
 
 

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  
БАРАНІВСЬКОГО РАЙОНУ 
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
РІШЕННЯ 

 
Одинадцятої сесії         7 –го скликання 
 
від  05 жовтня  2016 року    №394 
 
Про внесення змін   
до міського  бюджету на 2016 рік 

 

На підставі статті 143 Конституції України, статей 76,77 Бюджетного кодексу 

України, Податкового кодексу України, статей 26,61 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», Закону України «Про Державний бюджет України на 2016 рік», 

офіційного листа управління фінансів Баранівської РДА  № 540 від 03.10.2016 року, 11-та 

сесія Баранівської  міської ради 7-го скликання 

 

ВИРІШИЛА: 

1.Внести зміни до дохідної та видаткової частини бюджету та затвердити  на 2016 рік: 

- доходи міського бюджету в сумі 13658523 гривні, в тому числі доходи загального фонду 

міського бюджету 12233148 гривень, доходи спеціального фонду міського бюджету 1425375 
гривні, у тому числі бюджету розвитку 242403 гривни згідно з додатком №1 до цього 

рішення; 

- видатки міського бюджету в сумі 13740708 гривень, в тому числі видатки загального фонду 

міського бюджету 10128012 гривень та видатки спеціального фонду міського бюджету 

3612696 гривень, згідно з додатком №2,3 до цього рішення; 

2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів міського 

бюджету на 2016 рік у розрізі КТКВК , у тому числі по загальному фонду 10128012 гривень 

та спеціальному фонду 3612696  гривень згідно з додатком №2,3 до цього рішення. 

3. Затвердити   на 2016 рік міжбюджетний трансферт до районного бюджету у вигляді 

субвенції з метою подальшого  утримання міського Будинку дитячої творчості  в сумі 90000 
гривень згідно з додатками №2,3,6,7 до цього рішення. 

4. Затвердити на 2016 рік перелік об’єктів та заходів, фінансування яких буде 

здійснюватися за рахунок коштів бюджету розвитку та коштів,що передаються до бюджету 

розвитку із загального фонду   згідно з додатком №5 до цього рішення. Збільшити суму 

передачі  коштів загального фонду на фінансування капітальних видатків на 97345,00 грн. 

задля подальшого проведення робіт з капітального ремонту доріг. Загальна сума передачі 

повинна становити не більше як  2169544 гривни (додаток 4). 

5.При фіксації перевиконання за підсумками роботи в наступні місяці року в будь-

якому разі забезпечити дотримання соціальних гарантій в частині оплати праці. Забезпечити 

в  першу чергу: 

- потребу в коштах на оплату праціпрацівниківбюджетнихустановвідповідно до 

встановленихчиннимзаконодавством умов оплати праці та розмірумінімальноїзаробітної 

плати, проведеннярозрахунків за електричнуенергію, тепловуенергію, водопостачання, 

водовідведення, природний газ та послугизв’язку, якіспоживаютьсябюджетнимиустановами; 

- затвердженнялімітівспоживанняенергоносіїв у натуральнихпоказниках для кожної 

бюджетної установи в межах відповіднихбюджетнихасигнувань. 



6. Додатки №1-7  в новій редакціїта  додатки 8,8.1 до цього рішення  є його 

невід’ємною частиною.  

7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію міської ради з 

питань бюджету. 

 

 

 

Міський голова                А.О.Душко 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  
БАРАНІВСЬКОГО РАЙОНУ 
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
РІШЕННЯ 

 
Одинадцятої сесії         7 –го скликання 
 
від  05 жовтня  2016 року    №395 
 
Про затвердження розпоряджень 
міського голови та рішень бюджетної комісії, 
прийнятих в міжсесійний період  

 

Заслухавши інформацію секретаря ради Ю.М. Оханського про необхідність 

затвердження розпоряджень міського голови та рішень виконавчого комітету прийнятих в 

міжсесійний період, керуючись  ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», сесія міської ради 

 
ВИРІШИЛА: 

 

1.Затвердити розпорядження міського голови та рішення бюджетної комісії,  

прийнятих в міжсесійний період згідно з додатком (додається). 

 

 

 

 
Міський голова                А.О.Душко 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                     Додаток до рішення 11-її сесії 
                                                                                     7 –го скликання від 05.10.2016 р. №395 

 

1.  Розпорядження № 167 від 26.09.2016р. « Про преміювання працівників апарату 

міської ради».  

3. Розпорядження № 164 від 20.09.2016р. « Про внесення змін до міського бюджету». 

4. Розпорядження № 170 від 28.09.2016р. « Про внесення змін до міського бюджету». 

5. Рішення бюджетної комісії № 9 від 26.09.2016р. « Про виділення матеріальної 

допомоги на очищення водовідвідних каналів водойми в районні вулиці Шевченка». 

 

 

 

Секретар ради                                                           Ю.М. Оханський 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

БАРАНІВСЬКОГО РАЙОНУ 
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
РІШЕННЯ 

 
Одинадцятої сесії                                                                                          7 –го скликання 
 
від05жовтня  2016 року   №396 
 
Про надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки комунальної  
власності територіальної громади  
м.Баранівка для ведення особистого  
селянського господарства з подальшою 
передачею у власність гр.Кравчуку О.Я. 
 
 

Розглянувши заяву гр.Кравчука О.Я. про надання дозволу на виготовлення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 

господарства, керуючись ст.12,33,118,125,126 Земельного кодексу України, Законом України 

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

прав на землю», ст.12,25 Закону України «Про землеустрій», ст.26 Закону України «Про 

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

питань, сесія міської ради 

 

ВИРІШИЛА: 

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

земельної ділянки із земель запасу комунальної власності територіальної громади 

м.Баранівка гр.Кравчуку Олександру Яковичу, який проживає в м.Баранівка, XXXXXXX, 

орієнтовною загальною площею 0,1500 га для ведення особистого селянського господарства. 

Дана земельна ділянка розташована в  м.Баранівка, район XXXXXXX, і відноситься до 

категорії земель сільськогосподарського призначення. 

2. Після виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

комунальної власності територіальної громади м.Баранівка, Баранівській міській раді 

зареєструвати земельну ділянку у відділі Держгеокадастру.  Гр.Кравчуку О.Я. подати  проект 

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

та передачі земельної ділянки у власність. 

 

 

 

 

Міський голова                А.О.Душко 
 
 
 
 
 

 
 



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

БАРАНІВСЬКОГО РАЙОНУ 
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
РІШЕННЯ 

 
Одинадцятої сесії                                                                                         7 –го скликання 
 
від05жовтня  2016 року   №397 
 
 
Про надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки комунальної  
власності територіальної громади  
м.Баранівка для ведення особистого  
селянського господарства з подальшою 
передачею у власність гр.Кравчуку М.О. 
 
 

Розглянувши заяву гр.Кравчука М.О. про надання дозволу на виготовлення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 

господарства, керуючись ст.12,33,118,125,126 Земельного кодексу України, Законом України 

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

прав на землю», ст.12,25 Закону України «Про землеустрій», ст.26 Закону України «Про 

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

питань, сесія міської ради 

 

ВИРІШИЛА: 

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

ділянки із земель запасу комунальної власності територіальної громади 

м.Баранівкагр.Кравчуку Миколі Олександровичу, який проживає в м.Баранівка, 

XXXXXXXXX, орієнтовною загальною площею 0,1200 га для ведення особистого 

селянського господарства. Дана земельна ділянка розташована в  м.Баранівка, район 

XXXXXXX, і відноситься до категорії земель сільськогосподарського призначення. 

2. Після виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

комунальної власності територіальної громади м.Баранівка, Баранівській міській раді 

зареєструвати земельну ділянку у відділі Держгеокадастру.  Гр.Кравчуку М.О. подати  

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

затвердження  та передачі земельної ділянки у власність. 

 

 

 

 

Міський голова                А.О.Душко 
 

 
 
 

 
 



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

БАРАНІВСЬКОГО РАЙОНУ 
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
РІШЕННЯ 

 
Одинадцятої сесії                                                                                         7 –го скликання 
 
від05 жовтня  2016 року   №398 
 

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

 

Розглянувши заяву гр.Задорожнього Є.М., договір купівлі-продажу квартири від 

26.11.2007 р., технічний паспорт від 10.08.2016 року, враховуючи рішення виконавчого 

комітету від 22.08.2016 року №167, керуючись ст.12,40,93,123,125, Земельного кодексу 

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

спрощення порядку набуття прав на землю», ст.12,25 Закону України «Про землеустрій», 

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

Україні», сесія міської ради 

ВИРІШИЛА: 

1. Надати дозвіл на розробку технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення меж земельної ділянки комунальної власності територіальної громади 

м.Баранівкагр.Задорожньому Євгенію Мирославовичу, який проживає в м.Баранівка, 

XXXXXXXXX, орієнтовною площею 0,03 га  для будівництва і обслуговування житлового 

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

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

громадської забудови і перебуває в користуванні гр.Задорожнього Є.М. 

2. Після виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

меж земельної ділянки комунальної власності територіальної громади м.Баранівка, 

Баранівській міській раді зареєструвати земельну ділянку у відділі Держгеокадастру. 

Гр.Задорожньому Є.М. подати  технічну документацію на розгляд сесії  міської ради щодо 

прийняття рішення про її затвердження  та передачі земельної ділянки в оренду. 

3. Скасувати рішення 10 сесії 7 скликання від 16.09.2016 року №387. 

 
 
Міський голова                                                                                  А.О.Душко  

 

 
 
 
 
 



 
 

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
БАРАНІВСЬКОГО РАЙОНУ 
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
РІШЕННЯ 

 
Одинадцятої сесії                                                                                           7 –го скликання 
 
від 05 жовтня 2016 року №399 
 
Про припинення дії 
договору оренди землі ФОП Дідковського Ю.В.   

 

Розглянувши заяву ФОП Дідковського Ю,В. про припинення дії договору оренди землі в 

зв’язку з поєднанням в одній особі власника земельної ділянки та орендаря, керуючись ст.12 

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

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

комісії міської ради з земельних питань, сесія міської ради 

 

ВИРІШИЛА:  

1. Припинити дію договору оренди землі площею 0,1173 га для розміщення та 

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

машинобудівної та іншої промисловості по вул.Першотравенській,2, який укладений між 

фізичною особою-підприємцем Дідковським Юрієм Володимировичем та Баранівською 

міською радою., і зареєстрований у відділі економічного розвитку, торгівлі та 

інфраструктури Баранівської районної державної адміністрації Житомирської області. 

Кадастровий номер земельної ділянки -1820600000:01:004:1468. 

2. ФОП Дідковському Ю.В. укласти з Баранівською міською радою угоду про 

припинення дії договору оренди землі та зареєструвати її відповідно до чинного 

законодавства. 

 

Міський голова                     А.О.Душко 
 

 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
БАРАНІВСЬКОГО РАЙОНУ 
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
РІШЕННЯ 

 
Одинадцятої сесії                                                                                     7 –го скликання 
 
від 05 жовтня 2016 року №400 
Про припинення дії 
договору оренди землі 
гр.Короля І.В., та Куцана В.М., 

 

       Розглянувши заяву гр.Короля І.В., та Куцана В.М., про припинення дії договору оренди 

землі в зв’язку з поєднанням в одній особі власника земельної ділянки та орендаря, 

керуючись ст.12 Земельного Кодексу України, ст.31 Закону України «Про оренду землі», 

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

постійної комісії міської ради з земельних питань, сесія міської ради 

 

ВИРІШИЛА:  

1.Припинити дію договору оренди землі площею 0,4520 га для розміщення та 

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

машинобудівної та іншої промисловості по вул.І.Франка,104-а, який укладений між 

гр.Куцаном В.М., та гр.Корольом І.В. та Баранівською міською радою., і зареєстрований 

реєстраційною службою Баранівського районного управління юстиції Житомирської області. 

Кадастровий номер земельної ділянки -1820600000:01:006:0026. 

2 Гр.Куцану В.М., та Королю І.В. укласти з Баранівською міською радою угоду про 

припинення дії договору оренди землі та зареєструвати її відповідно до чинного 

законодавства. 

 

Міський голова                                                       А.О.Душко 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
БАРАНІВСЬКОГО РАЙОНУ 
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
РІШЕННЯ 

 
Одинадцятої  сесії                                                                                       7 –го скликання 
 
від 05 жовтня  2016 року   №401 
 

Про надання дозволу на виготовлення 
проекту  землеустрою щодо відведення  
земельної ділянки комунальної власності 
територіальної громади м.Баранівка для будівництва і  
 обслуговування житлового будинку,  
господарських будівель і споруд  
з подальшою передачею у спільну сумісну  
власність гр.Кравчук М.О., гр.Кравчук В.Н. 

 

Розглянувши заяву гр.Кравчук М.О., гр.КравчукВ.Н.,технічний паспорт., керуючись 

ст.12,40,89,118,125,126 Земельного кодексу України, Законом України «Про внесення змін 

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

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

самоврядування в Україні», сесія міської ради 

 

ВИРІШИЛА: 

1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо встановлення меж 

земельної ділянки комунальної власності територіальної громади м.Баранівкагр.Кравчуку 

Миколі Олександровичу який проживає по XXXXXXXX , гр.Кравчук Вірі Никодимивні, яка 

проживає в м.Баранівка, XXXXXXXX, орієнтовною площею 0,10 га  для будівництва і 

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

XXXXXXXXXX, з подальшою передачею у спільну сумісну власність. Дана земельна 

ділянка відноситься до категорії земель житлової та громадської забудови і перебуває в 

користуванні гр.Кравчук М.О., гр.Кравчук В.Н. 

2. Після виготовлення проекту землеустрою щодо встановлення меж земельної 

ділянки комунальної власності територіальної громади м.Баранівка, Баранівській міській 

раді зареєструвати земельну ділянку у відділі Держгеокадастру. Гр.Кравчуку М.О., 

гр.Кравчук В.Н. подати  проект землеустрою на розгляд сесії  міської ради щодо прийняття 

рішення про його затвердження  та передачі земельної ділянки у спільну сумісну власність. 

 

 

 

Міський голова      А.О.Душко 
 

 

 

 

 



 

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
БАРАНІВСЬКОГО РАЙОНУ 
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
РІШЕННЯ 

 
Одинадцятої  сесії                             7 –го скликання 

від 05жовтня  2016 року   №402 

Про затвердженнятехнічноїдокументації 
із землеустрою щодо встановлення меж  
земельної ділянки комунальної власності 
територіальної громади м.Баранівка з  
метою передачі її у спільну часткову  власність  
для будівництва  і обслуговування  житлового будинку,  
господарських будівель і споруд  
гр.Колесник А.О.,гр.Андреєва С.М. 
 

Розглянувши технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки комунальної власності територіальної громади 

м.Баранівка з метою передачі її у спільну часткову власність для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, керуючись 

ст.12,40,86,118,125,126 Земельного кодексу України, Законом України «Про реєстрацію 

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

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

сесія міської ради 

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки комунальної власності територіальної громади 

м.Баранівка з метою передачі її у спільну часткову власність гр.Колесник Артіні 

Олександрівні, гр.Андреєвій Світлані Миколаївні  які проживають в м.Баранівка, 

XXXXXXXX, загальною площею 0,1000 га для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель та споруд в м.Баранівка, XXXXXXXX. Дана земельна 

ділянка відноситься до категорії земель житлової та громадської забудови. 

2. Передати грКолесникАртіні Олександрівні,гр.Андреєвій Світлані Миколаївні у 

спільну часткову  власність земельну ділянку комунальної власності територіальної громади 

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

спорудами – 0,0590 га; рілля - 0,0410 га, для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд, яка розташована по XXXXXXXX в межах 

м.БаранівкаБаранівського району Житомирської області. Кадастровий номер ділянки -

1820600000:01:004:1515.  

3. Гр.Колесник А.О.,гр. Андреєвій С.М.: 

3.1. Після затвердження технічної документації, зареєструвати речове право на 

нерухоме майно відповідно до чинного законодавства. 

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

кодексу України. 

3.3. Забезпечитивільний доступ для прокладання нових, ремонту та експлуатації 

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

 

Міський голова                        А.О.Душко 



 
 

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
БАРАНІВСЬКОГО РАЙОНУ 
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
РІШЕННЯ 

 
Одинадцятої сесії                            7 –го скликання 
 
від05 жовтня  2016 року   №403 
 
Про надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки комунальної  
власності територіальної громади  
м.Баранівка для ведення індивідуального 
дачного будівництва, з подальшоюпередачею  
у власність гр.Жильцову В.М.. 
 
 

Розглянувши заяву гр.Жильцова В.М. про надання дозволу на виготовлення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення індивідуального дачного 

будівництва, керуючись ст.12,40,118,125,126 Земельного кодексу України, Законом України 

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

прав на землю», ст.12,25 Закону України «Про землеустрій», ст.26 Закону України «Про 

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

питань, сесія міської ради 

 

ВИРІШИЛА: 

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

земельної ділянкиіз земель запасу комунальної власності територіальної громади 

м.Баранівкагр.Жильцову Віктору Миколайовичу, який проживає в м.Баранівка, 

XXXXXXXX, орієнтовною загальною площею 010 га для ведення індивідуального дачного 

будівництва.  

2. Після виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

комунальної власності територіальної громади м.Баранівка, Баранівській міській раді 

зареєструвати земельну ділянку у відділі Держгеокадастру.  Гр.Жильцову В.М. подати  

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

затвердження  та передачі земельної ділянки у власність. 

 

 

 

 

Міський голова                                                                                                  А.О.Душко 
 
 

 
 
 

 



 
 

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
БАРАНІВСЬКОГО РАЙОНУ 
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
РІШЕННЯ 

 
Одинадцятої сесії                                                                                   7 –го скликання 
 
від05 жовтня  2016 року   №404 
 
Про надання дозволу на виготовлення 
проектів землеустрою зі зміною цільового  

       призначення з земель для розміщення 
та експлуатації основних, підсобних і  
допоміжних будівель та споруд підприємств 
переробної, машинобудівної та іншої 
промисловості на землі громадської забудови  
для будівництва та обслуговування будівель торгівлі 
ФОП Дідковському Ю.В. 
 

Розглянувши заяву ФОП Дідковського Ю.В. про надання дозволу на виготовлення 

проектів землеустрою зі зміною цільового призначення з земель для розміщення та 

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

машинобудівної та іншої промисловості на землі громадської забудови (для будівництва та 

обслуговування будівель торгівлі), керуючись ст.12,20, 40,66,118,125,126 Земельного 

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

України щодо спрощення порядку набуття прав на землю», ст.12,25 Закону України «Про 

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

рекомендації постійної комісії з земельних питань, сесія міської ради 

 

ВИРІШИЛА: 

1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою зі зміною цільового 

призначення із земель  для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних 

будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості на землі 

громадської забудови (для будівництва та обслуговування будівель торгівлі), по 

вул.Першотравенській,2 площею 0,1173га, кадастровий номер 182060000:01:004:1468 та по 

вул..Першотравенській 2-В площею ,0,997 га кадастровий номер – 1820600000:01:004:1413 

які перебувають у власності ФОП Дідковського Юрія Володимировича відповідно до 

договорів купівлі продажу від 29.04.2016 року та від 14.09.2016 року.  

2. Після виготовлення проекту землеустрою ФОП Дідковському Ю.В.. подати  

проект на розгляд сесії  міської ради щодо прийняття рішення про його затвердження. 

 

 

 

Міський голова                                                                                                  А.О.Душко 
 
 
 

 
 



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

БАРАНІВСЬКОГО РАЙОНУ 
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
 
Одинадцятої сесії                                                                                     7 –го скликання 
 

від05 жовтня  2016 року   №405 
 
Про передачу в оренду земельної ділянки 
комунальної власності територіальної громади 
м.Баранівка для розміщення та експлуатації 
основних, підсобних і допоміжних будівель та  
споруд підприємств переробної, машинобудівної 
та іншої промисловості ФОП Кравчуку О.П. 
 

Розглянувши заяву ФОП Кравчука О.П. про передачу в оренду земельної ділянки 

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

підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості, виписку з Єдиного 

державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, яка видана Державною 

реєстраційною службою України, договір купівлі-продажу, технічну документацію із 

землеустрою щодо поділу земельної ділянки для розміщення та експлуатації основних, 

підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та 

іншої промисловості, керуючись ст.12,66,93,122,123,125 Земельного кодексу України, 

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

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

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

земельних питань, сесія міської ради 

ВИРІШИЛА: 

1.Передати фізичній особі-підприємцю Кравчуку Олександру Павловичу, який 

проживає в м.Баранівці, XXXXXXXXXXX, в короткострокову оренду терміном на 1 (один) 

рік земельну ділянку комунальної власності територіальної громади м.Баранівка для 

розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд 

підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості по вул.Першотравенській,2 

в межах м.БаранівкаБаранівського району Житомирської області загальною площею 0,2634 

га, кадастровий номер ділянки – 1820600000:01:004:1519. 

2.Встановити розмір орендної плати за оренду земельних ділянок площею 0,2634 га 

в розмірі 6 % від нормативно-грошової оцінки землі з можливістю щорічного перегляду на 

сесії міської ради. 

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

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

призначенням. 

4.ФОП Кравчуку О.П.: 

4.1. Замовити виготовлення договору оренди землі в землевпорядній організації та 

зареєструвати його відповідно до чинного законодавства. 

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

Земельного кодексу України. 

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

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

5.Дане рішення вважати заявою про здійснення державної реєстрації права 

комунальної власності. 

Міський голова                                                                                      А.О.Душко 



                                       
НЕ ПРИНЯТО 

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
БАРАНІВСЬКОГО РАЙОНУ 
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
 
Одинадцятої сесії                                                                                     7 –го скликання 
 
 

Від 05 жовтня 2016 року                  № 406 
Про внесення змін до рішення  
10 сесії 7 скликання від 16.09.2016 р. 
№385 
 

Розглянувши заяву ФОП Тоненької Н.П., керуючись ст.12 Земельного кодексу 

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

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

сесія міської ради 

 

ВИРІШИЛА: 

1. Внести зміни до рішення 10 сесії 7-го скликання Баранівської міської ради від 

16.09.2016 р. №385 «Про передачу в оренду земельної ділянки комунальної власності 

територіальної громади м.Баранівка для розміщення та експлуатації будівель і споруд 

автомобільного транспорту та дорожнього господарства ФОП Тоненькій Наталії Петрівні.», 

а саме, в пункті 2 слова «в розмірі 12% від нормативно-грошової оцінки землі» замінити на 

слова «в розмірі 6% від нормативно-грошової оцінки землі». 

 
 
 
 
Міський голова                                                                    Душко А.О. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  
БАРАНІВСЬКОГО РАЙОНУ 
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
РІШЕННЯ 

 
Одинадцятої  сесії                                                                                7 –го скликання   
від05 жовтня 2016 року   №407 
Про затвердження технічної документації 
із  землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж  земельної ділянки 
комунальної власності територіальної  
громади м.Баранівка з метою передачі  
її в оренду для будівництва і обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель 
і споруд гр.Заєць З.І. 
 

Розглянувши технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

меж земельної ділянки комунальної власності територіальної громади м.Баранівка з метою 

передачі її в оренду для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд, керуючись ст.12,40,93,124,125,186
1
 Земельного кодексу України, Законом 

України «Про оренду землі», ст.288 Податкового кодексу України, ст.26 Закону України 

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

земельних питань, сесія міської ради 

ВИРІШИЛА: 

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

меж земельної ділянки комунальної власності територіальної громади м.Баранівка з метою 

передачі її в оренду гр.Заєць Зої Іванівні, яка проживає в м.Баранівка XXXXXXX, загальною 

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

будівель і споруд в м.Баранівка, XXXXXXXXX. Дана земельна ділянка відноситься до 

категорії земель житлової та громадської забудови. 

2.  Передати гр.Заєць Зої Іванівні в довгострокову оренду терміном на 10(десять) років 

земельну ділянку комунальної власності територіальної громади  м.Баранівка, яка 

розташована в межах м.Баранівка по XXXXXXXXXXX, площею 0,1000 га, в тому числі: під 

житловими будівлями та господарськими спорудами – 0,0117 га; прибудинкова територія – 

0,0177 га; рілля – 0,0658 га; сад -0,0048 га, для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд. Кадастровий номер земельної ділянки - 

1820600000:01:001:0985. 

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

розмірі 3 % від нормативної грошової оцінки землі. 

4.     Гр.Заєць З.І.: 

4.1. В місячний термін після затвердження проектної документації замовити 

виготовлення договору оренди землі в землевпорядній організації та зареєструвати його 

відповідно до чинного законодавства. 

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

кодексу України. 

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

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

 

Міський голова                                                                              А.О.Душко 



 

 
 

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
БАРАНІВСЬКОГО РАЙОНУ 
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
РІШЕННЯ 

 
Одинадцятої  сесії                                                                                       7-го 

скликання 
 
від05жовтня  2016 року   №408 
 
Про затвердження проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки 
комунальної власності територіальної  
громади м.Баранівка з метою передачі  
її у власність для ведення особистого 
селянського господарства гр.Зайцю В.А. 
 
Розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної 

власності територіальної громади м.Баранівка з метою передачі її у власність для ведення 

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

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

враховуючи рекомендації постійної комісії з земельних питань, сесія міської ради 

 

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної 

власності територіальної громади м.Баранівка з метою передачі її у власність гр.Зайцю 

Василю Андрійовичу, який проживає по XXXXXXXX в м.Баранівка  Житомирської області, 

загальною площею 0,0973 га, для ведення особистого селянського господарства в 

м.Баранівка, XXXXXXXXXX. Дана земельна ділянка відносяться до категорії земель 

сільськогосподарського призначення. 

2. Передати гр.Зайцю Василю Ананійовичу у власність земельну ділянку комунальної 

власності територіальної громади  м.Баранівка, яка розташована в межах м.Баранівка, район 

вул.Житомирської, площею 0,0973 га, для ведення особистого селянського господарства. 

Кадастровий номер земельної ділянки  - 1820600000:01:004:1518. 

 3. Гр.Зайцю В.А.: 

3.1. Після затвердження проектної документації зареєструвати речове право на нерухоме 

майно відповідно до чинного законодавства. 

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

кодексу України. 

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

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

 

Міський голова                                                                       А.О.Душко 
 

 
 
 
 



 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  

БАРАНІВСЬКОГО РАЙОНУ 
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
РІШЕННЯ 

 
Одинадцятої сесії         7 –го скликання 
від  05 жовтня  2016 року    №409 

 
Про внесеннязмін до додатку 1 та 2  
рішення  47сесії 6 госкликання 
від 19.06.2015 №1963  

 

 

На підставі звернень громадян міста,  керуючись  ст.26.  Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», сесія міської ради 

ВИРІШИЛА:  

1. Внести зміни до п. 17 додатку 1 «Переліку вулиць та провулків, які підлягають 

перейменуванню»  а саме: замінити «І провулок Комунарів» на «Провулок Комунарів» 

2 .Внести зміни до п. 21 додатку 1 «Переліку вулиць та провулків, які підлягають 

перейменуванню»  а саме замінити «ІІІ провулок Ново-Комсомольський» на «Проїзд Ново-

Комсомольський» 

3.Внести зміни до п. 17 додатку 2 «Переліку перейменованих вулиць»  а саме 

замінити «І провулок Комунарів» на «Провулок Комунарів» 

4 .Внести зміни до п. 21 додатку 2 «Переліку перейменованих»  а саме замінити «ІІІ 

провулок Ново-Комсомольський» на «Проїзд Ново-Комсомольський» 

 

 

 

Міський голова                                                                         А.О. Душко 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  

БАРАНІВСЬКОГО РАЙОНУ 
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
РІШЕННЯ 

 
Одинадцятої сесії         7 –го скликання 
від  05 жовтня  2016 року    №410 
 
 
Про розгляд депутатського  
звернення Заремби В.Г. 
 

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

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

щодо облаштування бездротових точок доступу (Wi-Fi), сесія міської ради 

 

ВИРІШИЛА:  

 

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

облаштування бездротових точок доступу (Wi-Fi) взяти до уваги. 

2. При наявності фінансування облаштувати бездротові точки  доступу (Wi-Fi). 

3. Про результати  розгляду  звернення  проінформувати голову фракції  ВО 

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

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

ради Оханського Ю.М. 

 

 

 

 

 

Міський голова                                                                         А.О. Душко 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  

БАРАНІВСЬКОГО РАЙОНУ 
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
РІШЕННЯ 

 
Одинадцятої сесії         7 –го скликання 
від  05 жовтня  2016 року    №411 
 
 
Про розгляд депутатського  
звернення Будька В.М. 
 

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

розглянувши депутатське звернення депутата міської ради ВО «Батьківщина» Будька В.М. 

щодо підсипання вулиці Ольги Сябрук, сесія міської ради 

 

ВИРІШИЛА:  

 

1. Депутатське звернення депутата від ВО «Батьківщина» Будька В.М. щодо 

підсипання вулиці Ольги Сябрук взяти до уваги. 

2. Дане звернення направити на комісію  по визначенню черговості проведення 

поточного ремонту доріг м. Баранівка»  та при наявності фінансування здійснити підсипання 

вулиціОльги Сябрук. 

3. Про результати  розгляду  звернення  проінформувати голову фракції  ВО 

«Батьківщина» Будька В.М. у термін визначений чинним законодавством. 

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

ради Оханського Ю.М. 

 

 

 

 

 

Міський голова                                                                         А.О. Душко 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  

БАРАНІВСЬКОГО РАЙОНУ 
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
РІШЕННЯ 

 
Одинадцятої сесії         7 –го скликання 
від  05 жовтня  2016 року    №412 
 
 
Про розгляд звернення 
жителів вулиці Шевченка 
 

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

розглянувши колективне звернення жителів вулиці Шевченка м. Баранівка  щодо ремонту 

вулиці, сесія міської ради 

 

ВИРІШИЛА:  

 

1. Колективне звернення жителів вулиці Шевченка м. Баранівка   щодо ремонту  

вулиці взяти до уваги. 

2. Дане звернення направити на комісію  по визначенню черговості проведення 

поточного ремонту доріг м. Баранівка»  та при наявності фінансування здійснити ремонт 

вулиці 

3. Про результати  розгляду  звернення  проінформувати жителів вулиці Шевченка  

термін визначений чинним законодавством. 

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

ради Оханського Ю.М. 

 

 

 

 

 

Міський голова                                                                         А.О. Душко 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  

БАРАНІВСЬКОГО РАЙОНУ 
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
РІШЕННЯ 

 
Одинадцятої сесії         7 –го скликання 
від  05 жовтня  2016 року    №413 
 
 
Про включення до порядку 
денного питання «Про звернення до Верховної Ради України, 
Президента України, Кабінету Міністрів України, 
Генеральної прокуратури України, 
голови Житомирської обласної ради, 
голови Житомирської обласної державної адміністрації 
щодо ситуації із повторного забруднення річки  «Случ».   
 
 

 У зв’язку із повторним забрудненням річки «Случ», що призвело до масової загибелі 

риби,  відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», п.п. 1 п. 5 ст. 

«Регламенту міської ради» , сесія міської ради 

 

ВИРІШИЛА:  

 

1. Включити до порядку денного питання «Про звернення до Верховної Ради 

України,Президента України, Кабінету Міністрів України, Генеральної прокуратури 

України, голови Житомирської обласної ради, голови Житомирської обласної державної 

адміністрації щодо ситуації із повторного забруднення річки  «Случ».   

2.  Контроль за виконанням цього рішення покласти на секретаря Баранівської 

міської ради Оханського Ю.М. 

 

 

 

 

 

Міський голова                                                                         А.О. Душко 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  

БАРАНІВСЬКОГО РАЙОНУ 
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
РІШЕННЯ 

 
Одинадцятої сесії         7 –го скликання 
від  05 жовтня  2016 року    №414 
 
 
Про звернення до Верховної Ради України, 
Президента України, Кабінету Міністрів України, 
Генеральної прокуратури України, 
голови Житомирської обласної ради, 
голови Житомирської обласної державної адміністрації 
щодо ситуації із повторного забруднення річки  «Случ».   
 
 

На початку жовтня 2016 року відбулося повторне забруднення  річки «Случ». В 

результаті даного забруднення  04-05 жовтня 2016 року масово загинула риба. Дані факти 

були зафіксовані працівниками Баранівської міської ради та викладенні на офіційний сайт 

міської ради. 

Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  з метою 

запобігання та недопущення подібних ситуацій, виявлення винних осіб які здійснили 

забруднення річки «Случ»,сесія міської ради 

 

ВИРІШИЛА:  

 

1. Звернутися до  Верховної Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів 

України, Генеральної прокуратури України, голови Житомирської обласної ради, голови 

Житомирської обласної державної адміністрації щодо ситуації із повторного забруднення 

річки  «Случ».   

2. Затвердити текст звернення до  Верховної Ради України, Президента України, 

Кабінету Міністрів України, Генеральної прокуратури України, голови Житомирської 

обласної ради, голови Житомирської обласної державної адміністрації (Додаток 1). 

3.  Контроль за виконанням цього рішення покласти на секретаря Баранівської 

міської ради Оханського Ю.М.  

 

 

 

 

 

Міський голова                                                                         А.О. Душко 
 

 

 

 



Додаток до рішення 11-її сесії 
                                                                                     7 –го скликання від 05.10.2016 р. №414 

 
Верховній Раді України 

 

В лютому 2016 року до міського голови Баранівської міської ради Душка А.О. 

звернувся громадський активіст з смт Миропіль, який повідомив, що ТОВ Понінківська 

картонно – паперова фабрика» та ПАТ «Миропольська паперова фабрика» забруднюють 

річку Случ скидаючи нечистоти з непрацюючих очисних споруд.  

 26.02.2016 року на громадських слуханнях територіальної громади м Баранівка 

обговорювалось питання щодо загрози екологічного стану річки Случ через викиди, які 

здійснюють паперові фабрики смт Миропіль та смт Понінка. За результатами обговорення 

прийняте рішення провести 10.03.2016 року на 14:00 год. «Круглий стіл» в приміщенні 

міського будинку культури з метою розгляду даної проблеми куди запросити депутатів 

міської, районної ради, громадян та посадових осіб, депутатів міст, які розташовані на березі 

басейну річки Случ. 

Готуючись до круглого столу працівники міської ради обстежили очисні споруди 

підприємств забруднювачів в смт Миропіль та смт Понінка. Факти забруднення річки Случ 

та річки Хомора були зафіксовані на відеокамеру.  

10.03.2016 року до міського Будинку культури ім.. А. Пашкевича м Баранівка прибули 

представники смт Миропіль, смт Понінка (Полонського району),  смт Першотравенськ, с 

Гута (Баранівського району), м Баранівка, м Новоград-Волинський, м Рівне, м 

Хмельницький, зокрема депутати Житомирської обласної ради та Хмельницької обласної 

ради. Великий зал Будинку культури був переповнений (359 місць). Після огляду відео на 

якому чітко видно забруднення річок, та заслухавши жителів смт Миропіл та смт Понінка, 

учасники круглого столу прийняли рішення: про відправлення листів з висвітленням 

проблеми до Верховної ради України, Кабінету міністрів України та Міністерства екології та 

природних ресурсів; про створення  міжрегіональної ініціативної групи «Патріоти - за 

чистий Случ». 
04.04.2016 року міський голова Баранівської міської ради, який очолив міжрегіональну 

ініціативну групу «Патріоти за чистий Случ» звернувся з листом до селищного голови смт 

Понінка з проханням погодити проведення засідання даної групи на території смт Понінка 

12.04.2016 року. Цього ж числа був надісланий лист на ім’я голови Полонської 

територіальної громади з проханням надати інформацію чи працюють в межах міста 

Полонне очисні споруди чи здійснюється біологічна очистка стоків, а також чи 

контролюється органом місцевого самоврядування екологічний стан річки Хомора. На даний 

лист надійшла відповідь №617 від 06.04.2016 року, що в межах міста Полонне функціонують 

очисні споруди та здійснюється біологічна очистка стоків, а контроль за дотриманням 

законодавства у сфері екології в межах території Полонської територіальної громади 

покладено на постійну діючу депутатську комісію з питань земельних відносин, будівництва, 

перспективного розвитку та охорони навколишнього природного середовища. Однак, коли 

працівники Баранівської міської ради прибули до місця скиду Полонських очисних в р 

Хомора, реальна картина була інша. 
12.04.2016 року в Будинку культури смт Понінка відбулося перше засідання 

міжрегіональної ініціативної групи за участю голови Полонської районної ради Янчука О.М., 

голови Полонської РДА Нагурного О.Л. та директора ТОВ «Понінківська картонно-паперова 

фабрика» Коренєва С.М..  
Як пояснив голова Полонської РДА очисні м Полонне не працюють та як в даний 

момент проводяться ремонтні роботи, які планують завершити в 20-х числах травня 2016 

року. Отже повністю заперечив відповіді Полонської територіальної громади. 
Директор ТОВ «Понінківська картонно-паперова фабрика» Коренєв С.М. запевнив, що 

вже розроблені всі заходи щодо удосконалення очисних споруд на підприємстві та 

планується провести ремонтні роботи до 01.06.2016 року. 



14.04.2016 року в м Баранівка було виявлено масову загибель риби, качок та бобрів. За 

ініціативою Баранівської міської ради було скликано засідання комісії з питань техногенно-

екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Баранівського району, яка прийняла рішення 

про оголошення надзвичайної техногенно-екологічної ситуації місцевого рівня. 
15.04.2016 року розпочате досудове розслідування за ознаками кримінального 

правопорушення  передбаченого ч. 2 ст. 242 Кримінального кодексу України. Тобто мають 

бути встановлені особи винні в порушенні правил охорони вод (водних об'єктів), що 

спричинило забруднення поверхневих вод та їх природних властивостей, яке призвело до 

масової загибелі об'єктів тваринного і рослинного світу.  
19.04.2016 року до Баранівської міської ради надійшов лист Державної екологічної 

інспекції у Житомирській області,  яким повідомлено, що проведеним дослідженням 

відібраних проб категорично підтверджено, що відбувається забруднення річки Хомора зі 

сторони Хмельницької області, ймовірним забруднювачем є ТОВ «Понінківська картонно-

паперова фабрика», яка скидає неочищені стоки в річку Хомора та не допустила спеціалістів 

Держекоінспекції до перевірки. Крім того виявлено, що в ТОВ «Миропільський папір» 

очисні споруди також працюють не ефективно. Однак певні роботи  вже зроблені для 

покращення їх роботи, зокрема відновлена робота двигуна на повітродувці аеротенка, 

внаслідок чого здійснюється біологічна очистка стоків. 
Незважаючи на те, що відправлено листи з висвітленням екологічної катастрофи до 

Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, Міністерства екології та природних 

ресурсів України, Президента України, а також розпочате досудове розслідування, а посадові 

особи Полонської РДА та Понінківської селищної об’єднаної територіальної громади разом 

із керівництвом КП «Понінківська картонно-паперова фабрика» запевнили, що ліквідують 

недоліки в роботі очисних споруд, екологічний стан річок погіршується. 

29.09.2016 року на адресу Баранівської районної державної адміністрації надійшов лист 

від ТОВ «Понінківська картонно-паперова фабрика» в якому повідомляється про ремонтні 

роботи на верхній гідротехнічній споруді р Хомора в смт Понінка через які можливе 

взмулення донних відкладень, що знаходяться нижче за течією. 

Починаючи з 30.09.2016 року по 04.10.2016 року внаслідок інтервенції нечистот зі 

сторони Хмельницької області стан річки Случ в межах міста Баранівка критично 

погіршився. 3 та 4 жовтня 2016 року було виявлено повторну масову загибель риби. Слід 

зауважити, що масштаби загибелі риби  значно більші як були виявлені 14.04.2016 року. 

Даний факт зафіксований у вигляді відео та фото знімків, які викладені на офіційному сайті 

Баранівської міської ради mrada-baranivka.gov.ua.  

Згідно з ст. 89 Конституції України Верховна Рада України для проведення 

розслідування з питань, що становлять суспільний інтерес, утворює тимчасові слідчі комісії.  

З метою встановлення джерела забруднення річок Хомора та Случ, стягнення збитків 

заподіяних екосистемі даних водойм та запобігання подальшого заподіяння шкоди екології 

керуючись ст. 89 Конституції України 

 

ПРОСИМО: 

1. Створити тимчасову слідчу комісію для проведення розслідування вчиненого 

злочину, що спричинив масову загибель тваринного світу річок Хомора та Случ, щоб 

запобігти знищення екосистем цих річок. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Президенту України 
Порошенку П.О. 

 
Шановний Петро Олексійовичу! 

 

В лютому 2016 року до міського голови Баранівської міської ради Душка А.О. 

звернувся громадський активіст з смт Миропіль, який повідомив, що ТОВ Понінківська 

картонно – паперова фабрика» та ПАТ «Миропольська паперова фабрика» забруднюють 

річку Случ скидаючи нечистоти з непрацюючих очисних споруд.  

 26.02.2016 року на громадських слуханнях територіальної громади м Баранівка 

обговорювалось питання щодо загрози екологічного стану річки Случ через викиди, які 

здійснюють паперові фабрики смт Миропіль та смт Понінка. За результатами обговорення 

прийняте рішення провести 10.03.2016 року на 14:00 год. «Круглий стіл» в приміщенні 

міського будинку культури з метою розгляду даної проблеми куди запросити депутатів 

міської, районної ради, громадян та посадових осіб, депутатів міст, які розташовані на березі 

басейну річки Случ. 

Готуючись до круглого столу працівники міської ради обстежили очисні споруди 

підприємств забруднювачів в смт Миропіль та смт Понінка. Факти забруднення річки Случ 

та річки Хомора були зафіксовані на відеокамеру.  

10.03.2016 року до міського Будинку культури ім.. А. Пашкевича м Баранівка прибули 

представники смт Миропіль, смт Понінка (Полонського району),  смт Першотравенськ, с 

Гута (Баранівського району), м Баранівка, м Новоград-Волинський, м Рівне, м 

Хмельницький, зокрема депутати Житомирської обласної ради та Хмельницької обласної 

ради. Великий зал Будинку культури був переповнений (359 місць). Після огляду відео на 

якому чітко видно забруднення річок, та заслухавши жителів смт Миропіл та смт Понінка, 

учасники круглого столу прийняли рішення: про відправлення листів з висвітленням 

проблеми до Верховної ради України, Кабінету міністрів України та Міністерства екології та 

природних ресурсів; про створення  міжрегіональної ініціативної групи «Патріоти - за 

чистий Случ». 
04.04.2016 року міський голова Баранівської міської ради, який очолив міжрегіональну 

ініціативну групу «Патріоти за чистий Случ» звернувся з листом до селищного голови смт 

Понінка з проханням погодити проведення засідання даної групи на території смт Понінка 

12.04.2016 року. Цього ж числа був надісланий лист на ім’я голови Полонської 

територіальної громади з проханням надати інформацію чи працюють в межах міста 

Полонне очисні споруди чи здійснюється біологічна очистка стоків, а також чи 

контролюється органом місцевого самоврядування екологічний стан річки Хомора. На даний 

лист надійшла відповідь №617 від 06.04.2016 року, що в межах міста Полонне функціонують 

очисні споруди та здійснюється біологічна очистка стоків, а контроль за дотриманням 

законодавства у сфері екології в межах території Полонської територіальної громади 

покладено на постійну діючу депутатську комісію з питань земельних відносин, будівництва, 

перспективного розвитку та охорони навколишнього природного середовища. Однак, коли 

працівники Баранівської міської ради прибули до місця скиду Полонських очисних в р 

Хомора, реальна картина була інша. 
12.04.2016 року в Будинку культури смт Понінка відбулося перше засідання 

міжрегіональної ініціативної групи за участю голови Полонської районної ради Янчука О.М., 

голови Полонської РДА Нагурного О.Л. та директора ТОВ «Понінківська картонно-паперова 

фабрика» Коренєва С.М..  
Як пояснив голова Полонської РДА очисні м Полонне не працюють та як в даний 

момент проводяться ремонтні роботи, які планують завершити в 20-х числах травня 2016 

року. Отже повністю заперечив відповіді Полонської територіальної громади. 
Директор ТОВ «Понінківська картонно-паперова фабрика» Коренєв С.М. запевнив, що 

вже розроблені всі заходи щодо удосконалення очисних споруд на підприємстві та 

планується провести ремонтні роботи до 01.06.2016 року. 



14.04.2016 року в м Баранівка було виявлено масову загибель риби, качок та бобрів. За 

ініціативою Баранівської міської ради було скликано засідання комісії з питань техногенно-

екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Баранівського району, яка прийняла рішення 

про оголошення надзвичайної техногенно-екологічної ситуації місцевого рівня. 
15.04.2016 року розпочате досудове розслідування за ознаками кримінального 

правопорушення  передбаченого ч. 2 ст. 242 Кримінального кодексу України. Тобто мають 

бути встановлені особи винні в порушенні правил охорони вод (водних об'єктів), що 

спричинило забруднення поверхневих вод та їх природних властивостей, яке призвело до 

масової загибелі об'єктів тваринного і рослинного світу.  
19.04.2016 року до Баранівської міської ради надійшов лист Державної екологічної 

інспекції у Житомирській області,  яким повідомлено, що проведеним дослідженням 

відібраних проб категорично підтверджено, що відбувається забруднення річки Хомора зі 

сторони Хмельницької області, ймовірним забруднювачем є ТОВ «Понінківська картонно-

паперова фабрика», яка скидає неочищені стоки в річку Хомора та не допустила спеціалістів 

Держекоінспекції до перевірки. Крім того виявлено, що в ТОВ «Миропільський папір» 

очисні споруди також працюють не ефективно. Однак певні роботи  вже зроблені для 

покращення їх роботи, зокрема відновлена робота двигуна на повітродувці аеротенка, 

внаслідок чого здійснюється біологічна очистка стоків. 
Незважаючи на те, що відправлено листи з висвітленням екологічної катастрофи до 

Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, Міністерства екології та природних 

ресурсів України, Президента України, а також розпочате досудове розслідування, а посадові 

особи Полонської РДА та Понінківської селищної об’єднаної територіальної громади разом 

із керівництвом КП «Понінківська картонно-паперова фабрика» запевнили, що ліквідують 

недоліки в роботі очисних споруд, екологічний стан річок погіршується. 

29.09.2016 року на адресу Баранівської районної державної адміністрації надійшов лист 

від ТОВ «Понінківська картонно-паперова фабрика» в якому повідомляється про ремонтні 

роботи на верхній гідротехнічній споруді р Хомора в смт Понінка через які можливе 

взмулення донних відкладень, що знаходяться нижче за течією. 

Починаючи з 30.09.2016 року по 04.10.2016 року внаслідок інтервенції нечистот зі 

сторони Хмельницької області стан річки Случ в межах міста Баранівка критично 

погіршився. 3 та 4 жовтня 2016 року було виявлено повторну масову загибель риби. Слід 

зауважити, що масштаби загибелі риби  значно більші як були виявлені 14.04.2016 року. 

Даний факт зафіксований у вигляді відео та фото знімків, які викладені на офіційному сайті 

Баранівської міської ради mrada-baranivka.gov.ua.  

Згідно з ст. 102 Конституції України Президент України є гарантом державного 

суверенітету, територіальної цілісності України, додержання Конституції України, прав і 

свобод людини і громадянина. Відповідно до ст. 50 Конституції України одним із прав 

людини та громадянина є право на безпечне для життя і здоров'я довкілля та на 

відшкодування завданої порушенням цього права шкоди. 

Крім того слід зауважити, що згідно із ст. 16 основного закону Країни забезпечення 

екологічної безпеки і підтримання екологічної рівноваги на території України є обов'язком 

держави. 

З метою встановлення джерела забруднення річок Хомора та Случ, стягнення збитків 

заподіяних екосистемі даних водойм та запобігання подальшого заподіяння шкоди екології 

керуючись ст. ст. 16, 52, 102 Конституції України 

 

ПРОСИМО: 

 

1. Взяти під особистий контроль діяльність і дотримання свого професійного 

обовязку Генеральною прокуратурою України і Міністерством екології та природних 

ресурсів України щодо розслідування злочину та притягнення до відповідальності винних 

осіб в його заподіянні. 

2. Вжитивсі заходи щодо забезпечення екологічної безпекирічок Хомора та Случ. 

 



Генеральному Прокурору України 
 

 

В лютому 2016 року до міського голови Баранівської міської ради Душка А.О. 

звернувся громадський активіст з смт Миропіль, який повідомив, що ТОВ Понінківська 

картонно – паперова фабрика» та ПАТ «Миропольська паперова фабрика» забруднюють 

річку Случ скидаючи нечистоти з непрацюючих очисних споруд.  

 26.02.2016 року на громадських слуханнях територіальної громади м Баранівка 

обговорювалось питання щодо загрози екологічного стану річки Случ через викиди, які 

здійснюють паперові фабрики смт Миропіль та смт Понінка. За результатами обговорення 

прийняте рішення провести 10.03.2016 року на 14:00 год. «Круглий стіл» в приміщенні 

міського будинку культури з метою розгляду даної проблеми куди запросити депутатів 

міської, районної ради, громадян та посадових осіб, депутатів міст, які розташовані на березі 

басейну річки Случ. 

Готуючись до круглого столу працівники міської ради обстежили очисні споруди 

підприємств забруднювачів в смт Миропіль та смт Понінка. Факти забруднення річки Случ 

та річки Хомора були зафіксовані на відеокамеру.  

10.03.2016 року до міського Будинку культури ім.. А. Пашкевича м Баранівка прибули 

представники смт Миропіль, смт Понінка (Полонського району),  смт Першотравенськ, с 

Гута (Баранівського району), м Баранівка, м Новоград-Волинський, м Рівне, м 

Хмельницький, зокрема депутати Житомирської обласної ради та Хмельницької обласної 

ради. Великий зал Будинку культури був переповнений (359 місць). Після огляду відео на 

якому чітко видно забруднення річок, та заслухавши жителів смт Миропіл та смт Понінка, 

учасники круглого столу прийняли рішення: про відправлення листів з висвітленням 

проблеми до Верховної ради України, Кабінету міністрів України та Міністерства екології та 

природних ресурсів; про створення  міжрегіональної ініціативної групи «Патріоти - за 

чистий Случ». 
04.04.2016 року міський голова Баранівської міської ради, який очолив міжрегіональну 

ініціативну групу «Патріоти за чистий Случ» звернувся з листом до селищного голови смт 

Понінка з проханням погодити проведення засідання даної групи на території смт Понінка 

12.04.2016 року. Цього ж числа був надісланий лист на ім’я голови Полонської 

територіальної громади з проханням надати інформацію чи працюють в межах міста 

Полонне очисні споруди чи здійснюється біологічна очистка стоків, а також чи 

контролюється органом місцевого самоврядування екологічний стан річки Хомора. На даний 

лист надійшла відповідь №617 від 06.04.2016 року, що в межах міста Полонне функціонують 

очисні споруди та здійснюється біологічна очистка стоків, а контроль за дотриманням 

законодавства у сфері екології в межах території Полонської територіальної громади 

покладено на постійну діючу депутатську комісію з питань земельних відносин, будівництва, 

перспективного розвитку та охорони навколишнього природного середовища. Однак, коли 

працівники Баранівської міської ради прибули до місця скиду Полонських очисних в р 

Хомора, реальна картина була інша. 
12.04.2016 року в Будинку культури смт Понінка відбулося перше засідання 

міжрегіональної ініціативної групи за участю голови Полонської районної ради Янчука О.М., 

голови Полонської РДА Нагурного О.Л. та директора ТОВ «Понінківська картонно-паперова 

фабрика» Коренєва С.М..  
Як пояснив голова Полонської РДА очисні м Полонне не працюють та як в даний 

момент проводяться ремонтні роботи, які планують завершити в 20-х числах травня 2016 

року. Отже повністю заперечив відповіді Полонської територіальної громади. 
Директор ТОВ «Понінківська картонно-паперова фабрика» Коренєв С.М. запевнив, що 

вже розроблені всі заходи щодо удосконалення очисних споруд на підприємстві та 

планується провести ремонтні роботи до 01.06.2016 року. 
14.04.2016 року в м Баранівка було виявлено масову загибель риби, качок та бобрів. За 

ініціативою Баранівської міської ради було скликано засідання комісії з питань техногенно-



екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Баранівського району, яка прийняла рішення 

про оголошення надзвичайної техногенно-екологічної ситуації місцевого рівня. 
15.04.2016 року розпочате досудове розслідування за ознаками кримінального 

правопорушення  передбаченого ч. 2 ст. 242 Кримінального кодексу України. Тобто мають 

бути встановлені особи винні в порушенні правил охорони вод (водних об'єктів), що 

спричинило забруднення поверхневих вод та їх природних властивостей, яке призвело до 

масової загибелі об'єктів тваринного і рослинного світу.  
19.04.2016 року до Баранівської міської ради надійшов лист Державної екологічної 

інспекції у Житомирській області,  яким повідомлено, що проведеним дослідженням 

відібраних проб категорично підтверджено, що відбувається забруднення річки Хомора зі 

сторони Хмельницької області, ймовірним забруднювачем є ТОВ «Понінківська картонно-

паперова фабрика», яка скидає неочищені стоки в річку Хомора та не допустила спеціалістів 

Держекоінспекції до перевірки. Крім того виявлено, що в ТОВ «Миропільський папір» 

очисні споруди також працюють не ефективно. Однак певні роботи  вже зроблені для 

покращення їх роботи, зокрема відновлена робота двигуна на повітродувці аеротенка, 

внаслідок чого здійснюється біологічна очистка стоків. 
Незважаючи на те, що відправлено листи з висвітленням екологічної катастрофи до 

Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, Міністерства екології та природних 

ресурсів України, Президента України, а також розпочате досудове розслідування, а посадові 

особи Полонської РДА та Понінківської селищної об’єднаної територіальної громади разом 

із керівництвом КП «Понінківська картонно-паперова фабрика» запевнили, що ліквідують 

недоліки в роботі очисних споруд, екологічний стан річок погіршується. 

29.09.2016 року на адресу Баранівської районної державної адміністрації надійшов лист 

від ТОВ «Понінківська картонно-паперова фабрика» в якому повідомляється про ремонтні 

роботи на верхній гідротехнічній споруді р Хомора в смт Понінка через які можливе 

взмулення донних відкладень, що знаходяться нижче за течією. 

Починаючи з 30.09.2016 року по 04.10.2016 року внаслідок інтервенції нечистот зі 

сторони Хмельницької області стан річки Случ в межах міста Баранівка критично 

погіршився. 3 та 4 жовтня 2016 року було виявлено повторну масову загибель риби. Слід 

зауважити, що масштаби загибелі риби  значно більші як були виявлені 14.04.2016 року. 

Даний факт зафіксований у вигляді відео та фото знімків, які викладені на офіційному сайті 

Баранівської міської ради mrada-baranivka.gov.ua.  

Згідно з ст. 131
1
 Конституції України організацію і процесуальне керівництво 

досудовим розслідуванням, вирішення відповідно до закону інших питань під час 

кримінального провадження, нагляд за негласними та іншими слідчими і розшуковими діями 

органів правопорядку здійснює прокуратура. 

З метою встановлення джерела забруднення річок Хомора та Случ, стягнення збитків 

заподіяних екосистемі даних водойм та запобігання подальшого заподіяння шкоди екології 

керуючись ст. 131
1
  Конституції України 

 

ПРОСИМО: 

 

1. Забезпечити обєктивне розслідування злочину, що спричинив масову загибель 

тваринного світу річок Хомора та Случ. 

2. Вжитивсі заходи щодо стягнення збитків заподіяних в наслідок забруднення 

річок та загибелі риби. 

 

 
 
 
 
 
 
 



Кабінету Міністрів України 
 
В лютому 2016 року до міського голови Баранівської міської ради Душка А.О. 

звернувся громадський активіст з смт Миропіль, який повідомив, що ТОВ Понінківська 

картонно – паперова фабрика» та ПАТ «Миропольська паперова фабрика» забруднюють 

річку Случ скидаючи нечистоти з непрацюючих очисних споруд.  

 26.02.2016 року на громадських слуханнях територіальної громади м Баранівка 

обговорювалось питання щодо загрози екологічного стану річки Случ через викиди, які 

здійснюють паперові фабрики смт Миропіль та смт Понінка. За результатами обговорення 

прийняте рішення провести 10.03.2016 року на 14:00 год. «Круглий стіл» в приміщенні 

міського будинку культури з метою розгляду даної проблеми куди запросити депутатів 

міської, районної ради, громадян та посадових осіб, депутатів міст, які розташовані на березі 

басейну річки Случ. 

Готуючись до круглого столу працівники міської ради обстежили очисні споруди 

підприємств забруднювачів в смт Миропіль та смт Понінка. Факти забруднення річки Случ 

та річки Хомора були зафіксовані на відеокамеру.  

10.03.2016 року до міського Будинку культури ім.. А. Пашкевича м Баранівка прибули 

представники смт Миропіль, смт Понінка (Полонського району),  смт Першотравенськ, с 

Гута (Баранівського району), м Баранівка, м Новоград-Волинський, м Рівне, м 

Хмельницький, зокрема депутати Житомирської обласної ради та Хмельницької обласної 

ради. Великий зал Будинку культури був переповнений (359 місць). Після огляду відео на 

якому чітко видно забруднення річок, та заслухавши жителів смт Миропіл та смт Понінка, 

учасники круглого столу прийняли рішення: про відправлення листів з висвітленням 

проблеми до Верховної ради України, Кабінету міністрів України та Міністерства екології та 

природних ресурсів; про створення  міжрегіональної ініціативної групи «Патріоти - за 

чистий Случ». 
04.04.2016 року міський голова Баранівської міської ради, який очолив міжрегіональну 

ініціативну групу «Патріоти за чистий Случ» звернувся з листом до селищного голови смт 

Понінка з проханням погодити проведення засідання даної групи на території смт Понінка 

12.04.2016 року. Цього ж числа був надісланий лист на ім’я голови Полонської 

територіальної громади з проханням надати інформацію чи працюють в межах міста 

Полонне очисні споруди чи здійснюється біологічна очистка стоків, а також чи 

контролюється органом місцевого самоврядування екологічний стан річки Хомора. На даний 

лист надійшла відповідь №617 від 06.04.2016 року, що в межах міста Полонне функціонують 

очисні споруди та здійснюється біологічна очистка стоків, а контроль за дотриманням 

законодавства у сфері екології в межах території Полонської територіальної громади 

покладено на постійну діючу депутатську комісію з питань земельних відносин, будівництва, 

перспективного розвитку та охорони навколишнього природного середовища. Однак, коли 

працівники Баранівської міської ради прибули до місця скиду Полонських очисних в р 

Хомора, реальна картина була інша. 
12.04.2016 року в Будинку культури смт Понінка відбулося перше засідання 

міжрегіональної ініціативної групи за участю голови Полонської районної ради Янчука О.М., 

голови Полонської РДА Нагурного О.Л. та директора ТОВ «Понінківська картонно-паперова 

фабрика» Коренєва С.М..  
Як пояснив голова Полонської РДА очисні м Полонне не працюють та як в даний 

момент проводяться ремонтні роботи, які планують завершити в 20-х числах травня 2016 

року. Отже повністю заперечив відповіді Полонської територіальної громади. 
Директор ТОВ «Понінківська картонно-паперова фабрика» Коренєв С.М. запевнив, що 

вже розроблені всі заходи щодо удосконалення очисних споруд на підприємстві та 

планується провести ремонтні роботи до 01.06.2016 року. 
14.04.2016 року в м Баранівка було виявлено масову загибель риби, качок та бобрів. За 

ініціативою Баранівської міської ради було скликано засідання комісії з питань техногенно-

екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Баранівського району, яка прийняла рішення 

про оголошення надзвичайної техногенно-екологічної ситуації місцевого рівня. 



15.04.2016 року розпочате досудове розслідування за ознаками кримінального 

правопорушення  передбаченого ч. 2 ст. 242 Кримінального кодексу України. Тобто мають 

бути встановлені особи винні в порушенні правил охорони вод (водних об'єктів), що 

спричинило забруднення поверхневих вод та їх природних властивостей, яке призвело до 

масової загибелі об'єктів тваринного і рослинного світу.  
19.04.2016 року до Баранівської міської ради надійшов лист Державної екологічної 

інспекції у Житомирській області,  яким повідомлено, що проведеним дослідженням 

відібраних проб категорично підтверджено, що відбувається забруднення річки Хомора зі 

сторони Хмельницької області, ймовірним забруднювачем є ТОВ «Понінківська картонно-

паперова фабрика», яка скидає неочищені стоки в річку Хомора та не допустила спеціалістів 

Держекоінспекції до перевірки. Крім того виявлено, що в ТОВ «Миропільський папір» 

очисні споруди також працюють не ефективно. Однак певні роботи  вже зроблені для 

покращення їх роботи, зокрема відновлена робота двигуна на повітродувці аеротенка, 

внаслідок чого здійснюється біологічна очистка стоків. 
Незважаючи на те, що відправлено листи з висвітленням екологічної катастрофи до 

Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, Міністерства екології та природних 

ресурсів України, Президента України, а також розпочате досудове розслідування, а посадові 

особи Полонської РДА та Понінківської селищної об’єднаної територіальної громади разом 

із керівництвом КП «Понінківська картонно-паперова фабрика» запевнили, що ліквідують 

недоліки в роботі очисних споруд, екологічний стан річок погіршується. 

29.09.2016 року на адресу Баранівської районної державної адміністрації надійшов лист 

від ТОВ «Понінківська картонно-паперова фабрика» в якому повідомляється про ремонтні 

роботи на верхній гідротехнічній споруді р Хомора в смт Понінка через які можливе 

взмулення донних відкладень, що знаходяться нижче за течією. 

Починаючи з 30.09.2016 року по 04.10.2016 року внаслідок інтервенції нечистот зі 

сторони Хмельницької області стан річки Случ в межах міста Баранівка критично 

погіршився. 3 та 4 жовтня 2016 року було виявлено повторну масову загибель риби. Слід 

зауважити, що масштаби загибелі риби  значно більші як були виявлені 14.04.2016 року. 

Даний факт зафіксований у вигляді відео та фото знімків, які викладені на офіційному сайті 

Баранівської міської ради mrada-baranivka.gov.ua.  

Згідно з ст.116 Конституції України Кабінет Міністрів України забезпечує виконання 

Конституції і законів України, актів Президента України та вживає заходів щодо 

забезпечення прав і свобод людини і громадянина. 

Відповідно до ст. 113 Кабінет Міністрів України є вищим органом у системі органів 

виконавчої влади, а згідно з  ст. 16  основного закону країни забезпечення екологічної 

безпеки і підтримання екологічної рівноваги на території України є обов'язком держави. 

З метою встановлення джерела забруднення річок Хомора та Случ, стягнення збитків 

заподіяних екосистемі даних водойм та запобігання подальшого заподіяння шкоди екології 

керуючись ст. ст. 16, 113, 116  Конституції України 

 

ПРОСИМО: 

 

1. Забезпечити встановлення причини масової  загибелі тваринного світу річок 

Хомора та Случ, що сталась повторно в період з 30.09.2016 року по 04.10.2016 року. 

2. Вжити всі заходи щодо стягнення збитків заподіяних внаслідок забруднення 

річок та загибелі риби та відновлення (покращення) екологічного стану водойм. 

3. Ініціювати спрощення процедури перевірки суб’єктів господарської діяльності, 

які є потенційними загрозами для довкілля та притягнення їх до відповідальності за 

порушення екологічного, водного, земельного, лісового законодавства (тобто внесення змін 

до законодавчих актів). 

 

 
 
 



Житомирська обласна 
державна адміністрація 

Житомирська обласна рада 
В лютому 2016 року до міського голови Баранівської міської ради Душка А.О. 

звернувся громадський активіст з смт Миропіль, який повідомив, що ТОВ Понінківська 

картонно – паперова фабрика» та ПАТ «Миропольська паперова фабрика» забруднюють 

річку Случ скидаючи нечистоти з непрацюючих очисних споруд.  

 26.02.2016 року на громадських слуханнях територіальної громади м Баранівка 

обговорювалось питання щодо загрози екологічного стану річки Случ через викиди, які 

здійснюють паперові фабрики смт Миропіль та смт Понінка. За результатами обговорення 

прийняте рішення провести 10.03.2016 року на 14:00 год. «Круглий стіл» в приміщенні 

міського будинку культури з метою розгляду даної проблеми куди запросити депутатів 

міської, районної ради, громадян та посадових осіб, депутатів міст, які розташовані на березі 

басейну річки Случ. 

Готуючись до круглого столу працівники міської ради обстежили очисні споруди 

підприємств забруднювачів в смт Миропіль та смт Понінка. Факти забруднення річки Случ 

та річки Хомора були зафіксовані на відеокамеру.  

10.03.2016 року до міського Будинку культури ім.. А. Пашкевича м Баранівка прибули 

представники смт Миропіль, смт Понінка (Полонського району),  смт Першотравенськ, с 

Гута (Баранівського району), м Баранівка, м Новоград-Волинський, м Рівне, м 

Хмельницький, зокрема депутати Житомирської обласної ради та Хмельницької обласної 

ради. Великий зал Будинку культури був переповнений (359 місць). Після огляду відео на 

якому чітко видно забруднення річок, та заслухавши жителів смт Миропіл та смт Понінка, 

учасники круглого столу прийняли рішення: про відправлення листів з висвітленням 

проблеми до Верховної ради України, Кабінету міністрів України та Міністерства екології та 

природних ресурсів; про створення  міжрегіональної ініціативної групи «Патріоти - за 

чистий Случ». 
04.04.2016 року міський голова Баранівської міської ради, який очолив міжрегіональну 

ініціативну групу «Патріоти за чистий Случ» звернувся з листом до селищного голови смт 

Понінка з проханням погодити проведення засідання даної групи на території смт Понінка 

12.04.2016 року. Цього ж числа був надісланий лист на ім’я голови Полонської 

територіальної громади з проханням надати інформацію чи працюють в межах міста 

Полонне очисні споруди чи здійснюється біологічна очистка стоків, а також чи 

контролюється органом місцевого самоврядування екологічний стан річки Хомора. На даний 

лист надійшла відповідь №617 від 06.04.2016 року, що в межах міста Полонне функціонують 

очисні споруди та здійснюється біологічна очистка стоків, а контроль за дотриманням 

законодавства у сфері екології в межах території Полонської територіальної громади 

покладено на постійну діючу депутатську комісію з питань земельних відносин, будівництва, 

перспективного розвитку та охорони навколишнього природного середовища. Однак, коли 

працівники Баранівської міської ради прибули до місця скиду Полонських очисних в р 

Хомора, реальна картина була інша. 
12.04.2016 року в Будинку культури смт Понінка відбулося перше засідання 

міжрегіональної ініціативної групи за участю голови Полонської районної ради Янчука О.М., 

голови Полонської РДА Нагурного О.Л. та директора ТОВ «Понінківська картонно-паперова 

фабрика» Коренєва С.М..  
Як пояснив голова Полонської РДА очисні м Полонне не працюють та як в даний 

момент проводяться ремонтні роботи, які планують завершити в 20-х числах травня 2016 

року. Отже повністю заперечив відповіді Полонської територіальної громади. 
Директор ТОВ «Понінківська картонно-паперова фабрика» Коренєв С.М. запевнив, що 

вже розроблені всі заходи щодо удосконалення очисних споруд на підприємстві та 

планується провести ремонтні роботи до 01.06.2016 року. 
14.04.2016 року в м Баранівка було виявлено масову загибель риби, качок та бобрів. За 

ініціативою Баранівської міської ради було скликано засідання комісії з питань техногенно-



екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Баранівського району, яка прийняла рішення 

про оголошення надзвичайної техногенно-екологічної ситуації місцевого рівня. 
15.04.2016 року розпочате досудове розслідування за ознаками кримінального 

правопорушення  передбаченого ч. 2 ст. 242 Кримінального кодексу України. Тобто мають 

бути встановлені особи винні в порушенні правил охорони вод (водних об'єктів), що 

спричинило забруднення поверхневих вод та їх природних властивостей, яке призвело до 

масової загибелі об'єктів тваринного і рослинного світу.  
19.04.2016 року до Баранівської міської ради надійшов лист Державної екологічної 

інспекції у Житомирській області,  яким повідомлено, що проведеним дослідженням 

відібраних проб категорично підтверджено, що відбувається забруднення річки Хомора зі 

сторони Хмельницької області, ймовірним забруднювачем є ТОВ «Понінківська картонно-

паперова фабрика», яка скидає неочищені стоки в річку Хомора та не допустила спеціалістів 

Держекоінспекції до перевірки. Крім того виявлено, що в ТОВ «Миропільський папір» 

очисні споруди також працюють не ефективно. Однак певні роботи  вже зроблені для 

покращення їх роботи, зокрема відновлена робота двигуна на повітродувці аеротенка, 

внаслідок чого здійснюється біологічна очистка стоків. 
Незважаючи на те, що відправлено листи з висвітленням екологічної катастрофи до 

Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, Міністерства екології та природних 

ресурсів України, Президента України, а також розпочате досудове розслідування, а посадові 

особи Полонської РДА та Понінківської селищної об’єднаної територіальної громади разом 

із керівництвом КП «Понінківська картонно-паперова фабрика» запевнили, що ліквідують 

недоліки в роботі очисних споруд, екологічний стан річок погіршується. 

29.09.2016 року на адресу Баранівської районної державної адміністрації надійшов лист 

від ТОВ «Понінківська картонно-паперова фабрика» в якому повідомляється про ремонтні 

роботи на верхній гідротехнічній споруді р Хомора в смт Понінка через які можливе 

взмулення донних відкладень, що знаходяться нижче за течією. 

Починаючи з 30.09.2016 року по 04.10.2016 року внаслідок інтервенції нечистот зі 

сторони Хмельницької області стан річки Случ в межах міста Баранівка критично 

погіршився. 3 та 4 жовтня 2016 року було виявлено повторну масову загибель риби. Слід 

зауважити, що масштаби загибелі риби  значно більші як були виявлені 14.04.2016 року. 

Даний факт зафіксований у вигляді відео та фото знімків, які викладені на офіційному сайті 

Баранівської міської ради mrada-baranivka.gov.ua.  

Згідно з ст. 119 Конституції України місцеві державні адміністрації на відповідній 

території забезпечують: 

1) виконання Конституції та законів України, актів Президента України, Кабінету 

Міністрів України, інших органів виконавчої влади; 

2) законність і правопорядок; додержання прав і свобод громадян; 

3) виконання державних і регіональних програм соціально-економічного та 

культурного розвитку, програм охорони довкілля, а в місцях компактного проживання 

корінних народів і національних меншин – також програм їх національно-культурного 

розвитку; 

4) підготовку та виконання відповідних обласних і районних бюджетів; 

5) звіт про виконання відповідних бюджетів та програм; 

6) взаємодію з органами місцевого самоврядування; 

7) реалізацію інших наданих державою, а також делегованих відповідними радами 

повноважень. 

 Відповідно до  ст. 16  основного закону країни забезпечення екологічної безпеки і 

підтримання екологічної рівноваги на території України є обов'язком держави. 

З метою встановлення джерела забруднення річок Хомора та Случ, стягнення збитків 

заподіяних екосистемі даних водойм та запобігання подальшого заподіяння шкоди екології 

керуючись ст. ст. 16, 119  Конституції України 

ПРОСИМО: 

1. Забезпечити встановлення причини масової загибелі тваринного світу річок 

Хомора та Случ, що сталась повторно в період з 30.09.2016 року по 04.10.2016 року. 



2. Вжити всі заходи щодо стягнення збитків заподіяних в наслідок забруднення 

річок та загибелі риби та відновлення (покращення) екологічного стану водойм. 

 
Секретар ради                                                     Ю.М. Оханський 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  

БАРАНІВСЬКОГО РАЙОНУ 
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
РІШЕННЯ 

 
Одинадцятої сесії         7 –го скликання 
від  05 жовтня  2016 року    №415 
 
 
Про включення до порядку 
денного питання «Про створення депутатської 
комісії з питань надзвичайних ситуацій».   
 
.   
 
 

 З метою оперативного реагування на надзвичайні ситуації, які можуть загрожувати 

життю і здоров’ю жителям  міста,  відповідно до Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», п.п. 1 п. 5 ст. «Регламенту міської ради» , сесія міської ради 

 

ВИРІШИЛА:  

 

1. Включити до порядку денного питання «Про створення депутатської комісії з 

питань надзвичайних ситуацій».   

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

ради Оханського Ю.М. 

 

 

 

 

 

Міський голова                                                                         А.О. Душко 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  

БАРАНІВСЬКОГО РАЙОНУ 
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
РІШЕННЯ 

 
Одинадцятої сесії         7 –го скликання 
від  05 жовтня  2016 року    №416 
 
Про створення депутатської 
комісії з питань надзвичайних ситуацій   
 
 
 

 З метою оперативного реагування на надзвичайні ситуації, які можуть загрожувати 

життю і здоров’ю жителям  міста Баранівка,  відповідно до Закону України «Про місцеве 

самоврядування, сесія міської ради 

 

ВИРІШИЛА:  

 

1. Створити  депутатську комісію з питань надзвичайних ситуацій у складі 8 чоловік: 

Савчук В.А. заступник міського голови депутат Баранівської районної ради – голова 

комісії; 

Оханський Ю.М. – секретар ради  - секретар  комісії; 

Члени комісії: 

Заремба В.Г. 

Лис В.С. 

Осіпчук М.О. 

Антонюк О.М. 

Лисюк Р.М. 

Ковальчук М.В. 

2. Секретарю Баранівської міської ради Оханському Ю.М. розробити Положення про 

діяльність даної комісії та затвердити його на наступному пленарному засіданні сесії 

Баранівської міської ради. 

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

ради Оханського Ю.М. 

 

 
 

Міський голова                                                                         А.О. Душко 
 

 

 


