
ПРОЄКТ 

     

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
Р І Ш Е Н Н Я 

2 позачергова сесія  8 скликання 
        
07 грудня 2020 року                                                                         №  
        
Про внесення змін до міського бюджету  
Баранівської міської  об’єднаної  
територіальної громади на 2020 рік 
 
(06511000000) 
 код бюджету 
 

 
         На підставі статті 143 Конституції України, Бюджетного кодексу 

України, статей 26, 61 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
враховуючи  звернення розпорядників коштів та рекомендації постійної комісії 
міської ради з питань планування, бюджету, фінансів та соціально-економічного 
розвитку, міська рада 

                                          ВИРІШИЛА 
1. Внести  зміни до  рішення 39 сесії 8 скликання міської ради від 24.12.2019 
№2571, із змінами та доповненнями від 12.02.2020 №2846, від 09.04.2020 №2852, 
від 05.06.2020 №2895, від 26.06.2020 №2924, від 28.08.2020 №2956, від 29.09.2020 
№3001 та від 24.11.2020 №26. 
1.1. В пункті 1 підпункті 1) 176036495,00 гривень,  158053203,00 гривень та 
17983292,00 гривень замінити відповідно цифрами 177255263,00 гривень,  
159271971,00 гривень та 17983292,00 гривень. 
1.2. В пункті 1 підпункті 2) цифри 176151540,00 гривень, 152128965,00 гривень та 
24022575,00 гривень замінити відповідно цифрами 177370308,00 гривень, 
153352995,00 гривень та 24017313,00 гривень. 
1.3. Пункт 1 підпункт 3) викласти в новій редакції: «1.3. Профіцит загального 
фонду міського бюджету у сумі 5918976,00 гривень, в тому числі профіцит 
загального фонду міського бюджету в сумі 6025121,00 гривень, напрямком 
використання якого визначити передачу коштів  із загального фонду бюджету до 
бюджету розвитку (спеціального фонду), дефіцит загального фонду міського 
бюджету в сумі 106145,00 гривень, джерелом покриття якого є використання 
вільного залишку бюджетних коштів міського бюджету згідно з додатком № 2 до 
цього рішення, у тому числі за рахунок залишку коштів міського бюджету – 
106145,00 гривень.».  
1.4. Пункт 1 підпункт 4) викласти в новій редакції: «1.4. Дефіцит  спеціального 
фонду міського бюджету  у сумі 6034021,00 гривень, згідно з додатком № 2, з 
них: 



- дефіцит спеціального фонду міського  бюджету у сумі 6025121,00 гривень, 
джерелом покриття якого визначити надходження із загального фонду до 
бюджету розвитку (спеціального фонду); 
- дефіцит спеціального фонду міського бюджету у сумі 340902,00 гривень, 
джерелом покриття якого є використання залишків коштів спеціального фонду 
міського бюджету, у тому числі: від надходжень до бюджету розвитку – 51432,00 
гривень, від надходжень екологічного податку – 113778,00грн., від надходжень 
коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського 
виробництва – 175692,00грн.».  
- профіцит спеціального фонду міського бюджету у сумі 332002,00 гривень, 
напрямом використання якого визначити погашення місцевого боргу по кредиту 
Північної Екологічної Фінансової корпорації НЕФКО.». 
2. Додатки №1, 2, 3 та 5 викласти в новій редакції.  
3. Це рішення набирає чинності з моменту прийняття міською радою. 
4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію міської 
ради з питань планування, бюджету,    фінансів та соціально-економічного 
розвитку. 

 
 
 

    Міський голова                                                               Олександр МІГЕЙ 
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Про затвердження на посаді  
заступника Баранівського міського голови  
з питань діяльності виконавчих органів ради 
   

 Розглянувши подання Баранівського міського голови Мігея О.Ю., щодо 
призначення на посаду заступника Баранівського міського голови з питань 
діяльності виконавчих органів ради, керуючись ч.5 ст.42, ст.51 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні» та ст.10 Закону України «Про службу в 
органах місцевого самоврядування», міська рада 
 

ВИРІШИЛА: 
1. Затвердити кандидатуру Нечипорука Дмитра Васильовича на посаду 

заступника Баранівського міського голови з питань діяльності виконавчих 
органів ради. 

2. Встановити заступнику Баранівського міського голови з питань діяльності 
виконавчих органів ради  Нечипоруку Д.В. 11 ранг в межах п’ятої категорії 
посад посадової особи місцевого самоврядування. 

3. Надати право міському голові в межах затверджених видатків на оплату 
праці встановити заступнику міського голови з питань діяльності виконавчих 
органів ради Нечипоруку Д.В.наступні виплати: 

 50% надбавки до посадового окладу з врахуванням надбавки за ранг та 
вислугу років за високі досягнення у праці та за виконання особливо 
важливої роботи; 

 здійснювати преміювання в розмірі 50 % до посадового окладу з 
урахуванням надбавки за ранг та вислугу років; 

 надавати матеріальну допомогу для вирішення соціально-побутових питань 
та допомогу на оздоровлення у розмірі, що не перевищує середньомісячної 
заробітної плати. 

 
             
 
  Міський голова                  Олександр  МІГЕЙ 
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Про внесення змін до рішення №17 
 від 24.11.2020 року «Про затвердження 
 структури виконавчих органів Баранівської 
 міської ради, загальної чисельності апарату 
 ради та її виконавчих органів». 
 

 
 
Відповідно до ст.11, п.5 ч.1 ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування 
в Україні”, міська рада 
 

ВИРІШИЛА: 
1. Внести наступні зміни у додаток №1 до рішення№17 від 24.11.2020 року 

«Про затвердження структури виконавчих  органів Баранівської міської 
ради, загальної чисельності апарату ради та її виконавчих органів: 
 

          в п. «Керівництво міської ради»: 
Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради – 2 
 
В п. «Відділи міської ради» додати : 
Відділ юридичної роботи та управління персоналом: 
Начальник відділу – 1 
Головний спеціаліст - юрисконсульт – 1 
Юрисконсульт – 1 
Головний спеціаліст з кадрової роботи – 2 (вивівши цю посаду із відділу   

 організаційно-кадрової роботи) 
Інженер з охорони праці - 1 (вивівши цю посаду із служби господарського 

 забезпечення)  
Радник -2 

 
   
 Міський голова               Олександр  МІГЕЙ 
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Про створення  юридичної особи –  
відділу фінансів 
Баранівської міської ради 
 
 
              З метою вдосконалення роботи виконавчих органів міської ради, 
структурування функціональних напрямків діяльності, забезпечення ефективності 
роботи, керуючись нормами Закону України  «Про внесення змін до Бюджетного 
кодексу України» від 17.09.2020 №907-ІХ,  ст. 26, 28, 59 Закону України "Про 
місцеве самоврядування в Україні", 
 
ВИРІШИЛА: 
 
 1. Створити юридичну особу – відділ фінансів Баранівської міської ради. 
 2. Затвердити Положення про відділ фінансів Баранівської міської ради (додаток 
№1). 
 3. Затвердити структуру та загальну чисельність відділу фінансів (додаток №2). 
 4. Уповноважити заступника міського голови Приймак І.В. здійснити заходи 
щодо державної реєстрацію юридичної особи у відповідності до норм чинного 
законодавства. 
 5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію міської 
ради з питань прав людини, законності, депутатської діяльності і етики. 
 
 
 
 
Міський голова                                                                   Олександр МІГЕЙ 



Додаток №1 до рішення  
2 сесії 8-го скликання  

№____ від 7 грудня 2020 року 
 
 

ПОЛОЖЕННЯ 
про відділ фінансів 

  Баранівської міської ради 
 

              1. Відділ фінансів Баранівської міської ради утворено для здійснення 
організаційно-функціональних повноважень у фінансовій сфері з метою 
забезпечення збалансованого економічного та соціального розвитку громади, 
ефективного використання її фінансових ресурсів. Відділ фінансів  Баранівської 
міської ради є відокремленим структурним підрозділом міської ради, утримується 
за рахунок коштів міського бюджету. Відділ підзвітний і підконтрольний раді, яка 
його утворила, підпорядкований її виконавчому комітету. Відділ є юридичною 
особою публічного права, має самостійний баланс, рахунки в органах Державної 
казначейської служби України, печатку із зображенням Державного Герба 
України і своїм найменуванням для виконання функції з формування розписів, 
затвердження кошторисів та змін до них а також для інших цілей самостійного 
господарювання, інші  штампи, власні бланки.  
          2. Відділ фінансів міської ради в своїй діяльності керується Конституцією і 
законами України. В межах повноважень, визначених цим Положенням, 
забезпечує виконання законів України, постанов Верховної Ради України, указів і 
розпоряджень Президента України, постанов і розпоряджень Кабінету Міністрів 
України, наказів Мінфіну України, розпоряджень  міського голови, рішень 
міської ради та виконавчого комітету міської ради, забезпечує реалізацію 
державної, фінансової, бюджетної та податкової політики на території міської 
територіальної громади. Відповідно до ст.115 Бюджетного кодексу України (далі 
БКУ), в разі потреби, надає можливість обласній державній адміністрації  
здійснювати контроль за відповідністю бюджетному законодавству показників 
затверджених бюджетів, розпису бюджету, кошторисів бюджетних установ та 
інших документів, які використовуються у бюджетному процесі, щодо бюджетів 
об'єднаних територіальних громад, що створюються згідно із законом та 
перспективним планом формування територій громад. На виконання цієї  статті 
БКУ відділ має право користуватися  дорадчою функцією Департаменту фінансів 
обласної державної адміністрації.  
 
         3.Основними завданнями відділу фінансів є: 
 
- забезпечення реалізації державної політики в сфері фінансів на території 
Баранівської міської обєднаної територіальної громади (надалі ОТГ); 
- підготовка пропозицій щодо фінансового забезпечення заходів соціально-
економічного розвитку на території ОТГ; 
- розроблення пропозицій з удосконалення методів фінансового і бюджетного 
планування та фінансування витрат; 



- здійснення загальної організації та управління виконанням міського бюджету, 
координація діяльності учасників бюджетного процесу з питань виконання 
бюджету; 
- контроль за надходженнями податків та зборів, аналітика надходжень. 
 
             4. Відділ фінансів Баранівської міської ради відповідно до покладених на 
нього завдань: 
 
- розробляє і доводить до головних розпорядників бюджетних коштів 
інструкції з підготовки бюджетних запитів; 
- визначає порядок та терміни розроблення бюджетних запитів головними 
розпорядниками бюджетних коштів; 
- проводить на будь-якому етапі складання і розгляду міського бюджету аналіз 
бюджетного запиту, поданого головним розпорядником бюджетних коштів щодо 
його відповідності меті, пріоритетності, а також дієвості та ефективності 
використання бюджетних коштів; 
- приймає рішення про включення бюджетного запиту до пропозиції проекту 
міського бюджету перед поданням його на розгляд виконкому і постійних комісій 
міської ради; 
- аналізує соціально-економічні показники розвитку міста та враховує їх під час 
складання проекту міського бюджету; 
- розробляє нормативно-правові акти та організовує роботу, пов’язану із 
складанням проекту міського бюджету; визначає порядок і терміни подання 
управліннями, відділами, іншими виконавчими органами міської ради матеріалів 
для підготовки проектів міського бюджету і прогнозних розрахунків; складає  
прогноз та  проєкт міського бюджету, готує проект рішення про міський бюджет 
та матеріали, що до нього додаються в обсягах, визначених у статті 76 
Бюджетного кодексу України та подає їх на розгляд міської ради; 
- забезпечує протягом бюджетного періоду відповідність розпису міського 
бюджету встановленим призначенням; 
- здійснює у процесі виконання бюджету контроль за доходами, їх прогнозування 
та проводить аналіз доходів міського бюджету; 
- приймає участь у розробці комплексних програм, виконання яких впливає на 
доходну частину бюджету; 
- організовує виконання міського бюджету, а також разом з органами державної 
податкової служби, територіальними органами Державного казначейства, іншими 
структурними підрозділами виконкому, забезпечує надходження доходів до 
міського бюджету та вживає заходів до ефективного витрачання бюджетних 
коштів; 
- здійснює облік надходжень місцевих податків та зборів в розрізі платників та 
видів надходжень; 
- забезпечує захист фінансових інтересів ОТГ та здійснює у межах своєї 
компетенції контроль за дотриманням бюджетного законодавства; 
- складає розпис доходів і видатків міського бюджету в межах річних бюджетних 
призначень; 
- здійснює в установленому порядку організацію і управління 
виконанням міського бюджету, координує в межах своєї компетенції діяльність 
учасників бюджетного процесу з питань виконання бюджету; 



-  проводить моніторинг змін, що вносяться до міського бюджету; 
- розглядає баланс і звіти про виконання кошторисів подані головними 
розпорядниками  та отримувачами коштів; 
- інформує виконком та міську раду про стан виконання міського бюджету за 
кожний звітний період і подає їм місячні, квартальні та річний звіти про 
виконання міського бюджету,контролює оприлюднення таких звітів у засобах 
масової інформації та в мережі інтернет; 
- розглядає звернення, готує пропозиції щодо підстав виділення коштів з 
резервного фонду міського бюджету; 
- готує та подає міській раді пропозиції по запровадженню та справлянню 
місцевих податків і зборів для прийняття відповідних рішень; 
- розглядає заяви платників податків щодо надання відповідних пільг по платежах 
до бюджету в межах, визначених законодавством, готує обґрунтовані пропозиції; 
- приймає участь у проведенні на базі статистичної і фінансової звітності, 
прогнозних розрахунків аналізу економічного і фінансового стану галузей 
економіки міста та підготовці пропозицій щодо визначення додаткових джерел 
фінансових ресурсів; 
- приймає участь у формуванні та реалізації інвестиційних програм, подає 
пропозиції щодо удосконалення механізму економічного стимулювання 
підприємств для розвитку фінансово-економічного потенціалу міста; 
- перевіряє правильність складання і затверджує кошториси та плани 
використання коштів структурних підрозділів та відділів міської ради, які 
фінансуються з міського бюджету; 
- приймає участь у розробці пропозицій та підготовці нормативних та інших актів 
у формі рішень та розпоряджень щодо вдосконалення структури органів 
виконавчої влади міста, визначенні чисельності та видатків на їх утримання, 
здійснює контроль за дотриманням чинного законодавства у витрачанні коштів на 
ці цілі; 
- розглядає у межах своєї компетенції звернення громадян, підприємств, установ і 
організацій; 
- забезпечує створення належних виробничих та соціально-побутових 
умов для працівників відділу; 
- готує та подає міській раді офіційні висновки про перевиконання чи 
недовиконання дохідної частини загального фонду міського бюджету для 
прийняття рішення про внесення змін до міського бюджету; 
- здійснює інші функції, пов’язані з виконанням покладених на нього 
завдань; 
- розглядає фінансові плани підприємств і організацій, які належать до 
комунальної власності територіальної громади міста; проводить аналіз фінансово-
економічних показників їх діяльності, готує керівництву інформації аналітичного 
характеру. 
 
                           5. Відділ  фінансів міської ради має право: 
- одержувати в установленому порядку від інших виконавчих органів міської 
ради, управління Державного казначейства, органів державної податкової 
служби, інших державних органів, підприємств, установ та організацій всіх форм 
власності інформацію, матеріали та інші документи, необхідні для складання 
проекту бюджету міста та здійснення аналізу та контролю за його виконанням; 



- у встановленому порядку та у межах своєї компетенції призупиняти бюджетні 
асигнування відповідно до статті 117 Бюджетного кодексу України та вживати 
заходів до розпорядників і одержувачів бюджетних коштів за вчинені ними 
бюджетні правопорушення, передбачені статтею 118 Бюджетного кодексу 
України; 
- залучати фахівців інших виконавчих органів міської ради, підприємств, установ 
та організацій, об’єднань громадян (за погодженням з їх керівниками) до розгляду 
питань, що належить до його компетенції; 
- скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до його 
компетенції. 
                  6. Відділ утримується коштом місцевого  бюджету. 
                  7. Відділ фінансів під час виконання покладених на нього завдань 
взаємодіє з іншими органами державної виконавчої влади, іншими органами 
місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями, а також 
органами державної податкової служби, органами контрольно-ревізійної служби 
та управлінням Державного казначейства. 
                   8. Відповідно до ч. 3 статті 54 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні» керівники відділів, управлінь та інших виконавчих 
органів ради призначаються на посаду і звільняються з посади сільським, 
селищним, міським головою в порядку, визначеному законодавством. 
                   9. Відділ фінансів міської ради очолює начальник відділу, який 
призначається на посаду і звільняється з посади міським головою в 
установленому законом порядку за погодженням сесії Баранівської міської ради. 
У тому разі, якщо на посаду начальника фінансового відділу претендує кандидат, 
що вже є посадовою особою місцевого самоврядування -  призначення на посаду 
може відбуватися шляхом застосування процедури переведення. Обов’язковою 
вимогою для призначення є наявність повної вищої освіти за  спеціальністю 
«Облік і аудит» або «Фінанси і кредит» з кваліфікацією «економіст»  та досвід 
роботи за фахом  не менше 5-ти років. Начальник відділу в рамках відповідних 
компетенцій: 
здійснює керівництво відділом, несе персональну відповідальність за організацію 
та результати його діяльності, сприяє створенню належних умов праці у відділі; 
подає на затвердження Баранівською міською радою Положення про відділ та 
штатний розпис відділу; 
здійснює добір кадрів; 
затверджує посадові інструкції працівників відділу та розподіляє обов'язки між 
ними; 
призначає на посади і звільняє з посад  працівників відділу у відповідності до 
норм чинного законодавства; 
організовує роботу з підвищення рівня професійної компетентності службовців 
відділу; 
забезпечує дотримання працівниками відділу  правил внутрішнього трудового 
розпорядку та виконавської дисципліни. 
планує роботу відділу, вносить пропозиції щодо формування планів роботи 
Баранівської міської ради в цілому; 
вживає заходів до удосконалення організації та підвищення ефективності роботи 
відділу; 



звітує перед головою Баранівської міської ради про виконання покладених на 
відділ  завдань та затверджених планів роботи; 
вносить пропозиції щодо розгляду на сесіях Баранівської міської ради питань, що 
належать до компетенції відділу, та розробляє проекти відповідних рішень; 
може брати участь у засіданнях інших виконавчих органів ради; 
представляє інтереси відділу у взаємовідносинах з іншими структурними 
підрозділами ради, підприємствами, установами та організаціями – за дорученням 
міського голови; 
видає у межах своїх повноважень накази, організовує  контроль за їх виконанням; 
накази нормативно-правового характеру, які зачіпають права, свободи і законні 
інтереси громадян або мають міжвідомчий характер, підлягають державній 
реєстрації у територіальних органах Мін’юсту; 
розпоряджається коштами у межах затвердженого кошторису на утримання 
відділу; 
затверджує розпис доходів і видатків бюджету Баранівської міської обєднаної 
територіальної громади на рік та тимчасовий розпис на відповідний період у разі 
потреби; 
забезпечує відповідність розпису бюджету встановленим бюджетним 
призначенням. 
                10. На посади фахівців відділу призначаються особи на основі 
конкурсного відбору. У тому разі, якщо на відповідні посади претендують особи, 
які вже  є штатними працівниками органів місцевого самоврядування – 
призначення на посаду може відбуватися шляхом проведення процедури 
переведення. Структуру, загальну  чисельність, витрати на утримання та на 
оплату праці, штатний розпис та кошторис витрат на утримання відділу фінансів 
міської ради  розробляють  відповідні  працівники відділу в частині виконання їх 
функціональних повноважень. Права, посадові обов’язки, кваліфікаційні 
обов’язки та відповідальність працівників відділу  визначаються посадовими 
інструкціями. 
               11. Відповідно до статті 2 Закону України «Про службу в органах 
місцевого самоврядування» працівники відділу фінансів є посадовими особами 
місцевого самоврядування, які працюють в органах місцевого самоврядування, 
мають відповідні посадові повноваження щодо здійснення організаційно-
розпорядчих та консультативно-дорадчих функцій і отримують заробітну плату за 
рахунок місцевого бюджету. Окрім спеціалістів, згідно штатного розпису 
Баранівської міської ради відділ фінансів може мати в структурі інші категорії  
персоналу. 
          12. Начальник відділу має заступника. Заступник начальника відділу 
призначається і звільняється начальником відділу на основі конкурсного відбору. 
У тому разі, якщо на посаду заступника начальника фінансового відділу 
претендує кандидат, що вже є посадовою особою місцевого самоврядування - 
призначення на посаду може відбуватися шляхом застосування процедури 
переведення. Обов’язковою вимогою для призначення є наявність повної вищої 
освіти за  спеціальністю «Облік і аудит» або «Фінанси і кредит» з кваліфікацією 
«економіст»  та досвід роботи за фахом  не менше 5-ти років. 
 
Секретар ради                                                               Володимир ЗАРЕМБА 



Додаток №2 до рішення  
2 сесії 8-го скликання  

№____ від 7.12.2020 року 
 
 
 
 

СТРУКТУРА ТА ЗАГАЛЬНА ЧИСЕЛЬНІСТЬ  
ВІДДІЛУ ФІНАНСІВ БАРАНІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

 
№ Назва посади Кількість штатних 

одиниць 
1 Начальник відділу 1 
2 Заступник начальника відділу 1 
3 Головний бухгалтер 1 
4 Головний спеціаліст з бюджетних питань 1 
5 Головний спеціаліст з планування 

доходів 
1 

6 Провідний спеціаліст з контролю за 
доходами 

1 

7 Провідний спеціаліст з планування 
видатків 

2 

 Всього 8 
 
 
 
 

Секретар ради                                                                Володимир ЗАРЕМБА 
 



ПРОЄКТ 

     

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
Р І Ш Е Н Н Я 

2 позачергова сесія  8 скликання 
        
07 грудня 2020 року                                                                         №  
 
Про забезпечення  виконання рішення  
Житомирського окружного адміністративного суду  
від 28.04.2020 року по справі № 240/794/20 

 
На виконання рішення Житомирського окружного адміністративного суду 

від 28.04.2020 року по справі № 240/794/20 в частині зобов’язання Баранівської 
міської ради розглянути із врахуванням обставин, встановлених у справі, питання 
про надання Ятлуку Олександру Миколайовичу дозволу на розробку проєкту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки сільськогосподарського 
призначення з кадастровим номером 1820683600:07:000:0190 площею 2,0 га за 
межами села Глибочок на території Баранівської міської ради для ведення 
особистого селянського господарства та за результатами розгляду прийняти 
рішення у строк та в порядку визначеному статтею 118 Земельного кодексу 
України, враховуючи ухвалу Житомирського оружного адміністративного суду 
від 30.09.2020 року, заслухавши інформацію начальника відділу містобудування, 
архітектури, земельних відносин та комунальної власності Баранівської міської 
ради Шевчук О.Г. про те, що відповідно до наказу Головного управління 
Держгеокадастру у Житомирській області від 30.11.2020 року №18-ОТГ 
вищезазначену земельну ділянку не передано Баранівській міській раді у 
комунальну власність, керуючись ст. 12,15 Земельного кодексу України,  ст.26 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада 

ВИРІШИЛА: 
    1. Погодити Ятлуку Олександрові Миколайовичу, який проживає в 

с.Глибочок, вул.Поліська,75, дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо 
відведення у власність земельної ділянки сільськогосподарського призначення 
державної власності зі зміною цільового призначення з земель запасу (16.00) на 
землі для ведення особистого селянського господарства (01.03) орієнтовною 
площею 2,00 га за межами с.Глибочок Баранівського району Житомирської 
області. 
               2. Рекомендувати Ятлуку О.М. звернутися до Головного управління 
Держгеокадастру у Житомирській області з заявою  про надання дозволу на 
виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність. 

 
Міський голова                                                             Олександр МІГЕЙ 



ПРОЄКТ 

     

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
Р І Ш Е Н Н Я 

2 позачергова сесія  8 скликання 
        
 
07 грудня 2020 року                                                                         №  
 
Про припинення договору оренди  
нежитлових приміщень, що належать  
до комунальної власності 
Баранівської міської ради   

 
Керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», Законом України «Про оренду державного та комунального майна», 
відповідно до Договору оренди  від 28 грудня 2015 року, серія та номер: 
2763 укладеного між Баранівською міською радою та Товариством з 
обмеженою відповідальністю «СНК КОНТИНЕНТ», міська рада 

 
ВИРІШИЛА: 

 

1. Припинити дію договору оренди двох нежитлових  приміщень першого 
поверху загальною площею 71,8 м2  міського Будинку культури ім. А. Пашкевича 
по вул. Соборна, 22 в м. Баранівка Житомирської області,  що належить до 
комунальної власності Баранівської міської ради з 28 грудня 2020 року 
укладеного між Баранівською міською радою та Товариством з обмеженою 
відповідальністю «СНК КОНТИНЕНТ», у зв’язку із закінченням строку дії. 

 

2. Доручити начальнику відділу культури, сім’ї, молоді та спорту  Ошатюк 
Н.Б. забезпечити виконання даного рішення . 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 
Баранівської міської ради з питань бюджету та комунальної власності, 
економічного розвитку, транспорту і зв’язку. 

 
 
 
 
 
Міський голова                                                             Олександр МІГЕЙ 



ПРОЄКТ 

     

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
Р І Ш Е Н Н Я 

2 позачергова сесія  8 скликання 
        
 
07 грудня 2020 року                                                                         №  
 
Про надання дозволу на передачу 
в оренду та включення до Переліку першого типу об’єктів, 
що знаходяться у комунальній власності Баранівської 
міської ради 
 
               Керуючись ст.26, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», Законом України «Про оренду державного та комунального майна», 
Порядком передачі в оренду державного та комунального майна затвердженого 
Постановою КМУ від 03.06.2020 №483 «Деякі питання оренди державного та 
комунального майна», Постановою КМУ від 12.08.2020 № 820 «Про 
затвердження примірних договорів оренди державного майна» з метою 
ефективного та раціонального використання нерухомого майна, що належить до 
комунальної власності Баранівської міської ради, враховуючи рекомендації 
постійної комісії з питань бюджету та комунальної власності, транспорту та 
зв’язку, міська рада 

ВИРІШИЛА: 
 
    1.Надати дозвіл на передачу в оренду та включити до Переліку першого типу 
об’єкти, що знаходяться у комунальній власності Баранівської міської ради та 
підлягають передачі в оренду на аукціоні згідно з додатком 1. 
 
    2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з 
питань діяльності виконавчих органів міської ради Приймак І.В. та на постійну 
комісію з питань бюджету та комунальної власності, транспорту та зв’язку 
(Демчишина І.І.). 
 
 
 
 Міський голова                                                                Олександр МІГЕЙ 



Додаток  
до рішення 2 сесії 8 скликання 

від 07 грудня  2020р. № ____ 
 

Перелік 
 першого типу об’єктів, що знаходяться у комунальній власності Баранівської міської ради та 

підлягають передачі в оренду на аукціоні 
 
 
№
з/
п 

Балансоутримув
ач 

Назва об’єкта Місцезнаход
ження  
об’єкта 

Площа 
об’єкта 
оренди 
кв. м. 

Характеристика 

1. Відділ освіти 
Баранівської 
міської ради 

Частину 
приміщення 
Баранівського 
ліцею №1 
(спортивний 
зал) 

м. Баранівка, 
вул. 
Соборна, 26 
 

263,5 Для проведення 
гурткової роботи/ 
позашкільних занять. 
Графік використання 
Понеділок: з 17:00 по 
19:00 
Середа: з 17:00 по 
19:00 
П’ятниця: з 17:00 по 
19:00 
 

1. Баранівська 
міська рада 

Частину 
службового 
приміщення  

м. Баранівка, 
вул. 
Соборна, 10 
 

27,3 Для розміщення 
офісу 
 

 
 
 
 
Секретар міської ради                                                           Володимир ЗАРЕМБА 



ПРОЄКТ 

     

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
Р І Ш Е Н Н Я 

2 позачергова сесія  8 скликання 
        
 
07 грудня 2020 року                                                                         №  
 
Про надання дозволу на передачу 
в оренду та включення до Переліку другого типу об’єктів, 
що знаходяться у комунальній власності Баранівської 
міської ради 
 
 
              Керуючись ст.26, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», Законом України від 03.10.2019р. №157-ІХ «Про оренду державного та 
комунального майна», Порядком передачі в оренду державного та комунального 
майна, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 03.06.2020 № 
483 «Деякі питання оренди державного та комунального майна», Постановою 
КМУ від 12.08.2020 № 820 «Про затвердження примірних договорів оренди 
державного майна», з метою ефективного та раціонального використання 
нерухомого майна, що належить до комунальної власності Баранівської міської 
ради, розглянувши звернення орендарів, враховуючи рекомендації постійної 
комісії з питань бюджету та комунальної власності, транспорту та зв’язку, міська 
рада 
 
ВИРІШИЛА: 

1. Надати дозвіл на передачу в оренду та включити до Переліку другого типу 
об’єкти, що знаходяться у комунальній власності Баранівської міської ради 
та підлягають передачі в оренду без аукціону згідно з  додатком 1. 

2. Затвердити умови передачі майна в оренду нежитлових приміщень, 
зазначених в додатку 1 цього рішення: 
2.1 Розмір орендної плати встановити - 1 грн. в рік. 
2.2 Строк оренди – 5 років. 

     3. Баранівській міській раді замовити виготовлення незалежної експертної 
 грошової оцінки об’єтів, що передаються в оренду.  
     4.Звіти про незалежну експертну грошову оцінку подати на затвердження сесії 
 Баранівської міської ради. 
      5.Уповноважити міського голову укласти договори оренди нерухомого майна 
 згідно з вимогами чинного законодавства. 
       
 
 Міський голова                                                                      Олександр МІГЕЙ 



Додаток  
до рішення 2 сесії 8 скликання 

від 07 грудня 2020р. № ____ 
 
 

Перелік 
 другого типу об’єктів, що знаходяться у комунальній власності Баранівської 

міської ради та підлягають передачі в оренду без аукціону 
 

 
№
з/
п 

Орендодавець 
(балансоутри
мувач) 

Назва об’єкта Місцезнах
одження  

об’єкта 

Площа 
об’єкта 
оренди 
кв. м. 

Характеристика 

1
. 

Баранівська 
міська рада 

Приміщення 
першого 
поверху 
адміністрати
вної будівлі 
Баранівської 
міської ради 

м. 
Баранівка, 
вул. 
Соборна, 
20 
 

201,0 Для розміщення 
Управління праці 
та соціального 
захисту населення 
Баранівської РДА 

2
. 

Баранівська 
міська рада 

Нежитлове 
приміщення  

м. 
Баранівка, 
вул. 
Соборна, 
16 
 

62,3 Для розміщення 
організації 
«Союзу інвалідів 
Баранівського 
району» 

3
. 

Баранівська 
міська рада 

Частину 
службового 
приміщення  

м. 
Баранівка, 
вул. 
Соборна, 
12 
 

106,6 Для службового 
користування 

 
 
 
Секретар міської ради                                                Володимир ЗАРЕМБА 



ПРОЄКТ 

     

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
Р І Ш Е Н Н Я 

2 позачергова сесія  8 скликання 
        
 
07 грудня 2020 року                                                                         №  
 
Про внесення змін до договорів  
оренди нерухомого майна 
 
     Керуючись ст.26, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
Законом України від 03.10.2019 №157-ІХ «Про оренду державного та 
комунального майна», Порядком передачі в оренду державного та комунального 
майна затвердженого  Постановою КМУ від 03.06.2020 №483 «Деякі питання 
оренди державного та комунального майна», Постановою КМУ від 12.08.2020 
№ 820 «Про затвердження примірних договорів оренди державного майна», 
розглянувши листи орендарів щодо внесення змін до договорів оренди, 
враховуючи рекомендації постійної комісії з питань бюджету та комунальної 
власності, транспорту та зв’язку, міська рада 
 
ВИРІШИЛА: 
 

1.Внести зміни до договору оренди нерухомого майна від 31.01.2018року 
№50, який укладено з комунальним підприємством «Трудовий архів 
Баранівського району» згідно з яким надано в оренду частину приміщення 
площею 158,5 кв.м. для службового користування, що знаходиться за адресою: 
вул. Соборна, 10, м. Баранівка, з метою приведення його строку у відповідність із 
визначеним Законом мінімальним строком, а саме: терміном на 5 років. 

2.Внести зміни до договору оренди нерухомого майна від 31.01.2018 року 
№49, який укладено з Баранівською районною організацією з обмеженими 
фізичними можливостями «Довіра 2016» згідно з яким надано в оренду гаражне 
приміщення загальною площею 31,5 кв.м. для використання під склад вживаного 
одягу та надання гуманітарної допомоги інвалідам району, що знаходиться за 
адресою: вул. Соборна, 10, м. Баранівка, з метою приведення його строку у 
відповідність із визначеним Законом мінімальним строком, а саме: терміном на 5 
років. 

3.Уповноважити міського голову укласти договори оренди нерухомого 
майна в новій редакції відповідно до вимог чинного законодавства. 
 
 
 Міський голова                                                                      Олександр МІГЕЙ 



 ПРОЄКТ 
 

                                  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
        2 позачергова сесія 8 скликання 

07 грудня  2020 року                                                                       №  
 
Про надання дозволу на виготовлення 
технічної документації із землеустрою 
щодо поділу земельної ділянки та проекту  
землеустрою щодо відведення земельної  
ділянки комунальної власності Баранівської  
об’єднаної територіальної громади з метою 
передачі її у власність 
 

        Розглянувши заяви громадян, керуючись ст.12,33,40,118,125,126 
Земельного кодексу України, п.21 Розділу Х «Перехідних положень» Земельного 
кодексу України, згідно з яким землі колективних сільськогосподарських 
підприємств, що припинені (крім земельних ділянок, які на день набрання 
чинності Законом України від 10.07.2018 р. №2498-VІІІ перебували у приватній 
власності), вважаються власністю територіальних громад, на території яких вони 
розташовані, 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 земельної 
погоджувальної комісії, міська рада 
ВИРІШИЛА: 

             1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення у 
власність земельної ділянки комунальної власності Баранівської об’єднаної 
територіальної громади: 
             1.1. Павіцькій Наталії Володимирівні, яка проживає по 2 
пров.Мічуріна,4, в м.Баранівка Житомирської області, орієнтовною площею 
0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд із земель запасу житлової та громадської забудови, 
розташованої в м.Баранівка вул.Південна,9, Житомирської області. 
 1.2. Любарець Світлані Олексіївні, яка проживає по вул.Жовтневій,26, в 
м.Баранівка Житомирської області, орієнтовною площею 0,1800 га для ведення 
особистого селянського господарства із земель запасу сільськогосподарського 
призначення, розташованої в м.Баранівка пров.Жовтневий, Житомирської 
області. 
 1.3. Стецюк Галині Володимирівні, яка проживає по вул.Вишнева,16, в 
с.Суємці, Баранівського району, Житомирської області, орієнтовною площею 
0,1100 га для ведення індивідуального садівництва із земель запасу 



сільськогосподарського призначення, розташованої в с.Суємці, Баранівського 
району, Житомирської області. 
 1.4. Олійник Наталії Іванівні, яка проживає по вул.Західна,10/2, в 
м.Баранівка, Житомирської області, орієнтовною площею 0,2400 га для ведення 
особистого селянського господарства із земель запасу сільськогосподарського 
призначення, розташованої в м.Баранівка, вул.Західна, Житомирської області. 
                 1.5. Вітюку Олександру Володимировичу, який проживає по 
вул.Мічуріна,69, в с.Глибочок, Баранівського району, Житомирської області, 
орієнтовною площею 0,4800 га для ведення особистого селянського 
господарства із земель запасу сільськогосподарського призначення, 
розташованої в с.Глибочок, вул.Мічуріна, Баранівського району, Житомирської 
області. 
                1.6. Куцан Оксані Григорівні, яка проживає по вул.Середня,12, в 
с.Вірля, Баранівського району , Житомирської області, орієнтовною площею 
0,3200 га для ведення особистого селянського господарства із земель запасу 
сільськогосподарського призначення, розташованої в с.Вірля, вул.Середня, 
Баранівського району , Житомирської області. 
           1.7. Хмільовській Галині Петрівні, яка проживає по вул.Лермонтова,5 
кв.11, в смт.Першотравенськ, Баранівського району , Житомирської області, 
орієнтовною площею 0,0600 га для ведення особистого селянського 
господарства із земель запасу сільськогосподарського призначення, 
розташованої в с.Глибочок, Баранівського району, Житомирської області. 

1.8. Хмільовському Віктору Адамовичу, який проживає по 
вул.Поліська,108, в с.Глибочок, Баранівського району, Житомирської області, 
орієнтовною площею 0,0600 га для ведення особистого селянського 
господарства із земель запасу сільськогосподарського призначення, 
розташованої в с.Глибочок, Баранівського району , Житомирської області. 

1.9. Корейбі Валерію Георгійовичу, який проживає по 3 
пров.Софіївському,23, в м.Баранівка, Житомирської області, орієнтовною 
площею 0,0900 га для індивідуального садівництва із земель запасу 
сільськогосподарського призначення, розташованої в м.Баранівка, 
вул.Звягельська,87, Житомирської області. 
            1.10. Собченку Олександру Валентиновичу, який проживає по 
вул.Шкільній,25 в с.Явне,  Баранівського району, Житомирської області, 
орієнтовною площею 0,2500 га для будівництва та обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд із земель запасу житлової та 
громадської забудови, розташованої в с.Явне, Баранівського району, 
Житомирської області. 
            1.11. Макарчук Софії Миколаївні, яка проживає по вул.Звягельській,38, 
кв.16 в м.Баранівка,  Житомирської області, орієнтовною площею 0,1000 га для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд із земель запасу житлової та громадської забудови, розташованої в 
м.Баранівка, вул.Івана Франка, Житомирської області. 

1.12. Саламасі Тетяні Анатоліївні, яка проживає по 1 пров.Звягельському,6 
кв.14, м.Баранівка, Житомирської області, орієнтовною площею 0,0030 га для 
будівництва індивідуального гаража із земель запасу житлової та громадської 
забудови, розташованої в м.Баранівка, 1 пров.Звягельський, Житомирської 
області. 



1.13. Омельчук Анні Мілентіївні, яка проживає по вул.Звягельській,113 в 
м.Баранівка, Житомирської області, орієнтовною площею 0,1500 га для ведення 
особистого селянського господарства із земель запасу сільськогосподарського 
призначення, розташованої в м.Баранівка (район колгоспного саду), 
Житомирської області. 

1.14. Бєліці Петру Олексійовичу, який проживає по вул.Звягельській,100 в 
м.Баранівка, Житомирської області, орієнтовною площею 0,1500 га для ведення 
особистого селянського господарства із земель запасу сільськогосподарського 
призначення, розташованої в м.Баранівка вул.Звягельська,102, Житомирської 
області. 

1.15. Стецюку Олегу Валерійовичу, який проживає по вул.Вишневій,16, в 
с.Суємці, Баранівського району, Житомирської області, орієнтовною площею 
0,3000 га для ведення особистого селянського господарства із земель запасу 
сільськогосподарського призначення, розташованої в с.Суємці, Баранівського 
району, Житомирської області. 

1.16. Криловій Людмилі Антонівні, яка проживає по вул.Лесі Українки,3 
кв.2 в с.Стара Гута, Баранівського району, Житомирської області, орієнтовною 
площею 0,2500 га для будівництва та обслуговування житлового будинку із 
земель запасу житлової та громадської забудови, розташованої в с.Стара Гута, 
Баранівського району, Житомирської області. 

1.17. Поліщуку Богдану Валентиновичу, який проживає по 
вул.Шосейній,30 в с.Берестівка, Баранівського району, Житомирської області, 
орієнтовною площею 0,5500 га для ведення особистого селянського 
господарства із земель запасу сільськогосподарського призначення, 
розташованої в с.Берестівка, Баранівського району, Житомирської області. 

1.18. Федорчук Тетяні Олександрівні, яка проживає по пров.Пилипа 
Орлика,28 в м.Баранівка, Житомирської області, орієнтовною площею 0,5000 га 
для ведення особистого селянського господарства із земель запасу 
сільськогосподарського призначення, розташованої в м.Баранівка, 5 
пров.Поліський, Житомирської області. 

1.19. Федорчук Тетяні Олександрівні, яка проживає по пров.Пилипа 
Орлика,28 в м.Баранівка, Житомирської області, орієнтовною площею 0,1000 га 
для будівництва та обслуговування житлового будинку із земель запасу 
житлової та громадської забудови, розташованої в м.Баранівка, 5 
пров.Поліський, Житомирської області. 

1.20. Куришку Володимиру Терентійовичу, який проживає по 
вул.Поліській,89 в м.Баранівка, Житомирської області, орієнтовною площею 
0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку із земель 
запасу житлової та громадської забудови, розташованої в м.Баранівка, 
вул.Поліська,89, Житомирської області. 

1.21. Чернишуку Олександру Володимировичу, який проживає по 
вул.Шевченка,62 в с.Суємці, Баранівського району, Житомирської області, 
орієнтовною площею 0,2200 га для ведення особистого селянського 
господарства із земель запасу сільськогосподарського призначення, 
розташованої в с.Суємці, Баранівського району, Житомирської області. 

1.22. Рожанському Володимиру Казимировичу, який проживає в с.Вірля, 
Баранівського району, Житомирської області, орієнтовною площею 0,2400 га 
для ведення особистого селянського господарства із земель запасу 



сільськогосподарського призначення, розташованої в с.Вірля, Баранівського 
району, Житомирської області. 

1.23. Ілінському Анатолію Леонідовичу, який проживає по 
вул.Лермонтова,18/17 в смт.Першотравенську, Баранівського району, 
Житомирської області, орієнтовною площею 0,0035 га для будівництва 
індивідуальних гаражів із земель запасу житлової та громадської забудови, 
розташованої по вул.Лермонтова,18в в смт.Першотравенську Баранівського 
району, Житомирської області. 

1.24. Конончуку Олександру Миколайовичу, який проживає в м.Баранівка 
вул.Звягельська,100, Житомирської області, орієнтовною площею 0,0800 га для 
ведення особистого селянського господарства із земель запасу 
сільськогосподарського призначення, розташованої в м.Баранівка 1пров.Пилипа 
Орлика, Житомирської області. 

1.25. Греджуку Павлові Ігоровичу, який проживає в м.Києві, 
вул.Черняховського,4/37, орієнтовною площею 0,1800 га для ведення 
особистого селянського господарства із земель колективних 
сільськогосподарських підприємств, що припинені, розташованої за межами 
с.Рогачів, ур. «Технікумівське». 

1.26. Кирилюку Віктору Степановичу, який проживає в с.Зеремля, 
вул.Суємецька,35, Житомирської області, орієнтовною площею 0,9000 га для 
ведення особистого селянського господарства із земель запасу 
сільськогосподарського призначення, розташованої в с.Зеремля, Житомирської 
області. 

1.27. Рудзяк Юлії Іванівні, яка проживає по вул.Соборній,16а/7 в 
м.Баранівка, Житомирської області, орієнтовною площею 0,0009 га для 
будівництва індивідуальних гаражів із земель запасу житлової та громадської 
забудови, розташованої по вул.Соборній,16в в м.Баранівка, Житомирської 
області. 
            2. Надати дозвіл на розробку технічної документації із землеустрою щодо 
поділу земельної ділянки загальною площею 7,5966 га (кадастровий номер: 
1820685300:01:000:0286). 
            2.1 Надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки сільськогосподарського призначення комунальної власності 
Баранівської об’єднаної територіальної громади зі зміною цільового 
призначення з земель запасу (16.00) на землі для ведення особистого 
селянського господарства (01.03) за межами с.Іванівка Баранівського району 
Житомирської області, з подальшою передачею у власність: 
            2.1.1 Ночвай Ользі Олександрівні, яка проживає по вул.Центральній,12 в 
с.Смолка  Баранівського району Житомирської області, орієнтовною площею 
2,0000 га. 

2.1.2 Ордаш Тетяні Василівні, яка проживає по вул.Л.Українки,15 в 
м.Баранівка Баранівського району Житомирської області, орієнтовною площею 
0,8000 га. 

2.1.3 Свіжевській Галині Тофільовні, яка проживає по 1 пр.Ярослава 
Мудрого,8 в м.Баранівка  Баранівського району Житомирської області, 
орієнтовною площею 0,8000 га. 

 



            3. Надати дозвіл на розробку технічної документації із землеустрою щодо 
поділу земельної ділянки загальною площею 6,9749 га (кадастровий номер: 
1820682200:01:000:0372). 
            3.1 Надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки сільськогосподарського призначення комунальної власності 
Баранівської об’єднаної територіальної громади зі зміною цільового 
призначення з земель запасу (16.00) на землі для ведення особистого 
селянського господарства (01.03) за межами с.Вишнівка Баранівського району 
Житомирської області, з подальшою передачею у власність: 
            3.1.1 Паламарчук Любові Петрівні, яка проживає по вул.Поліській,85 в 
м.Баранівка Житомирської області, орієнтовною площею 2,00 га. 
            3.1.2 Паламарчук Сергію Анатолійовичу, який проживає по 
вул.Поліській,85 в м.Баранівка Житомирської області, орієнтовною площею 2,00 
га. 
            4. Надати дозвіл на розробку технічної документації із землеустрою щодо 
поділу земельної ділянки загальною площею 11,8119 га (кадастровий номер: 
1820656300:03:000:0106). 
            4.1 Надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки сільськогосподарського призначення комунальної власності 
Баранівської об’єднаної територіальної громади зі зміною цільового 
призначення з земель запасу (16.00) на землі для ведення особистого 
селянського господарства (01.03) за межами с.Будисько Баранівського району 
Житомирської області, з подальшою передачею у власність: 
            4.1.1 Левченку Вадиму Олександровичу, який проживає по 2 
пров.Садовому,42 в м.Баранівка Житомирської області, орієнтовною площею 
2,00 га. 
            4.1.2  Левченку Олександру Миколайовичу, який проживає по 2 
пров.Садовому,42 в м.Баранівка Житомирської області, орієнтовною площею 
2,00 га. 

4.1.3 Левченко Олександрі Олександрівні, яка проживає по 2 
пров.Садовому,42 в м.Баранівка Житомирської області, орієнтовною площею 
2,00 га. 

4.1.4 Левченко Тетяні Олексіївні, яка проживає по 2 пров.Садовому,42 в 
м.Баранівка Житомирської області, орієнтовною площею 2,00 га. 

 
            5. Надати дозвіл на розробку технічної документації із землеустрою щодо 
поділу земельної ділянки загальною площею 12,0464 га (кадастровий номер: 
1820685800:01:000:0337). 
            5.1 Надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки сільськогосподарського призначення комунальної власності 
Баранівської об’єднаної територіальної громади зі зміною цільового 
призначення з земель запасу (16.00) на землі для ведення особистого 
селянського господарства (01.03) за межами с.Суємці Баранівського району 
Житомирської області, з подальшою передачею у власність: 
            5.1.1 Карпишиній Лесі Михайлівні, яка проживає по вул.Миру,15 в 
с.Суємці , Баранівського району, Житомирської області, орієнтовною площею 
2,00 га. 
 



            6. Надати дозвіл на розробку технічної документації із землеустрою щодо 
поділу земельної ділянки загальною площею 49,0561 га (кадастровий номер: 
1820685800:04:000:1269). 
            6.1 Надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки сільськогосподарського призначення комунальної власності 
Баранівської об’єднаної територіальної громади зі зміною цільового 
призначення з земель запасу (16.00) на землі для ведення особистого 
селянського господарства (01.03) за межами с.Суємці Баранівського району 
Житомирської області, з подальшою передачею у власність: 
            6.1.1 Мисько Юлії Леонідівні, яка проживає по вул.Вишневій,23 в 
с.Суємці, Баранівського району, Житомирської області, орієнтовною площею 
2,00 га. 

6.1.2 Подтягіній Олені Миколаївні, яка проживає по вул.Житомирській,96, 
кв.8, в м.Новоград-Волинський, Житомирської області, орієнтовною площею 
2,00 га. 

6.1.3 Карповичу Сергію Андрійовичу, який проживає по вул.Д.Савчука,23 
в с.Суємці  Баранівського району, Житомирської області, орієнтовною площею 
2,00 га. 

6.1.4 Костюк Лідії Омелянівні, яка проживає в с.Суємці  Баранівського 
району, Житомирської області, орієнтовною площею 0,6500 га. 

6.1.5 Захарчук Жанні Василівні, яка проживає в м.Старокостянтинові, 
вул.Федорова,46/1, Хмельницької області, орієнтовною площею 2,00 га. 

6.1.6 Захарчуку Сергію Савичу, який проживає по вул.Польовій,13 в 
с.Суємці  Баранівського району, Житомирської області, орієнтовною площею 
2,00 га. 

6.1.7 Кушніру Руслану Валерійовичу, який проживає по 
вул.Партизанській,131 в м.Баранівка  Баранівського району Житомирської 
області, орієнтовною площею 2,00 га 

6.1.8 Кушнір Наталії Альфредівні, яка проживає по вул.Партизанській,131 
в м.Баранівка  Баранівського району Житомирської області, орієнтовною 
площею 2,00 га. 

6.1.9 Захарчуку Олександру Володимировичу, який проживає по 
вул.Соборна,33 кв.10 в м.Баранівка  Баранівського району Житомирської 
області, орієнтовною площею 1,1500 га. 

 
            7. Надати дозвіл на розробку технічної документації із землеустрою щодо 
поділу земельної ділянки загальною площею 8,8996 га (кадастровий номер: 
1820685800:04:000:1315). 
            7.1 Надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки сільськогосподарського призначення комунальної власності 
Баранівської об’єднаної територіальної громади зі зміною цільового 
призначення з земель запасу (16.00) на землі для ведення особистого 
селянського господарства (01.03) за межами с.Суємці Баранівського району 
Житомирської області, з подальшою передачею у власність: 

              7.1.1 Мартинюк Лідії Григорівні, яка проживає в с.Суємці, Баранівського 
району, Житомирської області, орієнтовною площею 0,7603 га. 



7.1.2 Тимчук Лідії Вікторівні, яка проживає по вул.Д.Савчука,39 в 
с.Суємці, Баранівського району, Житомирської області, орієнтовною площею 
0,6000 га . 

 
            8. Надати дозвіл на розробку технічної документації із землеустрою щодо 
поділу земельної ділянки загальною площею 4,4215 га (кадастровий номер: 
1820685800:04:000:1311). 
            8.1 Надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки сільськогосподарського призначення комунальної власності 
Баранівської об’єднаної територіальної громади зі зміною цільового 
призначення з земель запасу (16.00) на землі для ведення особистого 
селянського господарства (01.03) за межами с.Суємці Баранівського району 
Житомирської області, з подальшою передачею у власність: 
            8.1.1 Кауровій Світлані Леонідівні, яка проживає в с.Суємці, 
Баранівського району, Житомирської області, орієнтовною площею 1,8927 га. 

 8.1.2 Синюшко Наталії Павлівні, яка проживає в с.Суємці,Баранівського 
району, Житомирської області, орієнтовною площею 1,1952 га. 

 
                9. Надати дозвіл на розробку технічної документації із землеустрою 
щодо поділу земельної ділянки загальною площею 5,3512 га (кадастровий 
номер: 1820685800:04:000:1309). 
            9.1 Надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки сільськогосподарського призначення комунальної власності 
Баранівської об’єднаної територіальної громади зі зміною цільового 
призначення з земель запасу (16.00) на землі для ведення особистого 
селянського господарства (01.03) за межами с.Суємці Баранівського району 
Житомирської області, з подальшою передачею у власність: 
            9.1.1 Гарлінському Володимиру Валентиновичу, який проживає в 
с.Суємці, Баранівського району, Житомирської області, орієнтовною площею 
0,2481 га. 
 
            10. Надати дозвіл на розробку технічної документації із землеустрою 
щодо поділу земельної ділянки загальною площею 7,6151 га (кадастровий 
номер: 1820685800:04:000:1313). 
            10.1 Надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки сільськогосподарського призначення комунальної 
власності Баранівської об’єднаної територіальної громади зі зміною цільового 
призначення з земель запасу (16.00) на землі для ведення особистого 
селянського господарства (01.03) за межами с.Суємці Баранівського району 
Житомирської області, з подальшою передачею у власність: 
            10.1.1 Вороніку Василю Івановичу, який проживає в с.Суємці, 
Баранівського району, Житомирської області, орієнтовною площею 1,3641 га. 

10.1.2 Майданюку Івану Миколайовичу, який проживає в 
с.Суємці,Баранівського району, Житомирської області, орієнтовною площею 
0,3105 га. 

10.1.3 Миську Олексію Олександровичу, який проживає в 
с.Суємці,Баранівського району, Житомирської області, орієнтовною площею 
0,4493 га. 



 
                 11. Надати дозвіл на розробку технічної документації із землеустрою 
щодо поділу земельної ділянки загальною площею 18,6737 га (кадастровий 
номер: 1820685800:04:000:1336). 
            11.1 Надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки сільськогосподарського призначення комунальної 
власності Баранівської об’єднаної територіальної громади зі зміною цільового 
призначення з земель запасу (16.00) на землі для ведення особистого 
селянського господарства (01.03) за межами с.Суємці Баранівського району 
Житомирської області, з подальшою передачею у власність: 
            11.1.1 Гладищуку Віталію Петровичу, який проживає в с.Суємці, 
Баранівського району, Житомирської області, орієнтовною площею 1,5000 га. 

11.1.2 Майданюк Жанні Василівні, яка проживає в с.Суємці,Баранівського 
району, Житомирської області, орієнтовною площею 1,5000 га. 

11.1.3 Письменюк Лесі Григорівні, яка проживає в с.Суємці,Баранівського 
району, Житомирської області, орієнтовною площею 1,5000 га. 

11.1.4 Гладищуку Петру Анатолійовичу, який проживає в с.Суємці, 
Баранівського району, Житомирської області, орієнтовною площею 1,5000 га. 

  11.1.5 Королюку Сергію Анатолійовичу, який проживає в с.Суємці, 
Баранівського району, Житомирської області, орієнтовною площею 1,5000 га.    

 11.1.6 Максимович Ользі Василівні, якапроживає в с.Суємці, 
Баранівського району, Житомирської області, орієнтовною площею 0,6000 га. 

11.1.7 Онищук Олені Володимирівні, яка проживає в м.Житомир вул. 
І.Мазепи,100 кв.94, орієнтовною площею 0,5500 га. 

11.1.8 Карповичу Юрію Григоровичу, який проживає в м.Баранівка, 
Житомирської області, орієнтовною площею 1,5000 га. 

11.1.9 Марчуку  Миколі Михайловичу, який проживає в м.Баранівка, 
вул.Ярослава Мудрого,24а, Житомирської області, орієнтовною площею 1,5000 
га. 

11.1.10 Скопцю Олександру Петровичу, який проживає в м.Біла Церква, 
вул.Рибна,8 кв.107, Київської області, орієнтовною площею 1,5000 га. 

11.1.11 Тимчуку Василю Павловичу, який проживає по вул.Д.Савчука,39 в 
с.Суємці, Баранівського району, Житомирської області, орієнтовною площею 
1,5000 га. 

11.1.12 Плаксюк Інні Ігорівні, яка проживає по вул.Польовій,2 в с.Суємці, 
Баранівського району, Житомирської області, орієнтовною площею 1,5000 га. 

11.1.13 Волянській Наталії Андріївні, яка проживає по вул.Д.Савчука,17 в 
с.Суємці, Баранівського району, Житомирської області, орієнтовною площею 
1,5000 га. 

11.1.14 Волянському Василю Юрійовичу, який проживає по 
вул.Д.Савчука,17 в с.Суємці, Баранівського району, Житомирської області, 
орієнтовною площею 1,5000 га 
                12. Надати дозвіл на розробку технічної документації із землеустрою 
щодо поділу земельної ділянки загальною площею 21.9972 га (кадастровий 
номер: 1820600000:02:000:0454). 
            12.1 Надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки сільськогосподарського призначення комунальної 
власності Баранівської об’єднаної територіальної громади зі зміною цільового 



призначення з земель запасу (16.00) на землі для ведення особистого 
селянського господарства (01.03) за межами м.Баранівка, Житомирської області, 
з подальшою передачею у власність: 
            12.1.1 Боровикову Миколі Васильовичу, який проживає в м.Баранівка, 
вул.Ярослава Мудрого,11, Житомирської області, орієнтовною площею 0,6000 
га. 

  13. Після виготовлення проектів землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної громади, 
Баранівській міській раді зареєструвати земельні ділянки у відділі 
Держгеокадастру. Громадянам  протягом року з дати прийняття цього рішення 
подати проект землеустрою на розгляд сесії міської ради щодо прийняття 
рішення про його затвердження та передачі земельної ділянки у власність. При 
невиконанні цієї умови, дане рішення вважати таким, що втратило чинність. 

               14. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 
земельну погоджувальну комісію. 
 
 
 Міський голова                                                             Олександр МІГЕЙ 



ПРОЄКТ 
 

                                  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
          2 позачергова сесія 8 скликання 

07 грудня  2020 року                                                                       №  
 
Про надання дозволу на виготовлення 
технічної документації із землеустрою 
щодо поділу земельної ділянки та проекту  
землеустрою щодо відведення земельної  
ділянки комунальної власності Баранівської  
об’єднаної територіальної громади з метою 
передачі її у власність 
 

        Розглянувши заяви громадян, керуючись ст.12,33,40,118,125,126 
Земельного кодексу України, п.21 Розділу Х «Перехідних положень» Земельного 
кодексу України, згідно з яким землі колективних сільськогосподарських 
підприємств, що припинені (крім земельних ділянок, які на день набрання 
чинності Законом України від 10.07.2018 р. №2498-VІІІ перебували у приватній 
власності), вважаються власністю територіальних громад, на території яких вони 
розташовані, 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 земельної 
погоджувальної комісії, міська рада 
ВИРІШИЛА: 

 
            1. Надати дозвіл на розробку технічної документації із землеустрою щодо 
поділу земельної ділянки загальною площею 49,0561 га (кадастровий номер: 
1820685800:04:000:1269). 
            1.1 Надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки сільськогосподарського призначення комунальної власності 
Баранівської об’єднаної територіальної громади зі зміною цільового 
призначення з земель запасу (16.00) на землі для ведення особистого 
селянського господарства (01.03) за межами с.Суємці Баранівського району 
Житомирської області, з подальшою передачею у власність Подтягіній Олені 
Миколаївні, яка проживає по вул.Житомирській,96, кв.8, в м.Новоград-
Волинський, Житомирської області, орієнтовною площею 2,00 га. 

 
            2.. Надати дозвіл на розробку технічної документації із землеустрою 
щодо поділу земельної ділянки загальною площею 18,6737 га (кадастровий 
номер: 1820685800:04:000:1336). 



            2.1 Надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки сільськогосподарського призначення комунальної власності 
Баранівської об’єднаної територіальної громади зі зміною цільового 
призначення з земель запасу (16.00) на землі для ведення особистого 
селянського господарства (01.03) за межами с.Суємці Баранівського району 
Житомирської області, з подальшою передачею у власність Скопцю Олександру 
Петровичу, який проживає в м.Біла Церква, вул.Рибна,8 кв.107, Київської 
області, орієнтовною площею 1,5000 га. 

 
  3. Після виготовлення проектів землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної громади, 
Баранівській міській раді зареєструвати земельні ділянки у відділі 
Держгеокадастру. Громадянам  протягом року з дати прийняття цього рішення 
подати проект землеустрою на розгляд сесії міської ради щодо прийняття 
рішення про його затвердження та передачі земельної ділянки у власність. При 
невиконанні цієї умови, дане рішення вважати таким, що втратило чинність. 

 
               4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 
земельну погоджувальну комісію. 
 
 
Міський голова                                                              Олександр МІГЕЙ 



 ПРОЄКТ 
 

                                  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
          2 позачергова сесія 8 скликання 

07 грудня  2020 року                                                                       №  
 
Про затвердження технічної документації 
із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж  земельної ділянки комунальної власності 
Баранівської об’єднаної територіальної громади 
з метою передачі її у власність  
 

  Розглянувши заяви громадян та технічну документацію із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки комунальної власності 
Баранівської об’єднаної територіальної громади з метою передачі її у власність, 
керуючись ст.12,32,33, 40,118,125,126,1861 Земельного кодексу України, Законом 
України «Про землеустрій», ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», враховуючи рекомендації постійної земельної погоджувальної комісії, 
міська рада 

 
ВИРІШИЛА: 
 
         1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки комунальної власності Баранівської 
об’єднаної територіальної громади та передати безоплатно у власність земельні 
ділянки: 
          1.1. Лукавському Владиславу Олеговичу, який проживає по 2 
пров.Звягельському,4 в м.Баранівка Баранівського району Житомирської області, 
площею 0,1000 га для будівництва і обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд, в тому числі: під житловою забудовою та 
господарськими спорудами – 0,1000 га. Земельна ділянка розташована в 
м.Баранівка, 1 пров.Поліський,11. Кадастровий номер ділянки: 
1820600000:01:001:0670. 
          1.2. Лукавському Владиславу Олеговичу, який проживає по 2 
пров.Звягельському,4 в м.Баранівка Баранівського району Житомирської області, 
площею 0,0470 га для ведення особистого селянського господарства. Земельна 
ділянка розташована в м.Баранівка, 1 пров.Поліський,11. Кадастровий номер 
ділянки: 1820600000:01:001:0669 
          1.3. Линок Ользі Федорівні, яка проживає по вул.Вишнева,8, с.Острожок 
Баранівського району Житомирської області, площею 0,2500 га для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, в тому 
числі: під житловою забудовою та господарськими спорудами – 0,1144 га, рілля – 
0,1356 га,  Земельна ділянка розташована в с.Острожок, вул.Вишнева,8, 



Баранівського району, Житомирської області. Кадастровий номер ділянки: 
1820684800:05:001:0087 
          1.4. Лукавській Олені Юріївні, яка проживає по 2 пров.Звягельському,4 в 
м.Баранівка Баранівського району Житомирської області, площею 0,1000 га для 
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд, в тому числі: під житловою забудовою та господарськими спорудами – 
0,0707 га, рілля – 0,0293 га,  Земельна ділянка розташована в м.Баранівка, 2 
пров.Звягельський,4. Кадастровий номер ділянки: 1820600000:01:001:1050 
         1.5. Раутаненій Галині Степанівні, яка проживає по вул.П.Куліша,38 
м.Запоріжжя, площею 0,1000 га для будівництва і обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд, в тому числі: під житловою забудовою 
та господарськими спорудами – 0,0752 га, рілля – 0,0248 га,  Земельна ділянка 
розташована в м.Баранівка, вул.Ломоносова,54. Кадастровий номер ділянки: 
1820600000:01:003:0795. 
             1.6. Хомичу Сергію Миколайовичу, який проживає в м.Полонне, 
вул.Кам’яна,37, Хмельницької області, земельна ділянка площею 1,9887 га (рілля)  
з кадастровим номером 1820682000:02:000:0141, для ведення товарного 
сільськогосподарського виробництва. Земельні ділянки розташовані на землях 
реформованого КСП «Дружба» за межами  с.Жари  Баранівського району 
Житомирської області. 
             1.7. Шевчук Євгенії Іванівні, яка проживає в м.Полонне, вул.Івана 
Франка,126, Хмельницької області, земельна ділянка площею 3,1000 га,в т.ч рілля 
– 1,7000   з кадастровим номером 1820683000:05:000:0704,  сіножаті – 0,8400 га з 
кадастровим номером 1820683000:05:000:0705, пасовища – 0,5600 га  з 
кадастровим номером 1820683000:05:000:0706 для ведення товарного 
сільськогосподарського виробництва. Земельні ділянки розташовані на землях 
реформованого КСП «Маяк» за межами  с.Гриньки  Баранівського району 
Житомирської області. 

1.8. Лисюку Миколі Олександровичу, який проживає в м.Баранівка, 
вул.Ярослава Мудрого,87, Житомирської  області, земельна ділянка площею 
2,8343 га (рілля)  з кадастровим номером 1820683000:01:000:0576, для ведення 
товарного сільськогосподарського виробництва. Земельна ділянка розташована на 
землях реформованого КСП «Прогрес» за межами  с.Кашперівка  Баранівського 
району Житомирської області. 

         1.9. Чайковській Вірі Петрівні, яка проживає в с.Смолдирів, Баранівсього 
району, Житомирської області, земельна ділянка площею 3,2793 га (рілля)  з 
кадастровим номером 1820685300:05:000:0572, для ведення товарного 
сільськогосподарського виробництва. Земельна ділянка розташована на землях 
реформованого КСП ім..Ю.Гагаріна за межами  с.Смолдирів,  Баранівського 
району Житомирської області.  

 1.10. Трубійчуку Петру Володимировичу, який проживає по 
вул.Калиновій,85, м.Баранівка, Житомирської області, площею 0,1000 га для 
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд, в тому числі: під житловою забудовою та господарськими спорудами – 
0,0702 га, рілля – 0,0298 га,  Земельна ділянка розташована в 
м.Баранівка,вул.Калинова,85, Житомирської області. Кадастровий номер ділянки: 
1820600000:01:005:1721. 



1.11. Прокопів Тамарі Олександрівні та Майструку Миколі Олександровичу, у 
спільну сумісну власність, площею 0,0460 га для будівництва і обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд.  Земельна ділянка 
розташована в м.Баранівка, 1 пров.Калиновий,45, Житомирської області. 
Кадастровий номер ділянки: 1820600000:01:005:1456 

1.12. Шикиравій Вірі Іванівні, яка проживає по вул.Покровській,13, 
м.Баранівка, Житомирської області, площею 0,1000 га для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, в тому 
числі: під житловою забудовою та господарськими спорудами – 0,1000 га.  
Земельна ділянка розташована в м.Баранівка, вул.Покровська,13, Житомирської 
області. Кадастровий номер ділянки: 1820600000:01:004:1675. 

1.13. Поліщуку Валерію Миколайовичу, який проживає по вул.Лермонтова,29, 
м.Баранівка, Житомирської області, площею 0,1000 га для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, в тому 
числі: під житловою забудовою та господарськими спорудами – 0,0850 га, сад – 
0,0150 га,  Земельна ділянка розташована в м.Баранівка, вул.Звягельська,92, 
Житомирської області. Кадастровий номер ділянки: 1820600000:01:001:1098. 

1.14. Маліцькому Віктору Володимировичу, який проживає по 
вул.Центральній,133, с.Острожок, Баранівського району, Житомирської області, 
площею 0,2500 га для будівництва і обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд, в тому числі: під житловою забудовою та 
господарськими спорудами – 0,0960 га, рілля – 0,1540 га,  Земельна ділянка 
розташована в с.Острожок , вул.Вишнева,32, Баранівського району, 
Житомирської області. Кадастровий номер ділянки: 1820684800:05:001:0063. 

1.15. Шутенко Тетяні Леонідівні, яка проживає по вул.Центральна,5, с.Вірля, 
Баранівського району, Житомирської області, площею 0,2500 га для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, в тому 
числі: під житловою забудовою та господарськими спорудами – 0,1906 га, рілля – 
0,0594 га,  Земельна ділянка розташована в с.Вірля, вул.Центральна,5, 
Баранівського району, Житомирської області. Кадастровий номер ділянки: 
1820680800:03:002:0078. 

1.16. Вишнівському Олександру Андрійовичу, який проживає по 
вул.Комарова,44, м.Баранівка, Житомирської області, площею 0,1000 га для 
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд, в тому числі: під житловою забудовою та господарськими спорудами – 
0,0394 га, сад – 0,0145 га, рілля – 0,0461га. Земельна ділянка розташована в 
м.Баранівка, вул.Комарова,44, Житомирської області. Кадастровий номер 
ділянки: 1820600000:01:005:1723. 

1.17. Поплавській Ніні Павлівні, яка проживає по вул.Вишнева,13, 
смт.Полянка, Баранівського району, Житомирської області, площею 0,1375 га для 
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд, в тому числі: під житловою забудовою та господарськими спорудами – 
0,0782 га, рілля – 0,0593га. Земельна ділянка розташована в смт.Полянка, 
вул.Вишнева,13, Баранівського району ,Житомирської області. Кадастровий 
номер ділянки: 1820656300:01:001:0238. 

1.18. Павловській Тетяні Сергіївні, яка проживає по вул.Суємецька,3 в 
с.Мирославль,  Баранівського району,Житомирської області, площею 0,2500 га 
для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 



споруд, в тому числі: під житловою забудовою та господарськими спорудами – 
0,0564 га, рілля – 0,1466 га., багаторічні насадження 0,0470 га, що розташована по 
вул.Суємецька,3, с.Мирославль. Кадастровий номер ділянки: 
1820680400:01:002:0078. 

1.19. Баранівській міській раді, площею 6,1628 га га для розміщення та 
експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель і споруд підприємств 
переробної, машинобудівної та іншої промисловості, в тому числі: ділянка  
площею 5,8831 га за кадастровим номером 1820600000:01:006:0157 та ділянка 
площею 0,2797 га за кадастровим номером 1820600000:01:006:0156. 
       1.20. Жарчинській Лілії Валеріївні, яка проживає в с.Марківка, 
вул.Набережна,10, Баранівського району,  Житомирської області, земельна 
ділянка площею 2,0073 га (пасовища)  з кадастровим номером 
1820683600:01:000:0299, для ведення товарного сільськогосподарського 
виробництва. Земельна ділянка розташована на землях реформованого КСП 
«Україна» за межами  с.Марківка  Баранівського району Житомирської області. 

1.21. Шкель Тетяні Фадеївні, яка проживає по вул.Коцюбинського,9, 
смт.Полянка, Баранівського району ,Житомирської області, площею 0,1500 га для 
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд, в тому числі: під житловою забудовою та господарськими спорудами – 
0,0834 га, рілля – 0,0666га. Земельна ділянка розташована в смт.Полянка, 
вул.Коцюбинського,9, Житомирської області. Кадастровий номер ділянки: 
1820656300:01:002:0305. 

1.22. Баранівській міській раді, площею 20,1288  га землі запасу (16.0) 
сільськогосподарського призначення, в тому числі: ділянка  площею 10,7011 га за 
кадастровим номером 1820683600:07:000:0224 та ділянка площею 9,4277 га за 
кадастровим номером 1820683600:07:000:0225. 

1.23. Баранівській міській раді, площею 5,2997  га землі запасу (16.0) 
сільськогосподарського призначення, в тому числі: ділянка  площею 2,8966 га за 
кадастровим номером 1820683600:07:000:0223 та ділянка площею 2,4031 га за 
кадастровим номером 1820683600:07:000:0222. 

1.24. Майстренку Івану Миколайовичу, який проживає по вул.Луговій,21, 
м.Баранівка, Житомирської області, площею 0,0693 га для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, в тому 
числі: під житловою забудовою та господарськими спорудами – 0,0479  га, рілля – 
0,0155га, сад- 0,0059 га. Земельна ділянка розташована в м.Баранівка, 
вул.Лугова,21, Житомирської області. Кадастровий номер ділянки: 
1820600000:01:002:0906. 

1.25. Майструк Галині Володимирівні, яка проживає по вул.Новоград-
Волинська,152 в с.Рогачів,  Баранівського району,Житомирської області, площею 
0,2500 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд, в тому числі: під житловою забудовою та господарськими 
спорудами – 0,0610 га, рілля – 0,1404 га., багаторічні насадження 0,0434 га, що 
розташована по вул.Новоград-Волинська,152, с.Рогачів. Кадастровий номер 
ділянки: 1820684800:06:003:0303. 

1.26. Мельнику Петру Васильовичу, який проживає по вул.Шкільна,15 в 
с.Йосипівка,  Баранівського району,Житомирської області, площею 0,2500 га для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд, в тому числі: під житловою забудовою та господарськими спорудами – 



0,1194 га, рілля – 0,1306 га., що розташована по вул.Шкільна,15, с.Йосипівка. 
Кадастровий номер ділянки: 1820682600:02:001:0185. 

1.27. Плаксі Зої Павлівні, яка проживає по вул.Поліській,5 в с.Глибочок,  
Баранівського району,Житомирської області, площею 0,1539 га для будівництва 
та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, в тому 
числі: під житловою забудовою та господарськими спорудами – 0,0683 га, рілля – 
0,0856 га., що розташована по вул.Поліській,15, с.Глибочок. Кадастровий номер 
ділянки: 1820683600:06:001:0283. 

1.28. Сребнюк Тетяні Яківні, яка проживає по вул.Луговій,6 в с.Смолдирів,  
Баранівського району,Житомирської області, площею 0,2500 га для будівництва 
та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, в тому 
числі: під житловою забудовою та господарськими спорудами – 0,0479 га, рілля – 
0,2021 га., що розташована по вул.Луговій,6, с.Смолдирів. Кадастровий номер 
ділянки: 1820685300:06:004:0091. 

1.29. Рудніцькій Ірині Миколаївні, яка проживає по вул.Колгоспній,15 в 
с.Зеремля,  Баранівського району,Житомирської області, площею 0,2500 га для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд, в тому числі: під житловою забудовою та господарськими спорудами – 
0,0793 га, рілля – 0,1707га., що розташована по вул.Колгоспній,15, с.Зеремля. 
Кадастровий номер ділянки: 1820682200:05:002:0303. 

1.30. Поліщуку Сергію Івановичу, який проживає по 1пров.Поліському,8 в 
м.Баранівка , Житомирської області, площею 0,1000 га для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, в тому 
числі: під житловою забудовою та господарськими спорудами – 0,1000 га, що 
розташована по 1пров.Поліський,8, м.Баранівка. Кадастровий номер ділянки: 
1820600000:01:001:1059. 

1.31. Корейбі Валерію Георгійовичу, який проживає по 3пров.Софіївському,23 
в м.Баранівка,  Житомирської області, площею 0,1000 га для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, в тому 
числі: під житловою забудовою та господарськими спорудами – 0,0292 га, рілля – 
0,0708га., що розташована по вул.Звягельській,87 в м.Баранівка. Кадастровий 
номер ділянки: 1820600000:01:005:1727. 

1.32. Абдрахмановій Тетяні Миколаївні, яка проживає по вул.Вишневій,24 в 
с.Острожок, Баранівського району, Житомирської області, площею 0,2210 га для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд, в тому числі: під житловою забудовою та господарськими спорудами – 
0,0754 га, рілля – 0,1456 га., що розташована по вул.Вишнева,24 в с.Острожок. 
Кадастровий номер ділянки: 1820684800:05:001:0065. 

1.33. Шевчуку Олександру Івановичу, який проживає по вул.Ярослава 
Мудрого,45 в м.Баранівка, Житомирської області, площею 0,1000 га для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд, в тому числі: під житловою забудовою та господарськими спорудами – 
0,0409 га, рілля – 0,0408 га., сад- 0,0183 га,  що розташована по вул.Ярослава 
Мудрого,45 в м.Баранівка. Кадастровий номер ділянки: 1820600000:01:004:1691. 

1.34. Іщук Ніні Миколаївні, яка проживає по вул.Заводській,26 в смт.Полянка, 
Баранівського району, Житомирської області, площею 0,1500 га для будівництва 
та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, в тому 
числі: під житловою забудовою та господарськими спорудами – 0,1053 га, рілля – 



0,0447 га.,  що розташована по вул.Заводській,26 в смт.Полянка. Кадастровий 
номер ділянки: 1820656300:01:002:0304. 

1.35. Власюку Миколі Миколайовичу, який проживає в с.Берестівка, 
Баранівського району, Житомирської  області, земельна ділянка площею 3,9406 га 
в т.ч площею – 3,0555 га (рілля)  з кадастровим номером 1820680400:02:000:1869, 
та  площею 0,8851 га (сіножать) з кадастровим номером 1820680400:02:000:1875 
для ведення товарного сільськогосподарського виробництва. Земельна ділянка 
розташована на землях реформованого КСП «Світанок» за межами  с.Берестівка  
Баранівського району Житомирської області. 

1.36. Пашкевичу Миколі Степановичу, який проживає в с.Берестівка, 
Баранівського району, Житомирської  області, земельна ділянка площею 3,9372 га 
в т.ч площею – 3,1842 га (рілля)  з кадастровим номером 1820680400:02:000:1860, 
та  площею 0,7530 га (сіножать) з кадастровим номером 1820680400:02:000:1876 
для ведення товарного сільськогосподарського виробництва. Земельна ділянка 
розташована на землях реформованого КСП «Світанок» за межами  с.Берестівка  
Баранівського району Житомирської області. 

1.37. Тіточці Михайлу Івановичу, який проживає в с.Берестівка, Баранівського 
району, Житомирської  області, земельна ділянка площею 3,2385 га в т.ч площею 
– 2,8189 га (рілля)  з кадастровим номером 1820680400:02:000:1867, та  площею 
0,4196 га (сіножать) з кадастровим номером 1820680400:02:000:1801 для ведення 
товарного сільськогосподарського виробництва. Земельна ділянка розташована на 
землях реформованого КСП «Світанок» за межами  с.Берестівка  Баранівського 
району Житомирської області. 

1.38. Тіточці Михайлу Івановичу, який проживає в с.Берестівка, Баранівського 
району, Житомирської  області, земельна ділянка площею 3,3031 га в т.ч площею 
– 2,8020 га (рілля)  з кадастровим номером 1820680400:02:000:1868, та  площею 
0,5011 га (сіножать) з кадастровим номером 1820680400:02:000:1877 для ведення 
товарного сільськогосподарського виробництва. Земельна ділянка розташована на 
землях реформованого КСП «Світанок» за межами  с.Берестівка  Баранівського 
району Житомирської області. 

1.39. Качковській Надії Степанівні, яка проживає в с.Берестівка, 
Баранівського району, Житомирської  області, земельна ділянка площею 3,7618 га 
в т.ч площею – 3,0144 га (рілля)  з кадастровим номером 1820680400:02:000:1859, 
та  площею 0,7474 га (сіножать) з кадастровим номером 1820680400:02:000:1872 
для ведення товарного сільськогосподарського виробництва. Земельна ділянка 
розташована на землях реформованого КСП «Світанок» за межами  с.Берестівка  
Баранівського району Житомирської області. 

1.40. Муравській Галині Іванівні, яка проживає в м.Баранівка 
2пров.Гагаріна,13, Житомирської  області, земельна ділянка площею 3,8500 га в 
т.ч площею – 2,1700 га (рілля)  з кадастровим номером 1820683000:05:000:0713,  
площею 1,0200 га (сіножать) з кадастровим номером 1820683000:05:000:0714 , 
площею 0,6600 га (пасовища) з кадастровим номером 1820683000:05:000:0715 для 
ведення товарного сільськогосподарського виробництва. Земельна ділянка 
розташована на землях реформованого КСП «Маяк» за межами  с.Гриньки  
Баранівського району Житомирської області. 

1.41. Радчуку Петру Бенедиктовичу, який проживає в с.Смолдирів, 
Баранівського району, Житомирської області, площею 0,2500 га для будівництва 
та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, в тому 



числі: під житловою забудовою та господарськими спорудами – 0,1128 га, рілля – 
0,0956 га., сад- 0,0416 га,  що розташована по вул.Загребельна,22 в с.Смолдирів. 
Кадастровий номер ділянки: 1820685300:06:005:0092. 

 
      2. Передати Приймаку Василю Миколайовичу у власність земельну 

ділянку по вул.Гоголя,31 в м.Баранівка, Житомирської області, площею 0,1000 га 
для будівництва та обслуговування житлового будинку.Кадастровий номер 
1820600000:01:002:1011. 

 
      3. Передати Андреєву Станіславу Сергійовичу та Сівовій Софії 

Олександрівні у спільну часткову власність земельну ділянку по вул.Лесі 
Українки,5,  в с.Стара Гута, Баранівського району, Житомирської області, 
площею 0,1620 га для будівництва та обслуговування житлового будинку. 
Кадастровий номер 1820683600:02:002:0135. 

 
      4. Після затвердження технічної документації громадянам зареєструвати 

речове право на нерухоме майно відповідно до чинного законодавства. 
      5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну земельну 

погоджувальну комісію. 
 
 

 Міський голова                                        Олександр МІГЕЙ 



 ПРОЄКТ 
 

                                  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
          2 позачергова сесія 8 скликання 

07 грудня  2020 року                                                                       №  
 
Про затвердження проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки  
комунальної власності Баранівської  
об’єднаної територіальної громади з  
метою передачі її у власність  
 

Розглянувши заяви громадян та проекти землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної 
громади з метою передачі її у власність, керуючись ст.12,40,33,118,125,126,1861 
Земельного кодексу України, Законом України «Про землеустрій», ст.26 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації 
постійної земельної погоджувальної комісії, міська рада 

 
ВИРІШИЛА: 

  1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної громади  та 
передати безоплатно у власність земельні ділянки:  

1.1. Шидей Вірі Григорівні, яка проживає в с.Рогачів вул.Технікумівська,10/4 
Баранівського району Житомирської області, площею 0,2576 га для ведення 
особистого селянського господарства, що розташована за межами с.Рогачів, 
Баранівського району Житомирської області. Кадастровий номер ділянки: 
1820684800:04:000:0708. 

1.2. Орностаю Юрію Васильовичу, який проживає в м.Баранівка 
вул.Тищика,3, кв.8, Житомирської області, площею 2,0000 га для ведення 
особистого селянського господарства, що розташована в межах м.Баранівка , 
(район газового господарства). Кадастровий номер ділянки: 
1820600000:01:006:0151. 

1.3. Омельчук Оксані Павлівні, яка проживає в м.Баранівка, вул.Лугова,12, 
Житомирської області, площею 0,4500 га для ведення особистого селянського 
господарства, що розташована в межах м.Баранівка, вул.Мічуріна. Кадастровий 
номер ділянки: 1820600000:01:004:1434. 

1.4. Дрозд Анастасії Степанівні, яка проживає в м.Баранівка 
вул.Ломоносова,52, Житомирської області, площею 0,2530 га для ведення 
особистого селянського господарства, що розташована в межах м.Баранівка 
вул.Ломоносова. Кадастровий номер ділянки: 1820600000:01:003:0792. 

1.5. Орностаю Василю Яковичу, який проживає в м.Баранівка вул.Тищика,3, 
кв.8, Житомирської області, площею 2,0000 га для ведення особистого 



селянського господарства, що розташована в межах м.Баранівка  (район газового 
господарства). Кадастровий номер ділянки: 1820600000:01:006:0153. 

1.6. Камінському Олексію Сергійовичу, який проживає в м.Баранівка 
вул.Шевченка,85 Житомирської області, площею 2,0000 га для ведення 
особистого селянського господарства, що розташована за межами  с.Смолка. 
Кадастровий номер ділянки: 1820685300:05:000:0617. 

1.7. Слободянюк Світлані Борисівні, яка проживає в м.Баранівка, 
вул.Звягельська,38 кв.6 Житомирської області, площею 0,0026 га для будівництва 
індивідуальних гаражів, що розташована по вул.Звягельська,38-а. Кадастровий 
номер ділянки: 1820600000:01:001:1049. 

1.8. Паламарчуку Миколі Петровичу, який проживає в с.Суємці, 
Баранівського району,  Житомирської області, площею 2,0000 га для ведення 
особистого селянського господарства, що розташована за межами  с.Смолдирів. 
Кадастровий номер ділянки: 1820685300:05:000:0478. 

1.9. Гайдайчуку Богдану Анатолійовичу, який проживає в с.Іванівка, 
Баранівського району,  Житомирської області, площею 2,0000 га для ведення 
особистого селянського господарства, що розташована за межами  с.Іванівка. 
Кадастровий номер ділянки: 1820685300:02:002:0031. 

1.10. Сичу Володимиру Володимировичу, який проживає по 2 
пров.Гагаріна,19 в м.Баранівка,  Житомирської області, площею 0,0811 га для 
ведення особистого селянського господарства, що розташована в межах 
м.Баранівка, 2 пров.Гагаріна. Кадастровий номер ділянки: 
1820600000:01:003:0800. 

1.11. Ципановському Валерію Юрійовичу, який проживає по вул.Миру,31 в 
с.Суємці, Баранівського району,  Житомирської області, площею 1,5000 га для 
ведення особистого селянського господарства, що розташована за межами 
с.Суємці. Кадастровий номер ділянки: 1820685800:01:000:0265. 

1.12. Курилу Назарію Миколайовичу, який проживає по вул.Вишнева,9, в 
с.Суємці, Баранівського району,  Житомирської області, площею 2,0000 га для 
ведення особистого селянського господарства, що розташована за межами 
с.Суємці. Кадастровий номер ділянки: 1820685800:01:000:0285. 

1.13. Лісневському Мечиславу Миколайовичу, який проживає по 
вул.Поліській,68 в м.Баранівка Житомирської області, площею 3,2900 га для 
ведення фермерського господарства, що розташована за межами м.Баранівка. 
Кадастровий номер ділянки: 1820600000:04:000:0196. 

1.14. Алексюку Ігорю Валентиновичу, який проживає по вул.Горішнього,142 в 
м.Чугуєві, площею 2,0000 га для ведення особистого селянського господарства, 
що розташована за межами с.Іванівка. Кадастровий номер ділянки: 
1820685300:01:000:0361. 

1.15. Гриценюку Олексію Андрійовичу, який проживає по 3 
пров.Дубрівського шосе,3, м.Баранівка,  Житомирської області, площею 0,1000 га 
для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд, що розташована в межах м.Баранівка  по 3 пров.Дубрівське шосе,4. 
Кадастровий номер ділянки: 1820600000:01:004:1478. 

1.16. Туніцькому Віталію Віталійовичу, який проживає по вул.Центральній,28, 
с.Красуля, Баранівського району,  Житомирської області, площею 0,1000 га для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 



споруд, що розташована в межах м.Баранівка  по вул.Івана Франка. Кадастровий 
номер ділянки: 1820600000:01:006:0154. 

1.17. Кулібабі Валентині Георгіївна, яка проживає по вул.Лісова,10, 
м.Баранівка,  Житомирської області, площею 0,4000 га ведення особистого 
селянського господарства, що розташована в межах м.Баранівка,  район 
лісництва. Кадастровий номер ділянки: 1820600000:01:003:0797. 

1.18. Рибачок Галині Павлівні, яка проживає по вул.Леваневського,12/21 в 
м.Новоград-Волинському,  Житомирської області, площею 0,9500 га ведення 
особистого селянського господарства, що розташована за межами с.Іванівка. 
Кадастровий номер ділянки: 1820685300:03:000:0397. 

1.19. Трубійчуку Володимиру Петровичу, який проживає по вул.Калиновій,85 
в м.Баранівка,  Житомирської області, площею 0,1000 га для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, що розташована по вул.Івана Франка, 
м.Баранівка. Кадастровий номер ділянки: 1820600000:01:006:0155. 

1.20. Стадніку Миколі Івановичу, який проживає по вул.Поліській,4  в 
с.Зеремля, Баранівського району, Житомирської області, площею 0,6000 га 
ведення особистого селянського господарства, що розташована за межами 
с.Вишнівка. Кадастровий номер ділянки: 1820682200:03:000:0191. 

1.21. Миську Леоніду Михайловичу, який проживає по вул.Поліськаій ,3  в 
с.Зеремля, Баранівського району Житомирської області, площею 2,0000 га 
ведення особистого селянського господарства, що розташована за межами 
с.Зеремля. Кадастровий номер ділянки: 1820682200:04:000:0180. 

1.22. Ковальчук Людмилі Миколаївні, яка проживає в с.Смолдирів, 
Баранівського району, Житомирської області, площею 1,4371 га для ведення 
особистого селянського господарства, що розташована за межами с.Смолдирів. 
Кадастровий номер ділянки: 1820685300:01:000:0379. 

1.23. Нероді Аліні Сергіївні, яка проживає с.Смолдирів, Баранівського району, 
Житомирської області, площею 1,4371 га для ведення особистого селянського 
господарства, що розташована за межами с.Смолдирів. Кадастровий номер 
ділянки: 1820685300:01:000:0380. 

1.24. Нероді Олександру Володимировичу, який проживає с.Смолдирів, 
Баранівського району, Житомирської області, площею 1,4371 га для ведення 
особистого селянського господарства, що розташована за межами с.Смолдирів. 
Кадастровий номер ділянки: 1820685300:01:000:0381. 

1.25. Нероді Наталії Володимирівні, яка проживає м.Баранівка 1 
пров.Мічуріна,20, Житомирської області, площею 1,4371 га для ведення 
особистого селянського господарства, що розташована за межами с.Смолдирів. 
Кадастровий номер ділянки: 1820685300:01:000:0382. 

1.26. Леонтєву Богдану Ігоровичу, який проживає смт.Полянка, 
вул.Західна,20, Баранівського району, Житомирської області, площею 2,0000 га 
для ведення особистого селянського господарства, що розташована за межами 
смт.Полянка. Кадастровий номер ділянки: 1820656300:04:000:0156. 

1.27. Омельчуку Ігорю Вікторовичу, який проживає в с.Марківка, 
вул.Польова,21, Баранівського району, Житомирської області, площею 2,0000 га 
для ведення особистого селянського господарства, що розташована в межах 
с.Глибочок. Кадастровий номер ділянки: 1820683600:06:001:0256. 

1.28. Мельницькій Анні Олексіївні, яка проживає по вул.Вишнева,13 в 
смт.Полянка,  Баранівського району,Житомирської області, площею 0,1500 га для 



будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд, що розташована по вул.Південній,18, смт.Полянка. Кадастровий номер 
ділянки: 1820656300:01:002:0307. 

1.29. Мельнику Володимиру Васильовичу, який проживає с.Смолдирів, 
Баранівського району, Житомирської області, площею 2,0000 га для ведення 
особистого селянського господарства, що розташована за межами с.Іванівка. 
Кадастровий номер ділянки: 1820685300:01:000:0368. 

1.30. Супрунову Сергію Володимировичу, який проживає с.Глибочок, 
Баранівського району, Житомирської області, площею 2,0000 га для ведення 
особистого селянського господарства, що розташована за межами с.Глибочок. 
Кадастровий номер ділянки: 1820683600:07:000:0217. 

1.31. Супрунову Віктору Володимировичу, який проживає с.Глибочок, 
Баранівського району, Житомирської області, площею 2,0000 га для ведення 
особистого селянського господарства, що розташована за межами с.Глибочок. 
Кадастровий номер ділянки: 1820683600:07:000:0216. 

1.32. Пасічник Катерині Григорівні, яка проживає м.Баранівка, 
пр..Леваневського,2, Баранівського району, Житомирської області, площею 
0,0500 га для індивідуального садівництва, що розташована по 
пров.Леваневського, м.Баранівка. Кадастровий номер ділянки: 
1820600000:01:004:1512. 

1.33. Ткачову Олександру Олександровичу, який проживає смт.Полянка, 
вул.Чижова,48, Баранівського району, Житомирської області, площею 1,6420 га 
для ведення особистого селянського господарства, що розташована за межами 
смт.Полянка. Кадастровий номер ділянки: 1820656300:03:000:0121. 

1.34. Лавренчук Галині Іванівні, яка проживає с.Острожок, Баранівського 
району, Житомирської області, площею 0,0612 га для ведення особистого 
селянського господарства, що розташована в с.Острожок, вул.Центральна. 
Кадастровий номер ділянки: 1820684800:05:001:0064. 

1.35. Пивоварову Ігорю Сергійовичу, площею 2,0000 га для ведення 
особистого селянського господарства, що розташована за межами с.Полянка. 
Кадастровий номер ділянки: 1820656300:04:000:0138. 

1.36. Івановій Світлані Яківні, площею 2,0000 га для ведення особистого 
селянського господарства, що розташована за межами с.Полянка. Кадастровий 
номер ділянки: 1820656300:04:000:0136. 

1.37. Дубіцькому Богдану Станіславовичу, площею 2,0000 га для ведення 
особистого селянського господарства, що розташована за межами с.Полянка. 
Кадастровий номер ділянки: 1820656300:04:000:0134. 

1.38. Леонтєвій Катерині Олегівні, площею 2,0000 га для ведення особистого 
селянського господарства, що розташована за межами с.Полянка. Кадастровий 
номер ділянки: 1820656300:04:000:0133. 

1.39. Жовтун Інні Олександрівні, площею 2,0000 га для ведення особистого 
селянського господарства, що розташована за межами с.Полянка. Кадастровий 
номер ділянки: 1820656300:04:000:0135. 

1.40. Розумному Віктору Станіславовичу, площею 2,0000 га для ведення 
особистого селянського господарства, що розташована за межами с.Полянка. 
Кадастровий номер ділянки: 1820656300:04:000:0137. 

1.41. Яремчук Надії Яківні, яка проживає с.Глибочок, Баранівського району, 
Житомирської області, площею 2,0000 га для ведення особистого селянського 



господарства, що розташована за межами с.Глибочок. Кадастровий номер 
ділянки: 1820683600:07:000:0215. 

1.42. Бондарчук Тетяні Петрівні, яка проживає с.Вишнівка, Баранівського 
району, Житомирської області, площею 1,0000 га для ведення особистого 
селянського господарства, що розташована за межами с.Вишнівка. Кадастровий 
номер ділянки: 1820682200:01:000:0360. 

1.43. Шкуркіній Валентині Іллівні, яка проживає вул.Ломоносова,107, 
м.Баранівка, Житомирської області, площею 1,2300 га для ведення особистого 
селянського господарства, що розташована в межах м.Баранівка (хутір Горобець). 
Кадастровий номер ділянки: 1820600000:01:008:0002. 

1.44. Шкабарі Наталії Володимирівні, яка проживає вул.Поліській,51, 
м.Баранівка, Житомирської області, площею 2,0000 га для ведення особистого 
селянського господарства, що розташована за межами с.Полянка. Кадастровий 
номер ділянки: 1820656300:04:000:0132. 

1.45. Захарчук Олені Олександрівні, яка проживає вул.Соборна,33, кв.10, 
м.Баранівка, Житомирської області, площею 2,0000 га для ведення особистого 
селянського господарства, що розташована за межами с.Полянка. Кадастровий 
номер ділянки: 1820656300:04:000:0131. 

1.46. Гайдайчуку Василю Миколайовичу, який проживає вул.Центральна,1, 
с.Смолка, Баранівського району, Житомирської області, площею 2,0000 га для 
ведення особистого селянського господарства, що розташована за межами 
с.Смолдирів. Кадастровий номер ділянки: 1820685300:05:000:0480. 

1.47. Омельчук Інні Олексіївні, яка проживає вул.Громова,30а, с.Глибочок, 
Баранівського району, Житомирської області, площею 2,0000 га для ведення 
особистого селянського господарства, що розташована за межами с.Глибочок. 
Кадастровий номер ділянки: 1820683600:07:000:0211. 

1.48. Голишевській Людмилі Василівні, яка проживає по пр..Колгоспному,11, 
с.Рогачів, Баранівського району, Житомирської області, площею 0,5000 га для 
ведення особистого селянського господарства, що розташована за межами 
с.Рогачів. Кадастровий номер ділянки: 1820684800:07:000:0630. 

1.49. Голишевському Олегу Миколайовичу, який проживає по 
вул.Калиновій,60, м.Баранівка, Баранівського району, Житомирської області, 
площею 0,5000 га для ведення особистого селянського господарства, що 
розташована за межами с.Рогачів. Кадастровий номер ділянки: 
1820684800:07:000:0632. 

1.50. Омельчук Яні Віталіївні, яка проживає по вул.Громова,30а, с.Глибочок, 
Баранівського району, Житомирської області, площею 2,0000 га для ведення 
особистого селянського господарства, що розташована за межами с.Глибочок. 
Кадастровий номер ділянки: 1820683600:07:000:0209. 

1.51. Омельчуку Богдану Віталійовичу, який проживає по вул.Громова,30а, 
с.Глибочок, Баранівського району, Житомирської області, площею 2,0000 га для 
ведення особистого селянського господарства, що розташована за межами 
с.Глибочок. Кадастровий номер ділянки: 1820683600:07:000:0210. 

1.52. Матвейцову Ігорю Володимировичу, який проживає по 
пров.Шкільному,4, смт.Першотравенськ, Баранівського району, Житомирської 
області, площею 2,0000 га для ведення особистого селянського господарства, що 
розташована за межами с.Глибочок. Кадастровий номер ділянки: 
1820683600:07:000:0212. 



1.53. Ященку Валентину Сергійовичу, який проживає в с.Володимирівка 
Баранівського району, Житомирської області, площею 2,0000 га для ведення 
особистого селянського господарства, що розташована в межах с.Володимирівка. 
Кадастровий номер ділянки: 1820685800:06:002:0025. 

1.54. Іванову Анатолію Юхимовичу, який проживає в с.Рогачів, 
вул.Партизанська,9, Баранівського району, Житомирської області, площею 0,3536 
га для ведення особистого селянського господарства, що розташована в межах 
с.Рогачів,вул.Партизанська. Кадастровий номер ділянки: 1820684800:06:003:0258. 

1.55. Дзюмак Яні Олександрівні, яка проживає в с.Йосипівка, вул.Садова,5, 
Баранівського району, Житомирської області, площею 0,7500 га для ведення 
особистого селянського господарства, що розташована за межами с.Йосипівка. 
Кадастровий номер ділянки: 1820682600:03:000:0588. 

1.56. Власюк Галині Кузьмівні, яка проживає в м.Баранівка вул.Звягельська, 
26, Житомирської області, площею 0,6200 га для ведення особистого селянського 
господарства, що розташована в межах с.Ситисько. Кадастровий номер ділянки: 
1820680400:05:001:0055. 

1.57. Ільчуку Олександру Миколайовичу, який проживає в с.Смолдирів, 
вул.Лесі Українки,72, Баранівського району Житомирської області, площею 
1,8000 га для ведення особистого селянського господарства, що розташована в 
межах с.Смолдирів вул.Лесі Українки. Кадастровий номер ділянки: 
1820685300:06:001:0054. 

1.58. Драган Світлані Юріївні, яка проживає в с.Марківка, вул.Польова,35, 
Баранівського району, Житомирської області, площею 2,0000 га для ведення 
особистого селянського господарства, що розташована за межами с.Глибочок. 
Кадастровий номер ділянки: 1820683600:07:000:0214. 

1.59. Леонцю Руслану Юрійовичу, який проживає в с.Гриньки, 
вул.Корольова,5, Баранівського району, Житомирської області, площею 2,0000 га 
для ведення особистого селянського господарства, що розташована за межами 
с.Гриньки. Кадастровий номер ділянки: 1820683000:05:000:0691. 

1.60. Захарчук Зінаїді Іванівні, яка проживає в с.Суємці, Баранівського району, 
Житомирської області, площею 2,0000 га для ведення особистого селянського 
господарства, що розташована за межами с.Суємці. Кадастровий номер ділянки: 
1820685800:04:000:1321. 

1.61. Мельниченко Наталії Василівні, яка проживає в с.Суємці, Баранівського 
району, Житомирської області, площею 2,0000 га для ведення особистого 
селянського господарства, що розташована за межами с.Суємці. Кадастровий 
номер ділянки: 1820685800:04:000:1320. 

1.62. Стецюк Галині Володимирівні, яка проживає в с.Суємці, Баранівського 
району, Житомирської області, площею 1,3000 га для ведення особистого 
селянського господарства, що розташована за межами с.Суємці. Кадастровий 
номер ділянки: 1820685800:04:000:1331. 

1.63. Вовку Богдану Федоровичу, який проживає в с.Климентіївка, 
Баранівського району, Житомирської області, площею 2,0000 га для ведення 
особистого селянського господарства, що розташована за межами с.Смолка. 
Кадастровий номер ділянки: 1820685300:05:000:0616. 

1.64. Кравчуку Володимиру Стратоновичу, який проживає в с.Рогачів, 
Баранівського району, Житомирської області, площею 0,1100 га для ведення 



індивідуального садівництва, що розташована в межах с.Рогачів. Кадастровий 
номер ділянки: 1820684800:06:001:0693. 

1.65. Курельчуку Юрію Вікторовичу, який проживає по 1 пр.Софіївському,42 
в м.Баранівка, Баранівського району, Житомирської області, площею 2,0000 га 
для ведення особистого селянського господарства, що розташована в м.Баранівка. 
Кадастровий номер ділянки: 1820600000:01:003:0802. 

1.66. Сосновському Анатолію Едуардовичу, який проживає по вул.Дружби,17 
в с.Зеремля, Баранівського району, Житомирської області, площею 2,0000 га для 
ведення особистого селянського господарства, що розташована за межами 
с.Суємці. Кадастровий номер ділянки: 1820685800:04:000:1325. 

1.67. Арзанцевій Любові Сергіївні, яка проживає по пр.Дружному,1 в 
с.Суємці, Баранівського району, Житомирської області, площею 2,0000 га для 
ведення особистого селянського господарства, що розташована за межами 
с.Суємці. Кадастровий номер ділянки: 1820685800:04:000:1328. 

1.68. Сосновському Святославу Едуардовичу, який проживає по 
вул.Дружби,19 в с.Зеремля, Баранівського району, Житомирської області, 
площею 2,0000 га для ведення особистого селянського господарства, що 
розташована за межами с.Суємці. Кадастровий номер ділянки: 
1820685800:04:000:1326. 

1.69. Синюшку Миколі Івановичу, який проживає по вул.Молодіжній,5 в 
с.Суємці, Баранівського району, Житомирської області, площею 2,0000 га для 
ведення особистого селянського господарства, що розташована за межами 
с.Суємці. Кадастровий номер ділянки: 1820685800:04:000:1324. 

1.70. Федорчуку Миколі Петровичу, який проживає по вул.Шевченка,24 в 
с.Суємці, Баранівського району, Житомирської області, площею 2,0000 га для 
ведення особистого селянського господарства, що розташована за межами 
с.Суємці. Кадастровий номер ділянки: 1820685800:04:000:1332. 

1.71. Іщук Ніні Миколаївні, яка проживає по вул.Заводській,26 в смт.Полянка, 
Баранівського району, Житомирської області, площею 2,0000 га для ведення 
особистого селянського господарства, що розташована в смт.Полянка, 
вул.Заводська. Кадастровий номер ділянки: 1820656300:01:002:0311. 

1.72. Мирончук Любові Олексіївні, яка проживає по вул.Молодіжній,2 в 
с.Суємці, Баранівського району, Житомирської області, площею 2,0000 га для 
ведення особистого селянського господарства, що розташована за межами 
с.Суємці. Кадастровий номер ділянки: 1820685800:04:000:1323. 

1.73. Муравській Марині Станіславівні, яка проживає в с.Кашперівка, 
Баранівського району, Житомирської області, площею 2,0000 га для ведення 
особистого селянського господарства, що розташована за межами с.Кашперівка. 
Кадастровий номер ділянки: 1820683000:01:000:0580. 

1.74. Радчук Петру Бенедиктовичу, який проживає  в с.Смолдирів, 
Баранівського району, Житомирської області, площею 0,6050 га для ведення 
особистого селянського господарства, що розташована в межах с.Смолдирів. 
Кадастровий номер ділянки: 1820685300:06:005:0010. 

1.75. Марчуку Петру Ананійовичу, який проживає  в м.Баранівка, 
Житомирської області, площею 0,6000 га для ведення особистого селянського 
господарства, що розташована в межах м.Баранівка. Кадастровий номер ділянки: 
1820600000:01:006:0159. 



1.76. Савичу Олексію Петровичу, який проживає  в м.Баранівка, 
вул.Соборна,33 кв.25, Житомирської області, площею 2,0000 га для ведення 
особистого селянського господарства, що розташована в межах м.Баранівка. 
Кадастровий номер ділянки: 1820600000:01:006:0150. 

1.77. Савич Вірі Іванівні, яка проживає  в с.Стара Гута, Баранівського району, 
Житомирської області, площею 2,0000 га для ведення особистого селянського 
господарства, що розташована в межах м.Баранівка. Кадастровий номер ділянки: 
1820600000:01:006:0152. 

2. Після затвердження проектної документації громадянам зареєструвати 
речове право на нерухоме майно відповідно до чинного законодавства. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну земельну 
погоджувальну комісію. 

 
Міський голова                                                                  Олександр МІГЕЙ 
                                                                                                                      



ПРОЄКТ 
 

                                  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
          2 позачергова сесія 8 скликання 

07 грудня  2020 року                                                                       №  
 
Про затвердження проекту землеустрою  
щодо відведення земельної ділянки  
комунальної власності Баранівської  
об’єднаної територіальної громади  
з метою передачі її в оренду  
 

      Розглянувши заяву Денисюка В.І., проект  землеустрою щодо відведення  
земельної ділянки комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної 
громади для ведення товарного сільськогосподарського виробництва з метою 
передачі її в оренду, керуючись ст.12,93,125,126,1861 Земельного кодексу 
України, Законом України «Про оренду землі», ст.26 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної земельної 
погоджувальної комісії, міська рада 

 
ВИРІШИЛА: 
             1. Затвердити проект землеустрою відведення земельної ділянки 
комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної громади для 
ведення товарного сільськогосподарського виробництва та передати в оренду 
земельну ділянку Денисюку Віктору Івановичу, який проживає с.Вірля, 
вул.Молодіжна,16, Баранівського району, Житомирської області, в довгострокову 
оренду терміном на 7 (сім) років площею 1,6462 га для ведення товарного 
сільськогосподарського виробництва, що розташована за межами с.Вірля. 
Кадастровий номер ділянки: 1820680800:04:000:0291. Встановити розмір 
орендної плати за оренду земельної ділянки - 8% від нормативно-грошової оцінки 
землі. 
 

      2. Після затвердження проекту землеустрою громадянам замовити 
виготовлення договору оренди землі та зареєструвати речове право на нерухоме 
майно відповідно до чинного законодавства. 

 
      3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну земельну 

погоджувальну комісію. 
 
Міський голова                                                   Олександр МІГЕЙ                 

                                                                                               
 

ПРОЄКТ 



 

                                  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
          2 позачергова сесія 8 скликання 

07 грудня  2020 року                                                                       №  
 
Про надання дозволу на виготовлення 
технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
з метою передачі її у власність 
 

      Розглянувши заяви гр.Бадаха М.Г., гр.Кононової І.Л., Панченка 
І.В.,Гордійчука В.М., Свистунової Н.В., Ільчук С.А.,сертифікат на право на 
земельну частку (пай) серії ЖТ №0245550, свідоцтво про право на спадщину за 
законом від 15.10.2020 р., рішення суду від 12.10.2020р., сертифікат на право на 
земельну частку (пай) серії ЖТ №0245216, свідоцтво про право на спадщину за 
законом від 10.10.2020 р., сертифікат на право на земельну частку (пай) серії ЖТ 
№0253837, свідоцтво про право на спадщину за законом від 08.10.2020 р., 
рішення суду 04.06.2020р.,керуючись ст.12,32,118,125,126,1861, п.21 Розділу Х 
«Перехідних положень» Земельного кодексу України, Законом України «Про 
порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам 
земельних часток (паїв), 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 
земельної погоджувальної комісії, міська рада 

 
ВИРІШИЛА: 

             1. Надати дозвіл на розробку технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) з метою передачі її у 
власність громадянам: 
             1.1. Бадаху Михайлу Григоровичу, який проживає в смт.Кам’яний Брід, 
вул..Шевченка,38, Баранівського району Житомирської області, загальною  
площею 1,9528 га,  в тому числі: рілля –1,6277га (№92), пасовища – 0,3251 га 
(№935), для ведення товарного сільськогосподарського виробництва. Земельні 
ділянки розташовані за межами с.Суємці на землях реформованого КСП «Зоря» 
та належать до земель сільськогосподарського призначення. 
            1.2. Кононовій Іванні Леонідівні, яка проживає в м.Новограді-
Волинському, вул..Гетьмана Сагайдачного,240, Житомирської області, загальною  
площею 1,9444 га,  в тому числі: рілля – 1,6272 га (№105), пасовища – 0,3172 га 
(№934), для ведення товарного сільськогосподарського виробництва. Земельні 



ділянки розташовані за межами с.Суємці на землях реформованого КСП «Зоря» 
та належать до земель сільськогосподарського призначення. 
            1.3. Панченку Ігорю Володимировичу, який проживає в м.Андрушівка,   
Житомирської області, загальною  площею 2,0173 га,  в тому числі: рілля – 1,7003 
га (№104), пасовища – 0,3170 га (№933)  для ведення товарного 
сільськогосподарського виробництва. Земельні ділянки розташовані за межами 
с.Суємці, Баранівського району Житомирської області на землях реформованого 
КСП «Зоря» та належать до земель сільськогосподарського призначення. 
           1.4. Гордійчуку Віктору Михайловичу, Свистуновій Наталії Вікторівні, які 
проживають в м.Баранівка, 1пров.Звягельський,2, кв.8, Житомирської області, 
загальною  площею 3,4867 га, в тому числі: рілля – 3,4867 га (№680), для ведення 
товарного сільськогосподарського виробництва, в спільну часткову власність. 
Земельна ділянка розташована за межами с.Смолдирів, Баранівського району 
Житомирської області на землях реформованого КСП ім..Ю.Гагаріна та належить 
до земель сільськогосподарського призначення. 
             1.5. Ільчук Світлані Анатоліївні, яка проживає в м.Баранівка 
вул.Польова,9, Житомирської області, загальною  площею 4,0750 га,  в тому 
числі: рілля – 3,3959 га (№272),пасовища – 0,6791 га (№568), для ведення 
товарного сільськогосподарського виробництва. Земельні ділянки розташовані за 
межами с.Зеремля, Баранівського району Житомирської області на землях 
реформованого КСП «Полісся» та належать до земель сільськогосподарського 
призначення. 

            
             2. Після виготовлення технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення меж земельної ділянки, Баранівській міській раді зареєструвати 
земельні ділянки у відділі Держгеокадастру. Громадянам  подати технічну 
документацію на розгляд сесії міської ради щодо прийняття рішення про її 
затвердження та передачі земельної ділянки у власність.  
 
       3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну земельну 
погоджувальну комісію. 
 
 
 
Міський голова                                                          Олександр МІГЕЙ 
 
                                                                                                                             



проєкт 
 
 

                                  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
 2 сесія  8 скликання 

07 грудня 2020 року                                                                                         №  
 
Про внесення змін до рішень  
сесій Баранівської міської ради 
 

        Розглянувши заяви громадян про необхідність внесення змін до рішень 
сесії Баранівської міської ради, в зв’язку з проведенням геодезичних робіт, 
уточненням площі земельної ділянки або допущенням технічної помилки, 
керуючись ст.12 Земельного кодексу України, ст.26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної земельної 
погоджувальної комісії, міська рада 

 
ВИРІШИЛА: 

            1. Внести зміни до рішення 46 сесії 7 скликання Баранівської міської ради 
від 28.08.2020 р. №2979 «Про припинення права користування земельною 
ділянкою», а саме, в пункті 4 даного рішення слова « площею 0,57 га» замінити на 
слова «площею 0,29 га». 
 
               2. Внести зміни до рішення 47 сесії 7 скликання Баранівської міської 
ради від 29.09.2020 р. №3010 «Про надання дозволу на виготовлення технічної 
документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки та проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки  комунальної власності 
Баранівської об’єднаної територіальної громади з метою передачі її у власність.», 
а саме, в пункті 9.1.15 даного рішення слова «Свиденюк Ларисі Андріївні» 
замінити на слова «Свидинюк Ларисі Андріївні». 
 3. Внести зміни до рішення 40 сесії 7 скликання  Баранівської міської 
ради від 12.02.2020 року №2838 « Про надання дозволу на виготовлення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної власності 
Баранівської об’єднаної територіальної громади за межами населених пунктів зі 
зміною цільового призначення з земель запасу на землі для ведення особистого 
селянського господарства з подальшою передачею у власність громадян», а саме 
пункт 1 викласти в новій редакції :  
  «1. Надати дозвіл на виготовлення технічної документації щодо поділу 
земельної ділянки земель запасу сільськогосподарського призначення за 
кадастровим номером 1820682600:03:000:0568 загальною площею 5,5077 га.» .             

 
Міський голова                                                  Олександр МІГЕЙ 



 ПРОЄКТ 
 

                                  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
          2 позачергова сесія 8 скликання 

07 грудня  2020 року                                                                       №  
 
Про встановлення фактичної 
поштової адреси земельних  
ділянок 
 

     Розглянувши заяву гр.Пашкевича Й.П, Марченко Л.І., Малішевської Л.М. 
про необхідність встановлення фактичної поштової адреси земельної ділянки, 
керуючись ст.12 Земельного кодексу України, ст.26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної земельної 
погоджувальної комісії, міська рада 
 
ВИРІШИЛА: 
 
             1. Встановити фактичну поштову адресу: «вул.Баранівська,26-А» замість 
«вул.Баранівська,26» в с.Лісове, Баранівського району, Житомирської області 
земельній ділянці для будівництва і обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд загальною площею 0,2500 га, яка належить на 
праві власності гр.Пашкевичу Йосипу Петровичу. Кадастровий номер 
ділянки:1820687600:04:001:0157. 
 
             2. Встановити фактичну поштову адресу: «вул.Першотравенська,5-А» 
замість «вул.Першотравенська,5» в м.Баранівка, Житомирської області земельній 
ділянці для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд загальною площею 0,1341 га, яка належить на праві власності 
гр.Марченко Лесі Іванівні. Кадастровий номер ділянки:1820600000:01:002:1000. 
 
             3. Встановити фактичну поштову адресу: «вул.Л.Українки,8» замість 
«вул.Л.Українки,7» в смт.Полянка, Баранівського району ,Житомирської області 
земельній ділянці для будівництва і обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд, яка належала покійному гр.Куцану Миколі 
Пилиповичу.   
             4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 
земельну погоджувальну комісію. 
 
 
 
 Міський голова                                                    Олександр МІГЕЙ 



ПРОЄКТ 
 

                                  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
          2 позачергова сесія 8 скликання 

07 грудня  2020 року                                                                       №  
 
Про припинення права 
користування земельною  
ділянкою  
 

        Розглянувши заяви гр.Стецюк Г.В.,гр.Шпичак В.І., гр.Пашкевич 
З.О.,гр.Мищик В.П.,гр.Мищик І.І.,гр.Королюка А.А.,гр.Максимович 
Л.В.,гр.Агеєва Л.М., гр.Ільчука Г.І.,гр.Миська М.О.,гр.Федорчук Г.В.,  керуючись 
ст.12,141 Земельного Кодексу України, ст.26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної земельної 
погоджувальної комісії, міська рада 

 
ВИРІШИЛА: 

                1. Припинити право користування земельною ділянкою гр.Стецюк 
Галині Володимирівні, яка проживає в с.Суємці, загальною площею 0,1400 га для 
ведення особистого селянського господарства за межами с.Суємці Баранівського 
району Житомирської області. Передати земельну ділянку площею 0,1400 га до 
земель запасу сільськогосподарського призначення комунальної власності 
Баранівської об’єднаної територіальної   громади.  
 
                 2. Припинити право користування земельною ділянкою гр.Шпичаку 
Володимиру Івановичу, який проживає в с.Суємці, вул.Шевченка,22, загальною 
площею 0,2700 га для ведення особистого селянського господарства в межах 
с.Суємці Баранівського району Житомирської області. Передати земельну ділянку 
площею 0,2700 га до земель запасу сільськогосподарського призначення 
комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної   громади.  
 
      3. Припинити право користування земельною ділянкою гр.Пашкевич Зої 
Олександрівні, яка проживає в с.Берестівка, вул.Шосейна,9, загальною площею 
0,5500 га для ведення особистого селянського господарства в с.Берестівка 
Баранівського району Житомирської області. Передати земельну ділянку площею 
0,5500 га до земель запасу сільськогосподарського призначення комунальної 
власності Баранівської об’єднаної територіальної   громади.  
 
                 4. Припинити право користування земельною ділянкою гр.Мищик 
Валентині Петрівні, яка проживає в м.Баранівка, вул.Західна,10/2, загальною 
площею 0,1200 га для ведення особистого селянського господарства в межах 
м.Баранівка, Житомирської області. Передати земельну ділянку площею 0,1200 га 



до земель запасу сільськогосподарського призначення комунальної власності 
Баранівської об’єднаної територіальної   громади. 
 
                 5. Припинити право користування земельною ділянкою гр.Мищику 
Івану Івановичу, який проживає в м.Баранівка, вул.Західна,10/2, загальною 
площею 0,1200 га для ведення особистого селянського господарства в межах 
м.Баранівка, Житомирської області. Передати земельну ділянку площею 0,1200 га 
до земель запасу сільськогосподарського призначення комунальної власності 
Баранівської об’єднаної територіальної   громади. 
 
        6. Припинити право користування земельною ділянкою гр.Королюку 
Анатолію Аріоновичу, який проживає в с.Суємці, загальною площею 1,0000 га 
для ведення особистого селянського господарства за межами с.Суємці 
Баранівського району Житомирської області.. Передати земельну ділянку площею 
1,0000 га до земель запасу сільськогосподарського призначення комунальної 
власності Баранівської об’єднаної територіальної   громади. 
 
        7. Припинити право користування земельною ділянкою гр.Максимович 
Любові Василівні, яка проживає в с.Суємці, вул.Шевченка,36, загальною площею 
0,6000 га для ведення особистого селянського господарства за межами с.Суємці 
Баранівського району Житомирської області. Передати земельну ділянку площею 
0,6000 га до земель запасу сільськогосподарського призначення комунальної 
власності Баранівської об’єднаної територіальної   громади. 
  
         8. Припинити право користування земельною ділянкою гр.Агеєвій Любові 
Миколаївні, яка проживає в с.Суємці, загальною площею 0,4000 га для ведення 
особистого селянського господарства за межами с.Суємці Баранівського району 
Житомирської області. Передати земельну ділянку площею 0,4000 га до земель 
запасу сільськогосподарського призначення комунальної власності Баранівської 
об’єднаної територіальної   громади. 
 

9. Припинити право користування земельною ділянкою гр.Ільчуку Григорію 
Івановичу, який проживає в с.Суємці, вул.Д.Савчука,22, загальною площею 
0,4000 га для ведення особистого селянського господарства за межами с.Суємці 
Баранівського району Житомирської області. Передати земельну ділянку площею 
0,4000 га до земель запасу сільськогосподарського призначення комунальної 
власності Баранівської об’єднаної територіальної   громади. 

 
10. Припинити право користування земельною ділянкою гр.Миську Миколі 

Оксеновичу, який проживає в с.Суємці, вул.Д.Савчука, загальною площею 0,2000 
га для ведення особистого селянського господарства за межами с.Суємці 
Баранівського району Житомирської області. Передати земельну ділянку площею 
0,2000 га до земель запасу сільськогосподарського призначення комунальної 
власності Баранівської об’єднаної територіальної   громади. 

 
11. Припинити право користування земельною ділянкою гр.Федорчук 

Галині Василівні, яка проживає в с.Суємці, вул.Яблунева,12, загальною площею 
0,5000 га для ведення особистого селянського господарства за межами с.Суємці 



Баранівського району Житомирської області. Передати земельну ділянку площею 
0,5000 га до земель запасу сільськогосподарського призначення комунальної 
власності Баранівської об’єднаної територіальної   громади. 

 
12. Припинити право користування земельною ділянкою в зв’язку зі смертю 

гр.Погорілому Леоніду Івановичу загальною площею 0,0600 га для ведення 
особистого селянського господарства в межах с.Глибочок, Баранівського району 
Житомирської області. Передати земельну ділянку площею 0,0600 га до земель 
запасу сільськогосподарського призначення комунальної власності Баранівської 
об’єднаної територіальної   громади. 

 
13. Припинити право користування земельною ділянкою гр.Назарчук  Ользі 

Петрівні, яка проживає в с.Глибочок, вул.Поліська,120, загальною площею 0,2000 
га для ведення особистого селянського господарства в межах с.Глибочок, 
Баранівського району Житомирської області. Передати земельну ділянку площею 
0,2000 га до земель запасу сільськогосподарського призначення комунальної 
власності Баранівської об’єднаної територіальної   громади. 

14. Припинити право користування земельною ділянкою гр.Ліщинській Вірі 
Петрівні, яка проживає в смт.Першотравенськ, вул.Лермонтова, 8, кв.24, 
загальною площею 0,0600 га для ведення особистого селянського господарства в 
межах с.Глибочок, Баранівського району Житомирської області. Передати 
земельну ділянку площею 0,0600 га до земель запасу сільськогосподарського 
призначення комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної   
громади. 

15. Припинити право користування земельною ділянкою гр.Мельник Лідії 
Леонідівні, яка проживає в с.Йосипівка, вул.Л.Українки,17, загальною площею 
0,2000 га для ведення особистого селянського господарства за межами 
с.Йосипівка, Баранівського району Житомирської області. Передати земельну 
ділянку площею 0,2000 га до земель запасу сільськогосподарського призначення 
комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної   громади. 

16. Припинити право користування земельною ділянкою гр.Мирончуку 
Василю Валентиновичу, який проживає в с.Колодянка, вул.Садова,7, загальною 
площею 0,3000 га, в т.ч., 0,05 га - для ведення особистого селянського 
господарства та 0,25 га - для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
в с.Мирославль, Баранівського району Житомирської області. Передати земельну 
ділянку площею 0,0500 га до земель запасу сільськогосподарського призначення 
комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної   громади та 0,25 га 
до земель запасу житлової та громадської забудови комунальної власності 
Баранівської об’єднаної територіальної   громади. 

17. Припинити право користування земельною ділянкою гр.Бадаху 
Анатолію Юрійовичу, який проживає в с.Суємці, загальною площею 0,2000 га для 
ведення особистого селянського господарства за межами с.Суємці Баранівського 
району Житомирської області. Передати земельну ділянку площею 0,2000 га до 
земель запасу сільськогосподарського призначення комунальної власності 
Баранівської об’єднаної територіальної   громади. 

18. Припинити право користування земельною ділянкою гр.Бондару 
Володимиру Петровичу, який проживає в с.Суємці, загальною площею 0,4000 га 
для ведення особистого селянського господарства за межами с.Суємці 



Баранівського району Житомирської області. Передати земельну ділянку площею 
0,4000 га до земель запасу сільськогосподарського призначення комунальної 
власності Баранівської об’єднаної територіальної   громади. 

19. Припинити право користування земельною ділянкою гр.Арзанцеву 
Сергію Вікторовичу, який проживає в с.Зеремля, загальною площею 0,2000 га для 
ведення особистого селянського господарства за межами с.Суємці Баранівського 
району Житомирської області. Передати земельну ділянку площею 0,2000 га до 
земель запасу сільськогосподарського призначення комунальної власності 
Баранівської об’єднаної територіальної   громади. 

20. Припинити право користування земельною ділянкою гр.Арзанцевій 
Марії Сергіївні, яка проживає в с.Суємці, загальною площею 0,4000 га для 
ведення особистого селянського господарства за межами с.Суємці Баранівського 
району Житомирської області. Передати земельну ділянку площею 0,4000 га до 
земель запасу сільськогосподарського призначення комунальної власності 
Баранівської об’єднаної територіальної   громади. 
         21. Припинити право користування земельною ділянкою 0,24 га для 
будівництва та обслуговування житлового будинку Баранівській дільниці 
Новоград-Волинського Управління Осушувальних Систем, в зв’язку з 
припиненням діяльності організації, та визнати таким, що втратив чинність, 
Державний акт на право постійного користування землею І-ЖТ №001301, який 
зареєстрований в Книзі державних актів на право постійного користування 
землею за №27. 

22. Припинити право користування земельною ділянкою гр.Гончаровій 
Галині Вікторівні, яка проживає в м.Баранівка, вул.Пилипа Орлика,2/1, загальною 
площею 0,1500 га для ведення особистого селянського господарства по 5 
пров.Поліському в м.Баранівка, Житомирської області. Передати земельну 
ділянку площею 0,1500 га до земель запасу сільськогосподарського призначення 
комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної   громади. 

23. Припинити право користування земельною ділянкою гр.Чернишук 
Наталії Миколаївні, яка проживає в с.Суємці, загальною площею 0,2200 га для 
ведення особистого селянського господарства в межах с.Суємці Баранівського 
району Житомирської області. Передати земельну ділянку площею 0,2200 га до 
земель запасу сільськогосподарського призначення комунальної власності 
Баранівської об’єднаної територіальної   громади. 

24. Припинити право користування земельною ділянкою гр.Супронець 
Галині Дмитрівні, яка проживає в с.Суємці, загальною площею 0,4000 га для 
ведення особистого селянського господарства в межах с.Суємці Баранівського 
району Житомирської області. Передати земельну ділянку площею 0,4000 га до 
земель запасу сільськогосподарського призначення комунальної власності 
Баранівської об’єднаної територіальної   громади. 
         25. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну земельну 
погоджувальну комісію. 
 
Міський голова                                                           Олександр МІГЕЙ 
 
 



ПРОЄКТ 
 

                                  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
          2 позачергова сесія 8 скликання 

07 грудня  2020 року                                                                       №  
  
 Про присвоєння поштової 
адреси земельним ділянкам 
 

        Розглянувши заяви гр.Цалко І.В., гр.Березовської С.В. про присвоєння 
поштової адреси земельним ділянкам, з метою впорядкування нумерації 
земельних ділянок, керуючись ст.26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної земельної 
погоджувальної комісії, міська рада 

 
ВИРІШИЛА: 
 
               1. Присвоїти земельній ділянці згідно державного акту ЖТ 12-01 
№000433 площею 0,3038 га,  в т.ч. 0,1200 га - для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, 0,1838 га - для  особистого селянського господарства, яка 
належить на праві власності гр.Цалко Ірині Вікторівні, поштову адресу: 3 
пров.Дубрівське шоссе,12, м.Баранівка. 
    2. Присвоїти земельній ділянці згідно державного акту ЖТ 12-01 №000434 
площею 0,1500 га  для будівництва та обслуговування житлового будинку, яка 
належить на праві власності гр.Березовській Світлані Вікторівні, поштову адресу: 
3 пров.Дубрівське шоссе,10, м.Баранівка. 
              3. Присвоїти земельній ділянці згідно витягу з Державного реєстру 
речових прав на нерухоме майно площею 0,1500 га  для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, яка належить на праві власності 
гр.Письменюку Ярославу Миколайовичу, кадастровий номер 
1820683600:02:002:0160, поштову адресу: вул.Лесі Українки,5-А. 
               4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 
земельну погоджувальну комісію. 
 
 
Міський голова                                                                Олександр МІГЕЙ 
 



ПРОЄКТ 
 

                                  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
          2 позачергова сесія 8 скликання 

07 грудня  2020 року                                                                       №  
Про затвердження технічної документації 
із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж  земельних ділянок в натурі (на місцевості) 
з метою надання їх в оренду загальною площею 
182,6809 га для ведення товарного сільськогосподарського 
виробництва за  рахунок невитребуваних часток (паїв) 
СТОВ «МиРославель-Агро» 
 

      Розглянувши клопотання директора СТОВ «МиРославель-Агро» Дудкина 
О.Ю. та технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) з метою надання їх в оренду, 
керуючись ст.12,93,125,126,1861, Перехідними положеннями Земельного кодексу 
України, Законом України «Про оренду землі», ст.26 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної земельної 
погоджувальної комісії, міська рада 

 
ВИРІШИЛА: 
 
             1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості)  та передати в 
оренду сільськогосподарському товариству з обмеженою відповідальністю 
«МиРославель-Агро» в особі директора О.Ю.Дудкина в довгострокову оренду 
терміном на  7 (сім ) років або до моменту державної реєстрації спадкоємцем прав 
на землю, земельні ділянки площею 177,6046 га згідно з додатком 1 для ведення 
товарного сільськогосподарського виробництва за рахунок нерозподілених 
(невитребуваних) земельних часток (паїв) із земель реформованого КСП 
«Світанок за межами с.Берестівка та із земель реформованого КСП «Новий 
Шлях» за межами с.Мирославль Встановити розмір орендної плати за оренду 
земельних ділянок – 8 % від нормативно-грошової оцінки землі. 

      2. Після затвердження технічної документації представнику СТОВ 
«МиРославель-Агро» замовити виготовлення договорів оренди землі та 
зареєструвати речове право на нерухоме майно відповідно до чинного 
законодавства. 

      3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну земельну 
погоджувальну комісію. 

 
Міський голова                                             Олександр МІГЕЙ 
                                                                                                                       



ПРОЄКТ 
 

                                  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
          2 позачергова сесія 8 скликання 

07 грудня  2020 року                                                                       №  
 №  
  
Про передачу в оренду земельної ділянки  
для розміщення та експлуатації основних, 
підсобних і допоміжних будівель та споруд 
підприємств переробної, машинобудівної та 
іншої промисловості ТзОВ «Декор Україна» 
 

      Розглянувши клопотання директора ТзОВ «Декор Україна» Молотковця 
О.О., керуючись ст.12,93,125,126 Земельного кодексу України, Законом України 
«Про оренду землі», ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», враховуючи рекомендації постійної земельної погоджувальної комісії, 
міська рада 

 
ВИРІШИЛА: 
 

       1. Передати товариству з обмеженю відповідальністю «Декор Україна» в 
короткострокову оренду терміном на 1 (один) рік земельну ділянку площею 
0,2797 га для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних 
будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої 
промисловості по вул.Першотравенській,30 в м.Баранівка.Кадастровий номер 
ділянки: 1820600000:01:006:0156. Встановити розмір орендної плати за оренду 
земельної ділянки - 12% від нормативно-грошової оцінки земельної ділянки. 

      2. Представнику ТзОВ «Декор Україна» замовити виготовлення договору 
оренди землі та зареєструвати речове право на нерухоме майно відповідно до 
чинного законодавства. 

      3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну земельну 
погоджувальну комісію. 

 
 

Міський голова                                             Олександр МІГЕЙ 



ПРОЄКТ 
 

                                  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
          2 позачергова сесія 8 скликання 

07 грудня  2020 року                                                                       №  
 
Про надання дозволу на  
проведення експертної  
грошової оцінки земельної 
ділянки гр.Ільчука О.П. 
 
               Розглянувши заяву гр.Ільчука О.П., договір оренди землі від 23.10.2020 
р.,  керуючись ст.12,127,128 Земельного кодексу України, ст.26 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної 
земельної погоджувальної комісії, міська рада 

 
ВИРІШИЛА: 

1. Надати дозвіл на проведення експертної грошової оцінки земельної 
ділянки комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної громади, 
яка передана в оренду гр.Ільчуку Олексію Петровичу в м.Баранівка, 
вул.Звягельська,120,  загальною площею 0,3000 га для розміщення та експлуатації 
основних, підсобних та допоміжних будівель і споруд підприємств переробної, 
машинобудівно та іншої промисловості. Кадастровий номер земельної ділянки: 
1820600000:01:001:0978. 

2. Зобов’язати гр.Ільчука О.П. укласти з Баранівською міською радою 
договір про оплату авансового внеску в рахунок оплати ціни земельної ділянки в 
місячний термін з дати прийняття цього рішення. 

3. Міському голові Мігею О.Ю. від імені Баранівської міської ради 
укласти: 

- договір про оплату авансового внеску в рахунок оплати ціни земельної 
ділянки.  

4.Відділу містобудування, архітектури, земельних відносин і комунальної 
власності Баранівської міської ради укласти договір на проведення експертної 
грошової оцінки земельної ділянки з суб’єктом оціночної діяльності, який має 
ліцензію на виконання землеоціночних робіт та провести розрахунок за 
виготовлення технічного звіту з експертної грошової оцінки земельних ділянок. 
Фінансування робіт з проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки 
провести за рахунок коштів авансового внеску, сплаченого Ільчуком О.П. 

       5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну земельну 
погоджувальну комісію. 

 
Міський голова                                                          Олександр МІГЕЙ 



ПРОЄКТ 
 

                                  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
          2 позачергова сесія 8 скликання 

07 грудня  2020 року                                                                       №  
Про розгляд заяв громадян щодо надання  
дозволу на виготовлення проекту  
землеустрою щодо відведення земельної  
ділянки комунальної власності Баранівської  
об’єднаної територіальної громади  
з метою передачі її у власність 
 

        Розглянувши заяви громадян, графічні матеріали з зазначенням бажаного 
місця розташування земельної ділянки, заслухавши інформацію начальника 
відділу містобудування, архітектури, земельних відносин та комунальної 
власності Баранівської міської ради                 Шевчук О.Г., керуючись ст.12 
Земельного кодексу України, ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування 
в Україні», враховуючи рекомендації постійної земельної погоджувальної комісії, 
міська рада 

 
ВИРІШИЛА: 

             1. Відмовити в наданні дозволу на розробку проекту землеустрою щодо 
відведення у власність земельної ділянки комунальної власності Баранівської 
об’єднаної територіальної громади: 
             1.1. Іщуку Дмитрові Миколайовичу, який проживає по 
вул.Соборній,43/52 в м.Баранівка Житомирської області, орієнтовною площею 
2,00 га для ведення особистого селянського господарства із земель запасу 
сільськогосподарського призначення, розташованої за межами с.Марківка 
(1820685300:01:000:0348), в зв’язку з тим, що на даній території відсутні вільні 
земельні ділянки. 
             1.2. Іщуку Богданові Миколайовичу, який проживає по 
вул.Соборній,43/52 в м.Баранівка Житомирської області, орієнтовною площею 
2,00 га для ведення особистого селянського господарства із земель запасу 
сільськогосподарського призначення, розташованої за межами с.Марківка 
(1820685300:01:000:0348), в зв’язку з тим, що на даній території відсутні вільні 
земельні ділянки. 
             1.3. Миську Ігореві Леонідовичу, який проживає по вул.Поліській,3 в 
с.Зеремля Баранівського району Житомирської області, орієнтовною площею 
2,00 га для ведення особистого селянського господарства із земель запасу 
сільськогосподарського призначення, розташованої за межами с.Зеремля, в 
зв’язку з тим, що ділянка належить до земель реформованого КСП «Полісся» 
під земельними частками (паями). 



             1.4. Миську Юрію Леонідовичу, який проживає в с.Зеремля, 
Баранівського району, Житомирської області, орієнтовною площею 2,00 га для 
ведення особистого селянського господарства із земель запасу 
сільськогосподарського призначення, розташованої за межами с.Зеремля, в 
зв’язку з тим, що ділянка належить до земель реформованого КСП «Полісся» 
під земельними частками (паями). 
              1.5. Іщуку Миколі Анатолійовичу, який проживає по вул.Соборній,43/52 
в м.Баранівка Житомирської області, орієнтовною площею 2,00 га для ведення 
особистого селянського господарства із земель запасу сільськогосподарського 
призначення, розташованої за межами с.Глибочок (1820683600:07:000:0185), в 
зв’язку з тим, що відповідно до рішення 39 сесій 8 скликання Баранівської 
міської ради від 24.12.2019 року №2670 надано дозвіл на виготовлення проекту 
землеустрою щодо відведення земельних ділянок зі зміною цільового 
призначення з земель запасу на землі загального користування (громадський 
випас), в тому числі на дану земельну ділянку. 
              1.6. Мартинюк Зої Петрівні, яка проживає по вул.Волянського,16 в 
с.Стара Гута Баранівського району ,Житомирської області, орієнтовною площею 
2,00 га для ведення особистого селянського господарства із земель запасу 
сільськогосподарського призначення, розташованої за межами с.Стара Гута 
(1820683600:01:000:0366), в зв’язку з тим, що ділянка належить до земель 
державної власності. 
              1.7. Лавренчуку Олегові Юрійовичу, який проживає по 
вул.Першотравневій,18 в с.Рогачів Баранівського району Житомирської області, 
орієнтовною площею 2,00 га для ведення особистого селянського господарства 
із земель запасу сільськогосподарського призначення, розташованої за межами 
с.Рогачів (1820684800:07:000:0547), в зв’язку з тим, що на даній території 
проводиться випасання худоби місцевими жителями. 
      1.8. Лавренчуку Богдану Юрійовичу, який проживає по 
вул.Першотравневій,18 в с.Рогачів Баранівського району Житомирської області, 
орієнтовною площею 2,00 га для ведення особистого селянського господарства 
із земель запасу сільськогосподарського призначення, розташованої за межами 
с.Рогачів (1820684800:07:000:0547), в зв’язку з тим, що на даній території 
проводиться випасання худоби місцевими жителями. 
             1.9. Захарчук Ользі Петрівні, яка проживає по 1 пр.Садовому,29 в 
м.Баранівка Житомирської області, орієнтовною площею 2,00 га для ведення 
особистого селянського господарства із земель запасу сільськогосподарського 
призначення, розташованої за межами с.Іванівка (1820685300:01:000:0285), в 
зв’язку з тим, що на даній території відсутні вільні земельні ділянки (недійсний 
кадастровий номер). 
             1.10. Ночваю Олексію Гнатовичу, який проживає по вул.Поліській,51 в 
м.Баранівка Житомирської області, орієнтовною площею 2,00 га для ведення 
особистого селянського господарства із земель запасу сільськогосподарського 
призначення, розташованої за межами с.Іванівка (1820685300:01:000:0285), в 
зв’язку з тим, що на даній території відсутні вільні земельні ділянки (недійсний 
кадастровий номер). 

             1.11. Маркіну Романові Павловичу, який проживає по вул.Соборній,52/1 в 
м.Баранівка Житомирської області, орієнтовною площею 0,10 га для будівництва 
і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд із земель 



запасу житлової та громадської забудови, розташованої в м.Баранівка, в зв’язку з 
тим, що на даній території відсутні вільні земельні ділянки. 

             1.12. Вітте Петрові Олександровичу, який проживає по 
вул.Вишнівецькій,60 в с.Зеремля Баранівського району Житомирської області, 
орієнтовною площею 2,00 га для ведення особистого селянського господарства 
із земель запасу сільськогосподарського призначення, розташованої за межами 
с.Вишнівка, в зв’язку з тим, що на даній території відсутні вільні земельні 
ділянки. 

1.13. Вознюку Миколі Васильовичу, який проживає по вул.Звягельська,60 
кв.5 в м.Баранівка Житомирської області, орієнтовною площею 2,00 га для 
ведення особистого селянського господарства із земель запасу 
сільськогосподарського призначення, розташованої в м.Баранівка, в зв’язку з 
тим, що на даній території відсутні вільні земельні ділянки. 
           1.14 Нікітчину Олексію Юрійовичу, який проживає по вул.Шевченка,142 
в м.Баранівка, Житомирської області, орієнтовною площею 2,00 га для ведення 
особистого селянського господарства із земель запасу сільськогосподарського 
призначення, розташованої в м.Баранівка, в зв’язку з тим, що на даній території 
відсутні вільні земельні ділянки. 
           1.15 Прокопчуку Олександрові Юрійовичу, який проживає по 1 
пр.Пилипа Орлика,18 в м.Баранівка, Житомирської області, орієнтовною 
площею 0,17 га для ведення особистого селянського господарства із земель 
запасу сільськогосподарського призначення, розташованої в м.Баранівка, 1 
пр.Пилипа Орлика, в зв’язку з тим, що він використав своє право на 
безкоштовну приватизацію земельної ділянки для ведення особистого 
селянського господарства. 
 

                2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 
земельну погоджувальну комісію. 
 
 
Міський голова                                                        Олександр МІГЕЙ  



ПРОЄКТ 
 

                                  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
          2 позачергова сесія 8 скликання 

07 грудня  2020 року                                                                       №  
 
Про прийняття в комунальну 
власність Баранівської об’єднаної  
територіальної громади відумерлої 
спадщини та надання дозволу на 
виготовлення технічної документації 
із землеустрою щодо встановлення  
(відновлення) меж земельної ділянки 
в натурі (на місцевості) 
 

        Заслухавши інформацію начальника відділу містобудування, архітектури, 
земельних відносин та комунальної власності Шевчук О.Г. про необхідність 
прийняття в комунальну власність Баранівської ОТГ права на нерухоме майно 
(земельна частка (пай), яке визнане судом відумерлою спадщиною, розглянувши 
рішення Баранівського районного суду Житомирської області від 08 вересня 2020 
року, справа №273/1782/20, керуючись ст.12,83 Земельного кодексу України, 
ст.1277,1285 Цивільного кодексу України, ст.12,25 Закону України «Про 
землеустрій», Законом України «Про Державну реєстрацію речових прав на 
нерухоме майно та їх обтяжень», Законом України «Про Державний земельний 
кадастр», ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
враховуючи рекомендації постійної земельної погоджувальної комісії, міська рада 

 
ВИРІШИЛА: 
 

        1. Прийняти в комунальну власність Баранівської об’єднаної 
територіальної громади нерухоме майно, яке визнане судом відумерлою 
спадщиною, а саме, право на земельну частку (пай) площею 4,69 умовних 
кадастрових гектарів на землях реформованого СГК «Надія», яке належало 
померлій Сахнюк Анастасії Григорівні та посвідчене сертифікатом серії ЖТ 
№0146803. 

        2. Надати дозвіл на розробку технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) з 
метою передачі її у комунальну власність для ведення товарного 
сільськогосподарського виробництва загальною площею 2,6456 га, в тому числі: 
ділянка №1(244) – 2,6456 га (пасовище), та закріплення на місцевості межовими 
знаками. Земельна ділянка розташована за межами с.Острожок на землях 
реформованого СГК «Надія» та відноситься до категорії земель 
сільськогосподарського призначення. 



         3. Відділу містобудування, архітектури, земельних відносин та 
комунальної власності Баранівської міської ради замовити виготовлення 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки 
в натурі (на місцевості) для ведення товарного сільськогосподарського 
виробництва. Після виготовлення технічної документації, зареєструвати земельні 
ділянки у відділі Держгеокадастру та подати технічну документацію із 
землеустрою на розгляд сесії міської ради щодо прийняття рішення про її 
затвердження та передачі земельної ділянки в комунальну власність. 
               4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 
земельну погоджувальну комісію. 
 
 Міський голова                                                       Олександр МІГЕЙ 
 



ПРОЄКТ 
 

                                  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
          2 позачергова сесія 8 скликання 

07 грудня  2020 року                                                                       №  
 
Про надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки для будівництва та 
обслуговування будівель торгівлі з  
подальшою передачею в оренду  
Радулинському сільському споживчому 
товариству 
 

      Розглянувши клопотання керівника Радулинського ССТ Цимбалюк Г.М., 
виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-
підприємців та громадських формувань, витяг з Державного реєстру речових прав 
на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 15.10.2020 р., технічний 
паспорт на громадський будинок з господарськими (допоміжними) будівлями та 
спорудами, керуючись ст.12,39,93,125,126 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», Законом України «Про оренду землі», ст.26 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної земельної 
погоджувальної комісії, міська рада 
 

ВИРІШИЛА: 

             1. Надати дозвіл Радулинському сільському споживчому товариству, 
юридична адреса якого: с.Дубрівка, Житомирської області, на розробку проекту 
землеустрою щодо відведення в оренду земельної ділянки з земель запасу 
житлової та громадської забудови комунальної власності Баранівської об,єднаної 
територіальної громади орієнтовною загальною площею 0,0100 га для 
будівництва та обслуговування будівель торгівлі в с.Берестівка, вул.Центральна,1. 

         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. Представнику Радулинського ССТ подати проект 
землеустрою на розгляд сесії міської ради щодо прийняття рішення про його 
затвердження та передачі земельної ділянки в оренду. 

 
Міський голова                                                                          Олександр МІГЕЙ 



ПРОЄКТ 
 

                                  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
          2 позачергова сесія 8 скликання 

07 грудня  2020 року                                                                       №  
   
Про надання дозволу на виготовлення 
детального плану території  
 
       Розглянувши звернення ТОВ «Продторг 2020», про надання дозволу на 
виготовлення детального плану території земельної ділянки по вул. Звягельська, 
14, м. Баранівка, керуючись ст. 12 Земельного кодексу України, Законом України 
«Про регулювання містобудівної діяльності», Наказом Міністерства 
регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства 
України від 16.11.2011 р. №290, ст. 26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної земельної 
погоджувальної комісії, міська рада 
 
       ВИРІШИЛА: 
 
1. Баранівській міській раді в особі міського голови Мігея О.Ю. замовити 
виготовлення детального плану території в межах вулиць Європейська, 
Звягельська, Софіївська та провулку Червоний м. Баранівка, Баранівського 
району, Житомирської області. 
2. Виконавчому комітету Баранівської міської ради забезпечити підготовку 
замовлення договору на розроблення детального плану, надання вихідних даних, 
поточний контроль за виконанням робіт та надання проекту на затвердження. 
3. Фінансування робіт по виготовленню детального плану провести відповідно до 
чинного законодавства. 
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну земельну 
погоджувальну комісію. 
 
 
 
 Міський голова                                                                     Олександр МІГЕЙ 
                                                                                                              



ПРОЄКТ 
 

                                  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
          2 позачергова сесія 8 скликання 

 
07 грудня  2020 року                                                                       №  
 
Про затвердження Детального плану 
території земельної ділянки, загальною  
площею 0,1000 га, за адресою:  
Житомирська область, м. Баранівка,  
вулиця Івана Франка, 110  
 
 
       Розглянувши «Детальний план території земельної ділянки, загальною 
площею 0,1000 га, за адресою: Житомирська область, м. Баранівка, вулиця Івана 
Франка, 110», враховуючи протокол громадських слухань №1 від 26.05.2020р., 
протокол архітектурно-містобудівної ради №2 від 29.09.2020р., керуючись ст.19 
Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», наказом 
Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального 
господарства України від 16.11.2011 р. №290 «Про затвердження порядку 
розроблення містобудівної документації», ст.26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної земельної 
погоджувальної комісії, міська рада 
 
ВИРІШИЛА: 
 
1. Затвердити Детальний план території земельної ділянки, загальною площею 
0,1000 га, за адресою: Житомирська область, м. Баранівка, вулиця Івана Франка, 
110, який розроблений ПФ «ЮрЕкс». 
2. Виконавчому комітету Баранівської міської ради забезпечити оприлюднення 
детального плану території протягом 10 днів з дати його затвердження. 
3.   Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну земельну 
погоджувальну комісію. 
 
 
Міський голова                                                                          Олександр МІГЕЙ 



ПРОЄКТ 
 

                                  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
          2 позачергова сесія 8 скликання 

07 грудня  2020 року                                                                       №  
 
Про внесення змін до детального 
плану території та надання дозволу  
на виготовлення детального плану території  
 
        Розглянувши заяву гр. Пилипчук Галини Андріївни, про надання дозволу на 
виготовлення детального плану території земельної ділянки по вул. 
Першотравенська, 2е, м. Баранівка, керуючись ст. 12 Земельного кодексу 
України, Законом України «Про регулювання містобудівної діяльності», Наказом 
Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального 
господарства України від 16.11.2011 р. №290, ст. 26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної земельної 
погоджувальної комісії, міська рада 
 
ВИРІШИЛА:  
 
1. Надати дозвіл на внесення змін до «Детальний план території в межах вулиць 
Першотравенська, Шевченка  та частини річки Душнівка в м. Баранівка 
Житомирської області.», затвердженого рішенням Баранівської міської ради 27 
сесії 7 скликання від 21.12.2018р. №1521. 
2. Баранівській міській раді в особі міського голови Мігея О.Ю. замовити 
виготовлення детального плану території в межах вулиць Першотравенська, 
Шевченка  та частини річки Душнівка в м. Баранівка Житомирської області. 
3. 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. 
4. Фінансування робіт по виготовленню детального плану провести відповідно до 
чинного законодавства. 
5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну земельну 
погоджувальну комісію. 
  
  
 Міський голова                                                                      Олександр МІГЕЙ 



ПРОЄКТ 
 

                                  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
          2 позачергова сесія 8 скликання 

07 грудня  2020 року                                                                       №  
 
Про надання дозволу на виготовлення 
технічної документації із землеустрою 
щодо поділу земельної ділянки та проекту  
землеустрою щодо відведення земельної  
ділянки комунальної власності Баранівської  
об’єднаної територіальної громади з метою 
передачі її у власність 
 

        Розглянувши рішення Баранівського районного суду від 09.07.2020 р., 
справа №273/1327/20, заслухавши інформацію начальника відділу 
містобудування, архітектури, земельних відносин та комунальної власності 
Баранівської міської ради Шевчук О.Г., керуючись ст.12,33,118,125,126 
Земельного кодексу України, Законом України «Про порядок виділення в натурі 
(на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)», 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 земельної погоджувальної комісії, міська рада 

 
ВИРІШИЛА:  

            1. Надати дозвіл на розробку технічної документації із землеустрою щодо 
поділу земельної ділянки загальною площею 5,0181 га (кадастровий номер: 
1820600000:02:000:0456). 
            1.1 Надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки сільськогосподарського призначення комунальної власності 
Баранівської об’єднаної територіальної громади зі зміною цільового 
призначення з земель запасу (16.00) на землі для ведення особистого 
селянського господарства (01.03) за межами м.Баранівка Житомирської області, 
з подальшою передачею у власність: 
            1.1.1 Бадаху Михайлові Петровичу, який проживає по 
вул.Партизанській,113 в м.Баранівка Баранівського району Житомирської 
області, в розмірі 4,59 умовних кадастрових гектарів. 

               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.Бадаху М.П. подати проект землеустрою на розгляд сесії 



міської ради щодо прийняття рішення про його затвердження та передачі 
земельної ділянки у власність.  
               3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 
земельну погоджувальну комісію. 
 
 
 Міський голова                                                   Олександр МІГЕЙ 
 
============================================================== 

 
 ПРОЄКТ 

 

                                  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
          2 позачергова сесія 8 скликання 

 
07 грудня  2020 року                                                                       №  
 
Про прийняття у комунальну 
власність Баранівської об’єднаної  
територіальної громади земельних 
ділянок 
 

        Відповідно до  ст.12,122 Земельного кодексу України, Указу Президента 
України від 15 жовтня 2020 року №449 «Про деякі заходи щодо прискорення 
реформ у сфері земельних відносин» та Постанови Кабінету Міністрів України 
від 16.11.2020 р. №1113 «Деякі заходи щодо прискорення реформ у сфері 
земельних відносин», ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», враховуючи рекомендації постійної земельної погоджувальної комісії, 
міська рада 

 
ВИРІШИЛА: 
 

        1. Прийняти у комунальну власність Баранівської об’єднаної 
територіальної громади земельні ділянки сільськогосподарського призначення 
державної власності загальною площею 901,1767 га, які розташовані за межами 
населених пунктів Баранівської міської об’єднаної територіальної громади 
Баранівського району Житомирської області, згідно з Актом приймання-передачі 
земельної ділянки сільськогосподарського призначення із державної у 
комунальну власність від 30.11.2020 року. 
               2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 
земельну погоджувальну комісію. 
 
 Міський голова                                             Олександр МІГЕЙ 



Додаток  1   
до рішення 2 сесії 8 скликання 
Баранівської  міської ради   
від 7.12.2020 р. №  

 
№п/п № ділянки Кадастровий номер Площа,га 

1 1 1820680400:02:000:0471 1,8979 

2 2 1820680400:02:000:0472 1,8964 

3 3 1820680400:02:000:0473 1,8983 

4 4 1820680400:02:000:0474 1,8964 

5 5 1820680400:02:000:0475 1,8158 

6 6 1820680400:02:000:0476 1,8977 

7 7 1820680400:02:000:0477 1,8972 

8 8 1820680400:02:000:0478 1,8972 

9 9 1820680400:02:000:0479 1,8526 

10 10 1820680400:02:000:0480 1,8523 

11 11 1820680400:02:000:0481 1,8932 

12 12 1820680400:02:000:0482 1,892 

13 13 1820680400:02:000:0483 1,8949 

14 14 1820680400:02:000:0484 1,8937 

15 15 1820680400:02:000:0485 1,8939 

16 16 1820680400:02:000:0486 1,892 

17 17 1820680400:02:000:0487 1,8956 

18 18 1820680400:02:000:0488 1,8963 

19 19 1820680400:02:000:0489 1,8948 

20 20 1820680400:02:000:0490 1,895 

21 21 1820680400:02:000:0491 1,8973 

22 22 1820680400:02:000:0492 1,8933 

23 23 1820680400:02:000:0493 1,897 

24 24 1820680400:02:000:0494 1,8915 

25 25 1820680400:02:000:0495 1,8682 

26 26 1820680400:02:000:0496 1,8901 

27 27 1820680400:02:000:0497 1,8916 

28 28 1820680400:02:000:0498 1,8879 

29 348 1820680400:02:000:1828 0,736 

30 349 1820680400:02:000:1838 2,903 

31 351 1820680400:02:000:1837 3,2536 

32 353 1820680400:02:000:1836 1,4589 

33 354 1820680400:02:000:1835 3,2249 



34 355 1820680400:02:000:1834 3,1766 

35 357 1820680400:02:000:1833 3,7811 

36 358 1820680400:02:000:1832 3,0408 

37 359 1820680400:02:000:1831 3,957 

38 360 1820680400:02:000:1830 3,4794 

39 361 1820680400:02:000:1829 3,1413 

40 362 1820680400:02:000:1839 3,0372 

41 363 1820680400:02:000:1840 2,9778 

42 364 1820680400:02:000:1841 2,9498 

43 365 1820680400:02:000:1842 3,3748 

44 366 1820680400:02:000:1843 3,3243 

45 367 1820680400:02:000:1844 2,9828 

46 368 1820680400:02:000:1845 3,0251 

47 369 1820680400:02:000:1846 3,0003 

48 370 1820680400:02:000:1847 2,9675 

49 371 1820680400:02:000:1848 3,0633 

50 372 1820680400:02:000:1849 3,0942 

51 373 1820680400:02:000:1850 3,0621 

52 374 1820680400:02:000:1851 3,0892 

53 375 1820680400:02:000:1853 3,1005 

54 376 1820680400:02:000:1852 2,8789 

55 377 1820680400:02:000:1854 2,8438 

56 378 1820680400:02:000:1855 2,8299 

57 379 1820680400:02:000:1856 2,8796 

58 380 1820680400:02:000:1857 3,0468 

59 381 1820680400:02:000:1858 2,922 

60 384 1820680400:02:000:1861 3,1633 

61 385 1820680400:02:000:1862 3,0749 

62 386 1820680400:02:000:1863 2,9986 

63 387 1820680400:02:000:1864 3,0827 

64 388 1820680400:02:000:1865 2,9793 

65 389 1820680400:02:000:1866 3,1167 

66 395 1820680400:02:000:1870 2,8299 

67 396 1820680400:02:000:1871 2,9834 

68 332 1820680400:02:000:0804 2,5027 

69 341 1820680400:02:000:0813 2,2851 

 
Секретар ради                                                                  Володимир ЗАРЕМБА 



ПРОЄКТ 
 

                                  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
          2 позачергова сесія 8 скликання 

 
07 грудня  2020 року                                                                       №  
 
Про затвердження розпоряджень 
міського голови прийнятих в  
міжсесійний період  

 

Заслухавши інформацію головного бухгалтера відділу  бухгалтерського 
обліку та економічного розвитку, інвестицій та закупівель Баранівської міської 
ради  Цимбалюк Л.А. про необхідність затвердження розпоряджень міського 
голови прийнятих в міжсесійний період, керуючись  ст. 26 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», міська рада 

 
ВИРІШИЛА: 

 

1.Затвердити розпорядження міського голови прийняті в міжсесійний 
період, згідно з додатком (додається). 

 

 

 

Міський голова                                                                          Олександр МІГЕЙ  



Додаток 
до рішення 2 сесії 8 скликання 

Баранівської міської ради 
від 07.12.2020р. №_____ 

 

1.Розпорядження  № 274-од від 24.09.2020р. «Про  внесення змін до річного 
кошторису асигнувань спеціального фонду Баранівської міської ради на 2020 
рік»; 

2.Розпорядження № 277-од від 01.10.2020р. «Про внесення змін до міського 
бюджету на 2020 рік»; 

3. Розпорядження № 280-од від 05.10.2020р. «Про  внесення змін до річного 
кошторису асигнувань спеціального фонду Баранівської міської ради на 2020 
рік»;  

4. Розпорядження № 285-од від 08.10.2020р. «Про  внесення змін до річного 
кошторису асигнувань спеціального фонду Баранівської міської ради на 2020 
рік»;  

5. Розпорядження № 287-од від 09.10.2020р. «Про  внесення змін до 
міського бюджету на 2020 рік»; 

6. Розпорядження № 296-од від 13.10.2020р. «Про  внесення змін до річного 
кошторису асигнувань спеціального фонду Баранівської міської ради на 2020 
рік»; 

7. Розпорядження № 300-од від 21.10.2020р. «Про  внесення змін до 
міського бюджету на 2020 рік»; 

 8. Розпорядження № 305-од від 26.10.2020р. «Про оприбуткування 
матеріальних цінностей на баланс Баранівської міської ради»; 

9. Розпорядження № 307-од від 26.10.2020р. «Про  внесення змін до річного 
кошторису асигнувань спеціального фонду Баранівської міської ради на 2020 
рік»; 

10. Розпорядження № 308-од від 27.10.2020р. «Про надання дозволу на 
передачу у безоплатне користування принтера SAMSUNG SCX-4300 
Баранівському відділенню поліції Новоград-Волинського відділу поліції 
Головного управління національної поліції в Житомирській області »; 

11. Розпорядження № 310-од від 03.11.2020р. «Про  внесення змін до 
міського бюджету на 2020 рік»; 

12. Розпорядження № 315-од від 09.11.2020р. «Про  внесення змін до 
міського бюджету на 2020 рік»; 

13. Розпорядження № 316-од від 10.11.2020р. «Про  внесення змін до 
міського бюджету на 2020 рік»; 

14. Розпорядження № 317-од від 11.11.2020р. «Про надання дозволу на 
передачу матеріальних цінностей на баланс КНП «Баранівська ЦРЛ»; 



15. Розпорядження № 318-од від 11.11.2020р. «Про  внесення змін до 
міського бюджету на 2020 рік»; 

16. Розпорядження № 320-од від 13.11.2020р. «Про  внесення змін до 
міського бюджету»; 

17. Розпорядження № 325-од від 18.11.2020р. «Про  внесення змін до 
міського бюджету»; 

18. Розпорядження № 330-од від 27.11.2020р. «Про  внесення змін до 
міського бюджету на 2020 рік»; 

19. Розпорядження № 337-од від 27.11.2020р. «Про  внесення змін до 
міського бюджету». 

 

  

  

 

Секретар ради        Володимир ЗАРЕМБА 



ПРОЄКТ 
 

                                  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
          2 позачергова сесія 8 скликання 

07 грудня  2020 року                                                                       №  
 
Про ліквідацію філії 
«Старогутянська початкова школа» 
Баранівського ліцею №1  
Баранівської міської ради 
 

Відповідно до ст. 95 Цивільного кодексу України, ст. 26,32 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні», ст.32,37 Закону України «Про повну 
загальну середню освіту», п.9 Положення про освітній округ і опорний заклад 
освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19.06.2019 
року №53, п.5 розділу 1 Положення про філію «Старогутянська початкова школа» 
Баранівського ліцею №1 Баранівської міської ради, затвердженого рішенням 34 
сесії 8 скликання Баранівської міської ради від 29.08.2019 року №2049, 
враховуючи клопотання директора комунальної установи «Ліцей №1 Баранівської 
міської ради» та у зв’язку із припиненням освітнього процесу, викликаного 
відсутністю учнівського контингенту, з метою приведення освітньої мережі 
громади у відповідність до вимог законодавства, враховуючи рекомендації 
постійної комісії з гуманітарних питань, законності та депутатської етики, міська 
рада 

ВИРІШИЛА: 
1. Припинити філії «Старогутянська початкова школа» Баранівської ліцею №1 

Баранівської міської ради (місцезнаходження:12704 с.Стара Гута, 
пров.Шкільний,буд.5 Баранівського району Житомирської області) шляхом 
ліквідації. 

2. Начальнику відділу освіти Баранівської міської ради Николишину Р.З. 
забезпечити виконання цього рішення згідно вимог чинного законодавства. 

3. Уповноважити директора Баранівського ліцею №1 Баранівської міської ради 
Присяжнюка В.В. подати документи для здійснення державної реєстрації змін 
до відомостей, що знаходяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб 
та фізичних осіб-підприємців. 

4. Внести зміни до Статуту Баранівської ліцею №1 Баранівської міської ради та 
затвердити його у новій редакції. 

Міський голова                                                                   Олександр МІГЕЙ 



ПРОЄКТ 
 

                                  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
          2 позачергова сесія 8 скликання 

07 грудня  2020 року                                                                       №  
 
Про затвердження Програми добровільного  
страхування медичних працівників КНП «Баранівський  
ЦПМСД» та КНП «Баранівська ЦРЛ» на випадок 
інфікування COVID-19 на 2020-2021 роки 

 

 На виконання Закону України «Про захист населення від інфекційних 
хвороб», відповідно до п.2.7 підпункту 3 Постанови ВРУ від 20.10.2020 року 
№937-ХІ  «Про заходи протидії поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19) 
та захисту всіх систем життєдіяльності країни від негативних наслідків пандемії 
та нових біологічних загроз», відповідно до підпункту 22 частини 1 статті 26 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» , міська рада 

В И Р І Ш И Л А: 

1. Затвердити Програму добровільного страхування медичних працівників КНП 
«Баранівський ЦПМСД» та КНП «Баранівська ЦРЛ» на випадок інфікування 
COVID-19 на 2020-2021 роки (додається). 

2. Відділу фінансів Баранівської міської ради (Дем’янюк О.Ю.) передбачити в 
межах наявних фінансових ресурсів, кошти на реалізацію заходів Програми. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з 
гуманітарних питань, законності та депутатської етики. 

  

 

Міський голова                                                                   Олександр МІГЕЙ  



 Додаток 
до рішення 2 сесії 8 скликання 

 Баранівської міської             
ради  від 07.12.2020р. № 

  

Програма  

Добровільного страхування медичних працівників КНП «Баранівський 

ЦПМСД» та КНП «Баранівська ЦРЛ» на випадок 

інфікування COVID-19 на 2020-2021 роки 

Розділ І. 

Загальна характеристика Програми 

1 Ініціатор розроблення 
Програми 

КНП «Баранівський ЦПМСД»,  
КНП «Баранівська ЦРЛ» 

2 Розробник Програми Баранівська міська рада 

3 Співрозробники Програми КНП «Баранівський ЦПМСД»,  
КНП «Баранівська ЦРЛ» 

4 Відповідальні виконавці 
Програми 

КНП «Баранівський  
ЦПМСД»  
КНП «Баранівська ЦРЛ» 
Відділ фінансів Баранівської міської ради 

5 Термін реалізації Програми 2020-2021 роки 

6 Мета Програми Підвищення соціального захисту 
медичних працівників, зайнятих у 
боротьбі з коронавірусною хворобою 
COVID-19  для забезпечення страхових 
виплат медичним працівникам внаслідок 
інфікування  

7 Загальний обсяг фінансування 90 000 гривень 

8 Основні джерела фінансування Кошти Баранівської громади 

 



Розділ ІІ 
 
Визначення проблеми, аналіз причин  виникнення проблеми та обгрунтування 
необхідності її розв’язання шляхом розроблення і виконання Програми 
 
 У боротьбі з коронавірусом медичний персонал є першою ланкою ризику 
зараження SARS-CoV-2. 
 На сьогодні в Україні захворіло 564 медпрацівники, в області за 9 місяців 
2020 року  - 399 працівників. 
 Станом на 05.12..2020 року по КНП «Баранівська ЦРЛ» захворіло 
37працівники.  По КНП «Баранівський ЦПМСД»  станом на 05.12.2020 року -  18. 
 

Розділ ІІІ. Мета Програми. 
 Метою Програми є підвищення соціального захисту медичних працівників, 
зайнятих у боротьбі з коронавірусною хворобою COVID-19 для забезпечення 
страхових виплат медичним працівникам внаслідок інфікування COVID-19. 
 

Розділ IV. Напрями діяльності Програми 
 
 Добровільне страхування медичних працівників, які працюють в умовах 
підвищеного ризику інфікування респіраторною хворобою COVID-19 під час 
виконання їх професійних обов’язків.  
 
 
 V. Цільові групи населення. 

 Медичні працівники КНП «Баранівський ЦПМСД», КНП «Баранівська 
ЦРЛ». 

 

Розділ VI. Фінансово-економічне обгрунтування 
 

 Фінансування заходів щодо виконання Програми здійснюватиметься за 
рахунок коштів бюджету Баранівської ОТГ із залученням інших джерел 
фінансування, не заборонених законодавством в т.ч. коштів бюджетів суміжних 
громад. 
 Орієнтовний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для виконання 
реалізації Програми: 
2020 рік – 90 000 гривень 
2021 рік  - в межах поточного фінансування. 
 
 
 
 
 Секретар ради     Володимир ЗАРЕМБА 



ПРОЄКТ 
 

                                  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
          2 позачергова сесія 8 скликання 

 
07 грудня  2020 року                                                                       №  
 
Про внесення змін до рішення  
1 сесії 8-го скликання від 
24.11.2020 року №14 «Про утворення комісії 
з реорганізації Першотравенської селищної  ради» 
та викладення його в новій редакції 
 
«Про початок реорганізації Першотравенської селищної  
ради Баранівського району Житомирської області 
 шляхом приєднання до Баранівської міської ради  
Баранівського району Житомирської області» 

 Керуючись ст. 25, 26, 59, п. 6-1 Розділу 5 «Прикінцеві і перехідні 
положення» Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно 
до ст. 104, 105, 107 Цивільного кодексу України, ст. 4, 17 Закону України «Про 
державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців та 
громадських формувань», ст. 2 Закону України «Про бухгалтерський облік та 
фінансову звітність в Україні», ч. 4 ст. 31 Закону України «Про Національний 
архівний фонд та архівні установи», Порядку подання фінансової звітності, 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2000 р. No 419, 
Положення про інвентаризацію активів та зобов’язань, затвердженого наказом 
Міністерства фінансів України від 02.09.2014 р. No 879, Правил організації 
діловодства та архівного зберігання документів у державних органах, органах 
місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях, 
затверджених наказом Міністерства юстиції України від 18.06.2015 р. №1000/5, 
на підставі рішень Баранівської міської ради від 24.11.2020 р. N 1 «Про початок 
повноважень депутатів Баранівської міської ради 8-го скликання», міська рада 

В И Р І Ш И Л А: 

1. Почати процедуру реорганізації Першотравенської селищної ради (код 
ЄДРПОУ 1820656000) місцезнаходження:вул.Миру,12 селище Першотравенськ 
шляхом приєднання до Баранівської міської ради (код ЄДРПОУ 04344386) 
місцезнаходжння вул.Соборна,20 місто Баранівка. 

2. Баранівська міська рада є правонаступником всіх прав і обов’язків 
Першотравенської селищної ради. 

3. Утворити комісію з реорганізації Першотравенської селищної ради в 
наступному складі: 



    Приймак І.В. – заступник міського голови, голова комісії 
         Піщанецька Л.О.– виконуюча обов’язки старости Першотравенського 
    старостинського округу, заступник голови комісії  
   Члени комісії: 
       Проскурович Г.В. - головний бухгалтер Першотравенської селищної 
   ради; 
         Савич Л.А. – головний спеціаліст відділу благоустрою та житлово- 
   комунального господарства Баранівської міської ради; 
          Будківська О.М. – завідувач юридичного сектору Баранівської   
   міської ради. 
   Шевчук О.Г. – начальник відділу містобудування, архітектури,  
   земельних відносин та комунальної власності Баранівської міської 
   ради 
   Майструк Я.А. – головний спеціаліст відділу бухгалтерського обліку 
   та економічного розвитку, інвестицій та закупівель 
 
4. У зв’язу із реорганізацією Першотравенської селищної ради, яка передбачає її 

подальше припинення шляхом приєднання до Баранівської міської ради, 
уповноважити Баранівського міського голову Мігея О.Ю. забезпечити 
проведення інвентаризації активів та зобов’язань Першотравенської селищної 
ради перед складанням річної фінансової звітності станом на 31.12.2020 р. 
Інвентаризацію активів та зобов’язань проводити у присутності матеріально 
відповідальних осіб Першотравенської селищної ради 

5.  Затвердити План заходів з реорганізації Першотравенської селищної ради 
(додаток 1). 

6. Затвердити форму передавального акту (додаток 2).Комісії з реорганізації 
використовувати затверджену форму у своїй роботі. 

7. Затвердити форму акту приймання-передачі документів, що нагромадилися 
станом на 31.12.2020 р. під час діяльності Першотравенської селищної ради, яка 
приєднується до Баранівської міської ради (додаток 3). Комісії з реорганізації 
використовувати затверджену форму у своїй роботі. 

8.  Комісії з реорганізації забезпечити інвентаризацію документів, що 
нагромадилися під час діяльності Першотравенської селищної ради станом на 
31.12.2020 р. у порядку, передбаченому законодавством та передати їх 
Баранівській міській раді. 

9.  Визначити відповідальною за фізичне приймання документів, що 
нагромадилися під час діяльності Першотравенської селищної ради станом на 
31.12.2020 р. до Баранівської міської ради начальника відділу організаційно-
кадрової роботи Костецьку О.Д. 

10. Уповноважити Баранівського міського голову Мігея О.Ю. затвердити від 
імені Баранівської міської ради акти приймання-передачі документів, що 
нагромадилися під час діяльності Першотравенської селищної ради станом на 
31.12.2020 р. 

11. Начальнику відділу організаційно-кадрової роботи Костецькій О.Д. у строк 
до 31.01.2021 р. подати Баранівському міському голові пропозиції щодо порядку 
подальшого зберігання та використання документів Першотравенської селищної 
ради (не завершених в діловодстві та архівів). 



12.  Баранівському міському голові Мігею О.Ю.  забезпечити своєчасне та 
повне прийняття та оприбуткування зазначеного майна, активів та зобов’язань 
Баранівською міською радою. 

13. Голові комісії з реорганізації Приймак І.В. забезпечити своєчасне 
здійснення заходів, передбачених Планом заходів з реорганізації 
Першотравенської селищної ради, про хід і результати проведеної роботи 
інформувати Баранівську міську раду шляхом здійснення доповідей на 
пленарних засіданнях. 

14.  Баранівському міському голові Мігею О.Ю.  забезпечити у встановленому 
законом порядку закриття рахунків Першотравенської селищної ради у органах 
державного казначейства та банках, а також державну реєстрацію припинення 
Першотравенської селищної ради (ЄДРПОУ 1820656000). 

15. Баранівському міському голові Мігею О.Ю. забезпечити у встановленому 
законом порядку знищення печаток та штампів Першотравенської селищної 
ради протягом 10 (десяти) робочих днів з дня державної реєстрації припинення 
цієї ради як юридичних осіб. 

16. Рішення № 14 від 24.11.2020 року «Про утворення комісії з реорганізації 
Першотравенської селищної  ради» вважати таким, що втратило чинність. 

17. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського 
голови з питань діяльності виконавчих органів ради Приймак І.В. 

 
 
 
 
 

Міський голова                                                                   Олександр МІГЕЙ  

 


