатації основних, підсобних і 
допоміжних будівель та споруд підприємств 
переробної, машинобудівної та іншої 
промисловості з подальшою передачею  
в оренду ТОВ «Декор Україна» 
 
 

Розглянувши клопотання директора ТОВ «Декор Україна» Молотковця О.О. про передачу 

в оренду земельних ділянок для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних 

будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості; витяг з 

Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських 

формувань; договір купівлі-продажу НВІ 457407 від 29.12.2016 р.; договір купівлі-продажу 

НВІ 457412 від 29.12.2016 р.; договір купівлі-продажу НВІ 457410 від 29.12.2016 р.; 

керуючись ст.12,65,66,93,125,126 Земельного кодексу України, Законом України «Про оренду 

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

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

на нерухоме майно та їх обтяжень», ст.12,25 Закону України «Про землеустрій», ст.26 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної комісії 

з земельних питань, сесія міської ради 

 

ВИРІШИЛА: 

1. Передати товариству з обмеженою відповідальністю «Декор Україна», юридична 

адреса якого: м.Баранівка, вул.Першотравенська,30, в короткострокову оренду терміном на 1 

(один) рік земельні ділянки комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної 

громади  для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та 

споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості по 

вул.Першотравенській,30 в межах м.Баранівка Житомирської області загальною площею 

1,2091 га, в тому числі: ділянка №1 – 0,5100 га (кадастровий номер - 1820600000:01:006:0038), 

ділянка №2 – 0,6991 га (кадастровий номер - 1820600000:01:006:0039). 

2.   Встановити розмір орендної плати за оренду земельних ділянок загальною 

площею 1,2091 га в розмірі 6% від нормативно-грошової оцінки землі з можливістю 

щорічного перегляду на сесії міської ради. 

4.  Після закінчення терміну оренди продовжити термін дії договорів оренди або 

повернути земельні ділянки в стані, придатному для подальшого використання за цільовим 

призначенням. 

5. Присвоїти земельній ділянці площею 0,5100 га, яка передбачена для передачі в 

оренду ТОВ «Декор Україна», поштову адресу: вул.Першотравенська,30ж. 

6. Присвоїти земельній ділянці площею 0,6991 га, яка передбачена для передачі в 

оренду ТОВ «Декор Україна», поштову адресу: вул.Першотравенська,30з. 



 

5.   Директору ТОВ «Декор Україна» Молотковцю О.О.: 

5.1. Замовити виготовлення договору оренди землі в землевпорядній організації та 

зареєструвати його відповідно до чинного законодавства. 

5.2. Виконувати обов’язки землекористувача відповідно до вимог статті 96 

Земельного кодексу України. 

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

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

6. Дане рішення вважати заявою про здійснення державної реєстрації права 

комунальної власності.   

 

 

 

 

Міський голова                                                         Душко А.О. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
БАРАНІВСЬКОГО РАЙОНУ 

 
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
РІШЕННЯ 

Третьої сесії        8 –го скликання 
 
від  17 лютого 2017 року №125 
 
Про припинення права 
користування земельною  
ділянкою та припинення дії 
договору оренди землі 
 гр.Чаплінської М.П. 
 

Розглянувши заяву гр.Чаплінської М.П. про припинення права користування 

земельною ділянкою та припинення дії договору оренди землі в зв’язку з набуттям іншою 

особою права власності на будівлі, які розташовані на земельній ділянці, керуючись ст.12,141 

Земельного Кодексу України, ст.31 Закону України «Про оренду землі», ст.26 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної комісії міської 

ради з земельних питань, сесія міської ради 

 

ВИРІШИЛА:  

1. Припинити право користування земельною ділянкою гр.Чаплінській Марії Петрівні 

загальною площею 0,0200 га для будівництва та обслуговування будівель торгівлі в 

с.Кашперівка, XXXXXXXX. 

2. Передати земельну ділянку площею 0,0200 га до земель запасу житлової та 

громадської забудови комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної громади. 

3. Припинити дію договору оренди землі площею 0,0200 га для будівництва та 

обслуговування будівель торгівлі в с.Кашперівка, вулXXXXXXX, який укладений між 

гр.Чаплінською Марією Петрівною та Кашперівською сільською радою 17.10.2014 р. та 

зареєстрований в реєстраційній службі Баранівського районного управління юстиції 

Житомирської області 09.06.2015 р. Кадастровий номер земельної ділянки -

1820683000:03:002:0387. 

4. Гр.Чаплінській М.П. укласти з Баранівською міською радою угоду про припинення 

дії договору оренди землі та зареєструвати її відповідно до чинного законодавства. 

 

 

 

Міський голова                                                         Душко А.О. 

 

 

 

 

 



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

БАРАНІВСЬКОГО РАЙОНУ 
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
 РІШЕННЯ 

 
Третьої сесії                                                                                                    8 –го скликання 
 
від  17 лютого  2017 року   №126 

 
Про затвердження протоколу 
про наміри 
 
 

Розглянувши попередній протокол від 26 грудня 2016 року, відповідно до якого                

Зубчук Ю.О. виявляє свої наміри щодо передачі в безоплатне безстрокове користування з 

метою випасання худоби земельну ділянку в урочищі «Чипіль» загальною площею 0,50 га, яка 

належить їй на праві власності, враховуючи депутатське звернення депутата Баранівської 

міської ради Лисюка Р.М. від 23.01.2017 р., керуючись ст.12 Земельного кодексу України, 

ст.635 Цивільного кодексу України, ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», враховуючи рекомендації постійної комісії з земельних питань, сесія міської ради 

 

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити протокол про наміри, укладений 26 грудня 2016 року між гр.Зубчук Юлією 

Олександрівною та мешканцями міста Баранівки, які утримують велику рогату худобу, в 

особі Власюк Г.П., Гайдай М.П., Гасюк Г.М., Сябрук С.Ф. 

2. Спеціалістам відділу містобудування та архітектури, земельних відносин та комунальної 

власності провести роботу по укладанню протоколів про наміри з власниками земельних 

ділянок, які розташовані на землях, необхідних для прогону великої рогатої худоби до 

існуючого пасовища в урочищі «Чипіль». 

 

 

 

 

Міський голова                                                         Душко А.О. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

БАРАНІВСЬКОГО РАЙОНУ 
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
 РІШЕННЯ 

 
Третьої сесії                                                                                         8 –го скликання 
 
від  17 лютого  2017 року   №127 
 
 
Про надання дозволу на виготовлення 
технічної документації із землеустрою  
щодо встановлення меж земельної ділянки  
комунальної власності Баранівської  
об’єднаної територіальної громади для  
будівництва та обслуговування житлового 
 будинку, господарських будівель та споруд  
з подальшою передачею в оренду  
гр.Майструк О.Т. 
 
 

Розглянувши заяву гр.Майструк О.Т. про надання дозволу на виготовлення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, витяг з Державного 

реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, виданий відділом 

економічного розвитку, торгівлі та інфраструктури Баранівської районної державної 

адміністрації в Житомирській області від 19.01.2017 року, керуючись ст.12,40,93,124,125 

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 Баранівської об’єднаної територіальної громади з 

подальшою передачею в оренду гр.Майструк Ользі Тихонівні, яка проживає в м.Баранівка, 

XXXXXXX, орієнтовною загальною площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд. Дана земельна ділянка розташована в  

м.Баранівка, XXXXXXXX, відноситься до категорії земель житлової та громадської 

забудови і перебуває в користуванні гр.Майструк О.Т. 

2. Після виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж 

земельної ділянки комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної громади, 

Баранівській міській раді зареєструвати земельну ділянку у відділі Держгеокадастру.  

Гр.Майструк О.Т. подати  проект землеустрою на розгляд сесії  міської ради щодо прийняття 

рішення про його затвердження  та передачі земельної ділянки у власність. 

 

 

 

 

Міський голова                                                         Душко А.О. 



                                                                                                                    

 
 

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
БАРАНІВСЬКОГО РАЙОНУ 

 
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
 РІШЕННЯ 

 
      Третьої сесії                     8 –го скликання 

 
       від 17 лютого 2017 року №128 

 
Про передачу в оренду земельної ділянки 
комунальної власності Баранівської об’єднаної  
територіальної громади для будівництва та 
обслуговування будівель торгівлі  
ФОП Венгер В.М. 

 

Розглянувши заяву ФОП Венгер В.М. про передачу в оренду земельної ділянки для 

будівництва та обслуговування будівель торгівлі, свідоцтво про право власності на нежитлову 

будівлю від 22.01.2010 р., витяг з Єдиного Державного реєстру юридичних осіб та фізичних 

осіб-підприємців серія АВ №611122, керуючись ст.12,93,122,123,125 Земельного кодексу 

України, Законом України «Про оренду землі», Законом України «Про реєстрацію речових 

прав на нерухоме майно та їх обтяжень, Законом України «Про землеустрій», ст.26 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної комісії 

з земельних питань, сесія міської ради 

ВИРІШИЛА: 

1. Передати фізичній особі-підприємцю Венгер Валентині Максимівні, яка проживає в 

м.Баранівка, XXXXXXXX, в короткострокову оренду терміном на 5 (п’ять) років земельну 

ділянку комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної громади для 

будівництва та обслуговування будівель торгівлі по вул.Звягельській,2б в межах м.Баранівка 

Житомирської області загальною площею 0,0020 га, кадастровий номер ділянки – 

1820600000:01:001:0247. 

2.   Встановити розмір орендної плати за оренду земельної ділянки площею 0,0020 га в 

розмірі 12% від нормативно-грошової оцінки землі з можливістю щорічного перегляду на сесії 

міської ради. 

4.  Після закінчення терміну оренди продовжити термін дії договору оренди або 

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

призначенням. 

5.   ФОП Венгер В.М.: 

5.1. Замовити виготовлення договору оренди землі в землевпорядній організації та 

зареєструвати його відповідно до чинного законодавства. 

5.2. Виконувати обов’язки землекористувача відповідно до вимог статті 96 

Земельного кодексу України. 

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

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

6. Дане рішення вважати заявою про здійснення державної реєстрації права 

комунальної власності.   

 

Міський голова                                                         Душко А.О. 

 

 



 
 

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
БАРАНІВСЬКОГО РАЙОНУ 

 
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
РІШЕННЯ 

 
      Третьої сесії                     8 –го скликання 

 
       від 17 лютого 2017 року №129 

 
Про передачу в оренду земельної ділянки 
комунальної власності Баранівської об’єднаної  
територіальної громади для будівництва та 
обслуговування будівель торгівлі  
ПР «Баранівський Коопзаготпром» 

 

Розглянувши клопотання директора ПР «Баранівський Коопзаготпром» Бінчука Д.О. 

про передачу в оренду земельної ділянки для будівництва та обслуговування будівель 

торгівлі, статут підприємства райспоживспілки «Баранівський Коопзаготпром», виписку з 

Єдиного Державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців серія АВ 

№611458, керуючись ст.12,93,122,123,125 Земельного кодексу України, Законом України 

«Про оренду землі», Законом України «Про реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх 

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

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

сесія міської ради 

ВИРІШИЛА: 

1. Передати підприємству райспоживспілки «Баранівський Коопзаготпром», 

юридична адреса якого: м.Баранівка, вул.Першотравенська,17, в короткострокову оренду 

терміном на 5 (п’ять) років земельну ділянку комунальної власності Баранівської об’єднаної 

територіальної громади  для будівництва та обслуговування будівель торгівлі по 

вул.Пашкевича,5 в межах м.Баранівка Житомирської області загальною площею 0,0257 га, 

кадастровий номер ділянки – 1820600000:01:002:0486. 

2.   Встановити розмір орендної плати за оренду земельної ділянки площею 0,0257 га в 

розмірі 12% від нормативно-грошової оцінки землі з можливістю щорічного перегляду на сесії 

міської ради. 

4.  Після закінчення терміну оренди продовжити термін дії договору оренди або 

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

призначенням. 

5.   Директору ПР «Баранівський Коопзаготпром» Бінчуку Д.О.: 

5.1. Замовити виготовлення договору оренди землі в землевпорядній організації та 

зареєструвати його відповідно до чинного законодавства. 

5.2. Виконувати обов’язки землекористувача відповідно до вимог статті 96 

Земельного кодексу України. 

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

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

6. Дане рішення вважати заявою про здійснення державної реєстрації права 

комунальної власності.   

 

Міський голова                                                         Душко А.О. 
 

 



 
 

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
БАРАНІВСЬКОГО РАЙОНУ 

 
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
 РІШЕННЯ 

 
      Третьої сесії                     8 –го скликання 

 
       від 17 лютого 2017 року №130 

 
Про передачу в оренду земельної ділянки 
комунальної власності Баранівської об’єднаної  
територіальної громади для будівництва та 
обслуговування будівель торгівлі  
Баранівській районній спілці споживчих 
товариств 

 

Розглянувши клопотання голови правління Баранівської райспоживспілки                 

Починка М.П. про передачу в оренду земельної ділянки для будівництва та обслуговування 

будівель торгівлі, керуючись ст.12,93,122,123,125 Земельного кодексу України, Законом 

України «Про оренду землі», Законом України «Про реєстрацію речових прав на нерухоме 

майно та їх обтяжень, Законом України «Про землеустрій», ст.26 Закону України «Про 

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

питань, сесія міської ради 

ВИРІШИЛА: 

1. Передати Баранівській районній спілці споживчих товариств, юридична адреса 

якої: м.Баранівка, Площа Волі,1, в короткострокову оренду терміном на 5 (п’ять) років 

земельну ділянку комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної громади для 

будівництва та обслуговування будівель торгівлі по вул.Пашкевича,8 в межах м.Баранівка 

Житомирської області загальною площею 0,0216 га, кадастровий номер ділянки – 

1820600000:01:002:0283. 

2.   Встановити розмір орендної плати за оренду земельної ділянки площею 0,0216 га в 

розмірі 12% від нормативно-грошової оцінки землі з можливістю щорічного перегляду на сесії 

міської ради. 

4.  Після закінчення терміну оренди продовжити термін дії договору оренди або 

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

призначенням. 

5.   Голові правління Баранівської райспоживспілки Починку М.П.: 

5.1. Замовити виготовлення договору оренди землі в землевпорядній організації та 

зареєструвати його відповідно до чинного законодавства. 

5.2. Виконувати обов’язки землекористувача відповідно до вимог статті 96 

Земельного кодексу України. 

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

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

6. Дане рішення вважати заявою про здійснення державної реєстрації права 

комунальної власності.   

 

Міський голова                                                         Душко А.О. 
 
 
 

 



 
 

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
БАРАНІВСЬКОГО РАЙОНУ 

 
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
 РІШЕННЯ 

Третьої сесії        8 –го скликання 
 
від  17 лютого 2017 року №131 
 
Про припинення права 
користування земельною  
ділянкою та припинення дії 
договору оренди землі 
 ФОП Михалюка Я.А. 
 

Розглянувши заяву ФОП Михалюка Я.А. про припинення права користування 

земельною ділянкою та припинення дії договору оренди землі в зв’язку з набуттям іншою 

особою права власності на будівлі, які розташовані на земельній ділянці, керуючись ст.12,141 

Земельного Кодексу України, ст.31 Закону України «Про оренду землі», ст.26 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної комісії міської 

ради з земельних питань, сесія міської ради 

 

ВИРІШИЛА:  

1. Припинити право користування земельною ділянкою фізичній особі-підприємцю 

Михалюку Ярославу Анатолійовичу загальною площею 0,0140 га для будівництва та 

обслуговування будівель торгівлі в м.Баранівка, вул.Поліська,2. 

2. Передати земельну ділянку площею 0,0140 га до земель запасу житлової та 

громадської забудови комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної громади. 

3. Припинити дію договору оренди землі площею 0,0140 га для будівництва та 

обслуговування будівель торгівлі в м.Баранівка, вул.Поліська,2, який укладений між ФОП 

Михалюком Ярославом Анатолійовичем та Баранівською міською радою 16.05.2011 р. та 

зареєстрований в реєстраційній службі Баранівського районного управління юстиції 

Житомирської області 09.07.2015 р. Кадастровий номер земельної ділянки -

1820610100:01:006:0052. 

4. Фізичній особі-підприємцю Михалюку Ярославу Анатолійовичу укласти з 

Баранівською міською радою угоду про припинення дії договору оренди землі та 

зареєструвати її відповідно до чинного законодавства. 

 

 

 

Міський голова                                                         Душко А.О. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

БАРАНІВСЬКОГО РАЙОНУ 
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
 РІШЕННЯ 

 
Третьої сесії                                                                                         8 –го скликання 
 
від 17 лютого 2017 року   №132 
 
 
Про надання дозволу на виготовлення 
технічної документації із землеустрою 
щодо інвентаризації земельної ділянки  
комунальної власності Баранівської  
об’єднаної територіальної громади  
для будівництва та обслуговування 

       будівель закладів науки та освіти 
       (Баранівська гімназія) 

 
 

Заслухавши інформацію начальника відділу містобудування та архітектури, земельних 

відносин та комунальної власності Баранівської міської ради Шевчук О.Г. про необхідність 

виготовлення технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель закладів 

науки та освіти, керуючись ст.12,38,39,125,126 Земельного кодексу України, Законом України 

«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення порядку набуття 

прав на землю», Законом України «Про реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх 

обтяжень», ст.12,25 Закону України «Про землеустрій», ст.26 Закону України «Про місцеве 

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

сесія міської ради 

 

ВИРІШИЛА: 

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

технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земельної ділянки комунальної 

власності Баранівської об’єднаної територіальної громади (Баранівська гімназія) 

орієнтовною загальною площею 1,55 га для будівництва та обслуговування будівель 

закладів науки та освіти. Дана земельна ділянка розташована в м.Баранівка, вул.Соборна,34, 

і відноситься до категорії земель житлової та громадської забудови. 

2. Після виготовлення технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земельної 

ділянки комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної громади, 

Баранівській міській раді зареєструвати земельну ділянку у відділі Держгеокадастру та 

подати технічну документацію на розгляд сесії міської ради.   

3. Визнати таким, що втратило чинність, рішення 14 сесії 6 скликання Баранівської міської 

ради від 10.02.2012 р. №638 «Про надання дозволу на виготовлення технічної документації 

із землеустрою по інвентаризації земель» та рішення 19 сесії 6 скликання Баранівської 

міської ради від 05.10.2012 р. №897 «Про затвердження технічної документації із 

землеустрою щодо інвентаризації земель закладів науки та освіти на території Баранівської 

міської ради та посвідчення права користування земельними ділянками». 

 

 

 

Міський голова                                                         Душко А.О. 
 



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

БАРАНІВСЬКОГО РАЙОНУ 
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
 РІШЕННЯ 

 
Третьої сесії                                                                                         8 –го скликання 
 
від 17 лютого 2017 року   №133 
 
 
Про надання дозволу на виготовлення 
технічної документації із землеустрою 
щодо інвентаризації земельної ділянки  
комунальної власності Баранівської  
об’єднаної територіальної громади  
для будівництва та обслуговування 

       будівель закладів науки та освіти 
       (Баранівська загальноосвітня школа №2 
       ім.О.Сябрук) 

 
 

Заслухавши інформацію начальника відділу містобудування та архітектури, земельних 

відносин та комунальної власності Баранівської міської ради Шевчук О.Г. про необхідність 

виготовлення технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель закладів 

науки та освіти, керуючись ст.12,38,39,125,126 Земельного кодексу України, Законом України 

«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення порядку набуття 

прав на землю», Законом України «Про реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх 

обтяжень», ст.12,25 Закону України «Про землеустрій», ст.26 Закону України «Про місцеве 

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

сесія міської ради 

 

ВИРІШИЛА: 

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

технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земельної ділянки комунальної 

власності Баранівської об’єднаної територіальної громади (Баранівська загальноосвітня 

школа №2 ім.О.Сябрук) орієнтовною загальною площею 3,08 га для будівництва та 

обслуговування будівель закладів науки та освіти. Дана земельна ділянка розташована в 

м.Баранівка, вул.Звягельська,17, і відноситься до категорії земель житлової та громадської 

забудови. 

2. Після виготовлення технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земельної 

ділянки комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної громади, 

Баранівській міській раді зареєструвати земельну ділянку у відділі Держгеокадастру та 

подати технічну документацію на розгляд сесії міської ради.   

 

 

 

Міський голова                                                         Душко А.О. 
 
 
 
 
 
 



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

БАРАНІВСЬКОГО РАЙОНУ 
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
 РІШЕННЯ 

 
Третьої сесії                                                                                         8 –го скликання 
 
від 17 лютого 2017 року   №134 
 
 
Про надання дозволу на виготовлення 

       проекту землеустрою щодо відведення 
       земельної ділянки комунальної власності 
       Баранівської об’єднаної територіальної 
       громади для будівництва і обслуговування 
       житлового будинку, господарських будівель 
      і споруд з подальшою передачею у власність 
      гр.Королю І.В. 

 
 

Розглянувши заяву гр.Короля І.В., технічний паспорт на будинок індивідуального 

житлового фонду, складений 20.07.1998 р., керуючись ст.12,40,118,125,126 Земельного 

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

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

прав на нерухоме майно та їх обтяжень», ст.12,25 Закону України «Про землеустрій», ст.26 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної 

комісії з земельних питань, сесія міської ради 

 

ВИРІШИЛА: 

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

ділянки комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної громади гр.Королю 

Ігорю Володимировичу, який проживає в м.Баранівка, XXXXXXXX, орієнтовною площею 

0,07 га для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд в м.Баранівка по XXXXXXXX. Дана земельна ділянка перебуває в користуванні 

гр.Короля І.В. і відноситься до земель житлової та громадської забудови. 

2. Після виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної 

власності Баранівської об’єднаної територіальної громади, Баранівській міській раді 

зареєструвати земельну ділянку у відділі Держгеокадастру. Гр.Королю І.В. подати проект 

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

та передачі земельної ділянки у власність.  

 

 

 

Міський голова                                                         Душко А.О. 

 

 

 

 

 

 



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  

БАРАНІВСЬКОГО РАЙОНУ 
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
 РІШЕННЯ 

 
Третьої  сесії                                                                                                              8 –го скликання 

 
від  17 лютого 2017 року №135 
 
Про надання дозволу на проведення 
експертної грошової оцінки земельної 
ділянки, яка передбачена для продажу 
на земельних торгах 

 

 

Заслухавши інформацію начальника відділу містобудування та архітектури, 

земельних відносин та комунального майна про необхідність проведення експертної грошової 

оцінки земельної ділянки, яка передбачена для продажу на земельних торгах, витяг з 

Державного земельного кадастру про земельну ділянку від 10.11.2016 р., керуючись 

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

самоврядування в Україні», сесія міської ради 

 

ВИРІШИЛА: 

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

експертної грошової оцінки земельної ділянки комунальної власності Баранівської об’єднаної 

територіальної громади, яка передбачена для продажу на земельних торгах (аукціоні) в 

м.Баранівка по вул.Першотравенській,2 загальною площею 0,0805 га для розміщення та 

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

машинобудівної  та іншої промисловості. Кадастровий номер земельної ділянки 

1820600000:01:004:1520. 

3.  Міському голові Душку Анатолію Олександровичу від імені Баранівської міської 

ради укласти договір на проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки з суб’єктом 

оціночної діяльності, який має ліцензію на виконання землеоціночних робіт.  

 

 

 

Міський голова                                                         Душко А.О. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                      «Копія» 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  

БАРАНІВСЬКОГО РАЙОНУ 
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
 РІШЕННЯ 

 
Третьої  сесії                                                                                                              8 –го скликання 

 
від  17 лютого 2017 року №136 
 
Про внесення змін до договору  
оренди землі від 27.07.2011 р. 

 

 

Заслухавши інформацію начальника відділу містобудування та архітектури, 

земельних відносин та комунального майна про необхідність внесення змін до договору 

оренди землі від 27.04.2011 р., керуючись ст.12,93 Земельного кодексу України, ст.8,25 Закону 

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

сесія міської ради 

 

ВИРІШИЛА: 

1. Внести зміни до договору оренди землі, який укладений 27.07.2011 р. між 

Баранівською міською радою та гр.Михалюк Галиною Володимирівною і зареєстрований у 

відділі Держкомзему в Баранівському районі від 27.07.2011 р. за №182060004000503, а саме, 

пункт 28 даного договору доповнити словами: 

«- за згодою орендодавця передавати земельну ділянку в суборенду». 

2. Гр.Михалюк Г.В. укласти додаткову угоду до договору оренди землі та 

зареєструвати її відповідно до чинного законодавства.  

 

 

 

Міський голова              (підпис існує)                          Душко А.О. 

 
 

Відповідно до оригіналу 
Секретар ради ____________________ Ю.М.Оханський 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

БАРАНІВСЬКОГО РАЙОНУ 
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
  РІШЕННЯ 

 
Третьої сесії                                                                                         8 –го скликання 
 
від 17 лютого 2017 року   №137 
 
 
Про надання дозволу на виготовлення 

       технічної документації із землеустрою щодо  
       встановлення меж земельної ділянки  
       комунальної власності Баранівської  
       об’єднаної територіальної громади для  
       будівництва і обслуговування житлового 
       будинку, господарських будівель і споруд  
       з подальшою передачею в оренду 
      гр.Присяжнюк Г.К., гр.Присяжнюку О.А. 

 
 

Розглянувши заяву гр.Присяжнюк Г.К., гр.Присяжнюка О.А., договір дарування від 

16.03.1995 р., витяг із рішення Баранівського районного суду від 15 травня 1986 р., керуючись 

ст.12,33,93,123,124,125 Земельного кодексу України, Законом України «Про внесення змін до 

деяких законодавчих актів України щодо спрощення порядку набуття прав на землю», 

Законом України «Про реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», ст.12,25 

Закону України «Про землеустрій», 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. Надати дозвіл на розробку технічної документації  землеустрою щодо встановлення меж 

земельної ділянки комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної громади з 

подальшою передачею в оренду гр.Присяжнюк Галині Костянтинівні, яка проживає в 

м.Баранівка, XXXXXXX, та гр.Присяжнюку Олександру Анатолійовичу, який проживає в 

м.Баранівка, XXXXXXX, орієнтовною площею 0,10 га для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд в м.Баранівка по XXXXXXX. Дана 

земельна ділянка перебуває в користуванні гр.Присяжнюк Г.К. та гр.Присяжнюка О.А. і 

відноситься до земель житлової та громадської забудови. 

2. Після виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж  

земельної ділянки комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної громади, 

Баранівській міській раді зареєструвати земельну ділянку у відділі Держгеокадастру. 

Гр.Присяжнюк Г.К. та гр.Присяжнюк О.А. подати технічну документацію на розгляд сесії 

міської ради щодо прийняття рішення про її затвердження та передачі земельної ділянки в 

оренду.  

 

 

 

Міський голова                                                         Душко А.О. 

 



 

 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

БАРАНІВСЬКОГО РАЙОНУ 
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
  РІШЕННЯ 

 
Третьої сесії                                                                                                    8 –го скликання 
 
від 17 лютого 2017 року   №138 
 
 
Про надання дозволу на виготовлення 

       проекту землеустрою щодо відведення 
       земельної ділянки комунальної власності 
       Баранівської об’єднаної територіальної 
       громади для ведення особистого селянського 
       господарства з подальшою передачею у  
       власність гр.Присяжнюк Г.К. 

 
 

Розглянувши заяву гр.Присяжнюк Г.К., керуючись ст.12,33,118,125,126 Земельного 

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

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

прав на нерухоме майно та їх обтяжень», ст.12,25 Закону України «Про землеустрій», ст.26 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної 

комісії з земельних питань, сесія міської ради 

 

ВИРІШИЛА: 

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

ділянки комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної громади 

гр.Присяжнюк Галині Костянтинівні, яка проживає в м.Баранівка, XXXXXXX, орієнтовною 

площею 0,20 га для ведення особистого селянського господарства в м.Баранівка по 

XXXXXX. Дана земельна ділянка перебуває в користуванні гр.Присяжнюк Г.К. і 

відноситься до земель сільськогосподарського призначення. 

2. Після виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної 

власності Баранівської об’єднаної територіальної громади, Баранівській міській раді 

зареєструвати земельну ділянку у відділі Держгеокадастру. Гр.Присяжнюк Г.К. подати 

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

затвердження та передачі земельної ділянки у власність.  

 

 

 

Міський голова                                                         Душко А.О. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

БАРАНІВСЬКОГО РАЙОНУ 
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
  РІШЕННЯ 

 
Третьої сесії                                                                                                    8 –го скликання 
 
від 17 лютого 2017 року   №139 
 
 
Про надання дозволу на виготовлення 

       проекту землеустрою щодо відведення 
       земельної ділянки комунальної власності 
       Баранівської об’єднаної територіальної 
       громади для ведення особистого селянського 
       господарства з подальшою передачею у  
       власність гр.Левченку І.М. 

 
 

Розглянувши заяву гр.Левченка І.М., керуючись ст.12,33,118,125,126 Земельного кодексу 

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

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

на нерухоме майно та їх обтяжень», ст.12,25 Закону України «Про землеустрій», ст.26 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної комісії 

з земельних питань, сесія міської ради 

 

ВИРІШИЛА: 

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

ділянки з земель запасу комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної 

громади гр.Левченку Івану Миколайовичу, який проживає в м.Житомирі, XXXXXXXXX, 

орієнтовною площею 0,0500 га для ведення особистого селянського господарства в 

м.Баранівка по XXXXXXXX. Дана земельна ділянка відноситься до земель 

сільськогосподарського призначення. 

2. Після виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної 

власності Баранівської об’єднаної територіальної громади, Баранівській міській раді 

зареєструвати земельну ділянку у відділі Держгеокадастру. Гр.Левченку І.М. подати проект 

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

та передачі земельної ділянки у власність.  

 

 

 

Міський голова                                                         Душко А.О. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

БАРАНІВСЬКОГО РАЙОНУ 
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
  РІШЕННЯ 

 
Третьої сесії                                                                                                    8 –го скликання 
 
від 17 лютого 2017 року   №140 
 
 
Про надання дозволу на виготовлення 

       проекту землеустрою щодо відведення 
       земельної ділянки комунальної власності 
       Баранівської об’єднаної територіальної 
       громади для будівництва і обслуговування 
       житлового будинку, господарських будівель 
      і споруд з подальшою передачею у власність  
      гр.Левченку І.М. 

 
 

Розглянувши заяву гр.Левченка І.М., керуючись ст.12,40,118,125,126 Земельного кодексу 

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

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

на нерухоме майно та їх обтяжень», ст.12,25 Закону України «Про землеустрій», ст.26 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної комісії 

з земельних питань, сесія міської ради 

 

ВИРІШИЛА: 

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

ділянки з земель запасу комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної 

громади гр.Левченку Івану Миколайовичу, який проживає в м.Житомирі, XXXXXXXX, 

орієнтовною площею 0,1000 га для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в м.Баранівка по XXXXXXXX. Дана земельна ділянка 

відноситься до земель житлової та громадської забудови. 

2. Після виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної 

власності Баранівської об’єднаної територіальної громади, Баранівській міській раді 

зареєструвати земельну ділянку у відділі Держгеокадастру. Гр.Левченку І.М. подати проект 

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

та передачі земельної ділянки у власність.  

 

 

 

Міський голова                                                         Душко А.О. 

 

 

 
 
 
 
 



 
 
 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

БАРАНІВСЬКОГО РАЙОНУ 
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
 РІШЕННЯ 

 
Третьої сесії                                                                                                      8 –го скликання 
 
від  17 лютого 2017 року   №141 
 
Про присвоєння поштової адреси 
земельній ділянці для будівництва 

       і обслуговування житлового 
будинку гр.Волкова М.І. 
 

Розглянувши заяву гр.Підпори М.В. про присвоєння поштової адреси земельній ділянці 

для будівництва і обслуговування житлового будинку гр.Волкова М.І., з метою впорядкування 

нумерації житлових будинків, керуючись ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування 

в Україні», враховуючи рекомендації постійної комісії з земельних питань, сесія міської ради 

 

ВИРІШИЛА: 

1. Присвоїти поштову адресу вул.Зеремлянська,8 земельній ділянці площею 0,1500 га 

для будівництва і обслуговування житлового будинку, яка належала на праві власності 

гр.Волкову Миколі Івановичу відповідно до державного акту на право приватної власності на 

землю серія ЖТ-12/01 №000227, який зареєстрований в Книзі записів державних актів на 

право приватної власності на землю за №578 від 26.12.1997 р. 

 

 

 

 

Міський голова                                                         Душко А.О. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

БАРАНІВСЬКОГО РАЙОНУ 
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
РІШЕННЯ 

 
Третьої сесії                                                                                                      8 –го скликання 
 
від  17 лютого 2017 року   №142 
 
Про присвоєння поштової адреси 
земельній ділянці для індивідуального 

       гаражного будівництва гр.Савича Ю.У. 
 
 

Розглянувши заяву гр.Савича Ю.У. про присвоєння поштової адреси земельній ділянці 

для індивідуального гаражного будівництва, з метою впорядкування нумерації житлових 

будинків та будівель, керуючись ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», враховуючи рекомендації постійної комісії з земельних питань, сесія міської ради 

 

ВИРІШИЛА: 

1. Присвоїти поштову адресу вул.Соборна,20а земельній ділянці площею 0,0043 га для 

індивідуального гаражного будівництва, яка належить на праві власності гр.Савичу Юрію 

Ульяновичу відповідно до державного акту на право приватної власності на землю серія ЯГ 

№790267, який зареєстрований в Книзі записів реєстрації державних актів на право власності 

на землю та на право постійного користування землею, договорів оренди землі за 

№010720300128 15.05.2007 р. 

 

 

 

 

Міський голова                                                         Душко А.О. 
 

 

 
 


