
 
 

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
8 позачергова сесія 8 скликання 

8 квітня 2021 року                                                                                  №246 

Про початок повноважень 
депутата Шамрая Олександра 
Миколайовича 
 
      Заслухавши інформацію голови Баранівської міської територіальної виборчої 
комісії Новоград-Волинського району Житомирської області Федорчук В.М., 
керуючись ст. 45, ст. 46, ст. 49 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», ст. 9 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад», ст.283, 
ст.284 Виборчого кодексу України, міська рада 
 
ВИРІШИЛА: 
 
1. Визнати повноваження депутата Баранівської міської ради Шамрая 
Олександра Миколайовича, обраного від Житомирської обласної партійної 
організації ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «СЛУГА НАРОДУ». 
 
2. Включити депутата Шамрая О.М. до складу постійної комісії з питань екології, 
благоустрою та житлово-комунального господарства. 
 

 

 

Міський голова                                                                           Олександр МІГЕЙ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

 
Р І Ш Е Н Н Я 

8 позачергова сесія 8 скликання 

8 квітня 2021 року                                                                                     №247 

Про затвердження плану діяльності 
Баранівської міської ради та виконавчого 
комітету з підготовки проєктів 
регуляторних актів на 2021 рік 
в новій редакції 
 

Керуючись статтею 25, пунктом 7 частини першої статті 26 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до статей 7,13, 32 Закону 
України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської 
діяльності», враховуючи рекомендації постійної комісії з питань бюджету та 
комунальної власності, економічного розвитку, транспорту і зв’язку, міська рада 

 
ВИРІШИЛА: 

1.Затвердити план діяльності Баранівської міської ради та виконавчого комітету 
з підготовки регуляторних актів на 2021 рік в новій редакції (далі - План), що 
додається. 
2. У випадку необхідності прийняття рішень, не передбачених Планом, 
зобов’язати посадових осіб, відповідальних за розробку проєктів регуляторних 
актів, у визначений законодавством термін подавати пропозиції секретарю ради 
з метою внесення змін та доповнень до плану. 
3. Провідному спеціалісту з інформаційної роботи відділу організаційної роботи 
міської ради (Пилипко Л.О.) оприлюднити дане рішення в засобах 
масової інформації та на офіційному сайті Баранівської міської ради, відповідно 
до вимог чинного законодавства. 
4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 
Баранівської міської ради з питань бюджету та комунальної власності, 
економічного розвитку, транспорту і зв’язку та на керуючу справами 
виконавчого комітету міської ради Кравчук Т.В. 
 

Міський голова                                                                          Олександр МІГЕЙ 

 



Додаток                             

  до рішення 8 позачергової  сесії  

8 скликання Баранівської міської ради 

від 08 квітня 2021 № 247 

 

План 

діяльності Баранівської міської ради та виконавчого комітету з підготовки 
регуляторних актів на 2021 рік 

№/ 
п/п 

Вид і назва проєкту 
регуляторного акту 

Строки 
підготовки 
проєктів 

Відповідальні 
за розробку 
проєкту 
регуляторно 
го акту 

Цілі прийняття 

1 2 4 5  

1. Про нові тарифи на 
послуги з вивезення 
твердих побутових 
відходів для населення 

І-ІV 
квартал 2021 
року 

Надавач послуги  

2. Про затвердження 
тарифів на послуги з 
водопостачання та 
водовідведення, що 
надаються КП 
«Баранівка 
міськводоканал» 

І-ІV 
квартал 2021 
року 

Надавач послуги  

3. Про нові тарифи на 
послуги з 
теплопостачання 

І-ІV 
квартал 2021 
року 

Надавач послуги  

4. Рішення сесії 
Баранівської міської 
ради «Про 
встановлення місцевих 
податків та 
зборів на 2021 рік» 

ІI квартал 
2021 року 

Відділ фінансів 
Баранівської 
міської ради 

Встановлення 
ставок місцевих 
податків та 
зборів 



5 Рішення сесії 
Баранівської міської 
ради «Про 
встановлення ставок та 
пільг із сплати 
земельного податку на 
території Баранівської 
територіальної громади 
на 2021 рік» 

ІI квартал 
2021 року 

Відділ 
містобудуван ня, 
архітектури, 
земельних 
відносин та 
комунальної 
власності 

Регулювання 
строків сплати 
земельного 
податку, суми 
податку 
відповідно до 
цільового 
призначення 
землі та 
визначення 
пільгових 
категорій 

Населення 

6 Про затвердження 
Тимчасового  
Порядку видалення 
дерев, кущів  
та інших зелених 
насаджень за межами 
населених пунктів на 
території  
Баранівської міської  
територіальної громади 
 

ІI квартал 
2021 року 

Відділ 
благоустрою та 
житлово-
комунального 
господарства 

 

 

 

Секретар ради     Володимир ЗАРЕМБА 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                            

 

 

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

                                                     РІШЕННЯ 

8 позачергова сесія 8 скликання 

 8 квітня  2021 року                                                                             № 248 

Про розгляд питання діяльності 

ТОВ «ЕКО НОВА» на території 

Баранівської міської територіальної 

громади 

    

 Враховуючи занепокоєння жителів Баранівської міської громади, що 

виникло в результаті намагання ТОВ «ЕКО НОВА» протягом попередніх років 

відкрити в місті утилізаційний комплекс, який буде здійснювати викиди 

забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами та 

проводити термічне знищення небезпечних відходів на утилізаторі за адресою: 

м. Баранівка вул. І.Франка,104а, керуючись Конституцією України, Законами 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про охорону навколишнього 

природного середовища», «Про об’єкти підвищеної небезпеки», «Про відходи», 

«Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», «Про 

статус депутатів місцевих рад», Державними санітарними правилами 

планування та забудови населених пунктів, затвердженими наказом 

Міністерства охорони здоров’я №173 від 19.06.1996 року, беручи до уваги 

рішення Баранівської міської ради № 1759 від 03.12.2021 року, рішеннями  

громадських слухань за період 2014 – 2020 років, виступаючи від імені та в 

інтересах  Баранівської міської громади, сесія міської ради 

 

ВИРІШИЛА: 

1. Виходячи з норм Конституції України про право кожного на безпечне для 

життя довкілля, з метою гарантування жителям Баранівської міської 



територіальної громади  екологічної безпеки, попереджуючи погіршення 

екологічної ситуації та виникнення небезпеки для здоров’я громадян, 

турбуючись про здоров’я теперішнього та прийдешніх поколінь, 

виконуючи громадянський обов’язок депутатів міської ради, який 

передбачено п.38 ст.26 ЗУ «Про місцеве самоврядування в 

Україні»,  заборонити розміщення на території Баранівської міської 

територіальної громади  ТОВ «ЕКО НОВА», яке має намір здійснювати 

викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря  стаціонарними 

джерелами та проводити термічне знищення небезпечних відходів на 

утилізаторі за адресою: м. Баранівка вул. І.Франка,104а. 

2. Схвалити текст звернення депутатів Баранівської міської ради до Служби 
безпеки України та Офісу Генерального прокурора України щодо 
діяльності ТОВ «ЕКО-НОВА» на території Баранівської міської 
територіальної громади (додається). 
 

3. Доручити Баранівському міському голові підписати текст звернення. 
 
 

4. Направити дане рішення та звернення до Служби безпеки України та 
Офісу Генерального прокурора України. 
 

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з 
питань екології, благоустрою та житлово-комунального господарства 
міської ради. 
 

 

 Міський голова                                                                Олександр МІГЕЙ 

 

 

 

 

 



Додаток 

до рішення  8 позачергової  сесії 

8-го скликання від 8 квітня 2021 року 

 

Офіс Генерального прокурора  України 

Служба  Безпеки  України 

 

Звернення 
щодо діяльності ТОВ «ЕКО НОВА» 

на території Баранівської міської територіальної громади 
 

Ми, депутати Баранівської міської ради глибоко стурбовані ситуацією, що 
склалася навколо діяльності ТОВ «ЕКО НОВА». 

 Так, впродовж  2014 – 2021 років громадськість Баранівської міської 
громади та Баранівського району Житомирської області висловлюють 
занепокоєння намаганнями вищевказаного підприємства відкрити в місті 
утилізаційний комплекс, який буде утилізовувати  небезпечні  відходи,  звезені  
зі  всієї території  України  та  здійснювати   шкідливі   викиди в навколишнє 
природне середовище  в межах  житлової  зони міста. Протягом 2015, 2016, 2019 
років до органів влади Баранівського району, в т.ч. до Баранівської міської ради 
надходили скарги та прохання громадян та громадських організацій  щодо 
можливого погіршення умов проживання через розміщення та функціонування 
утилізатора, оскільки на запит Управління екології та природних ресурсів 
Житомирської облдержадміністрації була надана відповідь про те, що для даного 
підприємства не надавалася згода та не приймалися будь-які  рішення на 
розміщення вищевказаного утилізатора небезпечних відходів, а згідно до вимог 
пункту 38 статті 26 ЗУ «Про місцеве самоврядування» та пункту «Б»  статті 15 
ЗУ  «Про охорону навколишнього природнього середовища» до повноважень 
місцевих рад належить надання  чи ненадання відповідно до законодавства згоди 
розміщення на території громади нових об’єктів, сфера екологічного впливу 
діяльності яких згідно з діючими нормативами включає  відповідну територію. 

 Дана ситуація була об’єктом судових спорів у 2014 – 2021 роках в різних 
судових інстанціях. Крім того, підприємство неодноразово зверталося до 
Баранівської міської ради з заявами про надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки під утилізатором з 
подальшою зміною цільового призначення, які не були задоволені. 



   Наразі підприємство має намір розпочати свою діяльність найближчим 
часом, про що було повідомлено його директором на засіданні тимчасової 
депутатської комісії 6 квітня 2021 року та зафіксовано за допомогою відео 
зйомки. На цій же комісії було оприлюднено Акт про виявлення недостовірності 
даних у документах, поданих ТОВ «ЕКО НОВА» (ідентифікаційний код 
юридичної особи 38541812)  разом із заявою про отримання ліцензії від 
13.11.2020 року №22/20-1, складений Міністерством захисту довкілля та 
природних ресурсів України. За його результатами встановлено відсутність 
матеріально-технічної бази та документів дозвільного характеру та як наслідок 
повноважною комісією було запропоновано частково анулювати ліцензію ТОВ 
«ЕКО НОВА», а саме: на операції збирання, зберігання, оброблення, утилізація 
з клінічними та подібні їм відходи, а саме – відходи, що виникають у результаті 
медичного догляду, ветеринарної чи подібної практики і відходи, що 
утворюються у лікарнях або інших закладах під час досліджень, догляду за 
пацієнтами або при виконанні дослідницьких робіт. Зазначене в акті 
підтверджується відеоматеріалами та аудіо фіксацією. 
 Зважаючи на вищевикладене просимо взяти до розгляду дане звернення та 
перевірити факт законності надання дозволу (ліцензії тощо)   відповідними 
службовими особами   для  ТОВ «ЕКО НОВА»  щодо  розміщення термічного 
утилізатора УТЗОООД за адресою: м.Баранівка, вул. Івана Франка, 104а  та при 
наявності  для  цього підстав порушити кримінальне провадження . 
 Про прийняте рішення  повідомити  в установленому  законом порядку. 
 Додатки:   

- копія   акту  про  виявлення недостовірності даних у документах, поданих 
ТОВ «ЕКО-НОВА»  разом із заявою про отримання ліцензії від 13.11.2020 
року №22/20-1, 

- копія запиту Управління екології та природних ресурсів щодо надання 
згоди Баранівської ОТГ на розміщення термічного утилізатора УТ3000Д за 
адресою: Житомирська обл., м.Баранівка, вул., Івана Франка, 104а, 

- копія відповіді Баранівської міської ради Управлінню екології та 
природних ресурсів № 02-12/464 від 18.04.2019 року. 

  

За дорученням депутатів 

Баранівської  міської  ради 

 

 

Баранівський міський голова    Олександр МІГЕЙ 


