


7 Роки реалізації 

короткострокового, 

середньострокового 

періодів та довгострокової 

перспективи 

Короткостроковий період – 2026 рік (для планувальних 

рішень детальних планів) 

Середньостроковий період - 2031 рік 

Довгострокова перспектива – після 2031 року 

8 Перелік наявних вихідних 

даних для розроблення 

Комплексного плану, що 

надаються замовником  

Відповідно до вимог постанови КМУ від 01.09.2021 № 

926 «Про затвердження Порядку розроблення, оновлення, 

внесення змін та затвердження містобудівної 

документації», перелік вихідних даних, які надаються 

замовником, міститься в Додатку 1 до даного завдання.  

Перелік вихідних даних формується відповідно до 

частини 8 статті 16-1 ЗУ «Про регулювання містобудівної 

діяльності». 

9 Матеріали громадських 

обговорень з формування 

завдання на розроблення 

Комплексного плану 

Відповідно до вимог постанови КМУ від 01.09.2021 № 

926 «Про затвердження Порядку розроблення, оновлення, 

внесення змін та затвердження містобудівної 

документації», протокол стратегічної сесії № 1 від 

09.10.2021 року міститься в Додатку 2 до даного завдання.  

10 Перелік населених 

пунктів, щодо яких 

передбачається 

розроблення 

планувальних рішень 

генеральних планів  

1. с. Будисько 

2. с. Зеремля 

3. с. Середня 

4. с. Вишнівка 

5. с. Вірля 

6. с. Климентіївка 

7. с. Рогачів 

8. с. Острожок  

9. с. Млини 

10. с. Рудня 

11. с. Жарі 

12. с. Деревищина 

13. с. Марківка 

14. с. Стара Гута 

15. с. Глибочок 

16. с. Йосипівка 

17. с. Табори 

18. с. Кашперівка 

19. с. Озерянка 

20. с. Гриньки 

21. с. Лісове 

22. с. Ялишів 

23. с. Явне 

24. с. Суємці 

26. с. Володимирівка 

27. с. Смолдирів 

28. с. Іванівка 

29. с. Смолка 

30. с. Берестівка 

31. с. Мирославль 

32. с. Зрубок 

33. с. Ситисько 

33. смт. Першотравенськ 

34. смт. Полянка 



11 Перелік планувальних 

рішень детальних планів 

територій та опис меж 

території розроблення, на 

яких передбачається 

розміщення: 

1) спортивний зал, майданчик зі штучним покриттям, 

модульна котельня Полянківської ЗОШ І-ІІІ ст. в смт. 

Полянка (територія в межах існуючої забудови); 

2) приміщення ЗДО (1 група, музичний та фізкультурний 

зал) Полянківського ЗДО «Ялинка» в смт. Полянка 

(територія в межах існуючої забудови); 

3) приміщення їдальні, майданчик зі штучним покриттям 

Першотравенського ліцею в смт. Першотравенськ 

(територія в межах існуючої забудови); 

4) спортивний зал, майстерня, актовий зал, майданчик зі 

штучним покриттям Баранівський ліцей №2 ім. 

О.Сябрук в м. Баранівка (територія в межах існуючої 

забудови); 

5) модульна котельня Баранівського ліцею №1 спільно з 

Баранівським ЗДО «Сонечко» в м. Баранівка (територія 

в межах існуючої забудови); 

6) реконструкція парково-спортивного комплексу 

ім.Василя Хоменка з будівництвом критого басейну та 

майданчика зі штучним покриттям в м. Баранівка 

(територія в межах існуючої забудови); 

7) реконструкція спортивної площадки під майданчик зі 

штучним покриттям мікрорайон Зарічча в м. Баранівка 

(територія в межах існуючої забудови); 

8) профілактично- реабілітаційний центр для учасників 

бойових дій на території Першотравенської лікарні зі 

створенням нового парку відпочинку по вул. 

Лермонтова смт. Першотравенськ;  
9) розміщення молочної ферми на 600 дійних корів з 

безприв’язко-боксовим утриманням за межами 

населеного пункту с. Кашперівка. 

12 Перелік проєктних рішень, 

які необхідно передбачити 

під час розроблення 

Комплексного плану 

1) будівництво біогазової станція в м. Баранівка 

(територія в межах району очисних споруд м. 

Баранівка); 

2) будівництво сміттєсортувальної станції в м. Баранівка 

(територія в межах існуючого сміттєзвалища); 

3) будівництво центру безпеки громадян (територія буде 

визначена Комплексним планом); 

4) завод по виготовленню полімерних піщаних виробів за 

межами м. Баранівка (територію буде визначено 

Комплексним планом); 

5) збільшення житлової забудови у населених пунктах 

Млини, Рудня, Вірля; 

6) розміщення багатоповерхових будинків (до 9 поверхів) 

в м. Баранівка (територію буде визначено 

Комплексним планом); 

7) реконструкція лікарні в медичний центр (вузького 

профілю) м. Баранівка вул. Звягельська; 

8) створення нового парку відпочинку в м. Баранівка 

(територію буде визначено Комплексним планом); 



9) в селищах Першотравенськ та Полянка створення 

індустріального парку (території буде визначено 

Комплексним планом). 

13 Перелік індикаторів 

розвитку 

1) забезпеченість шляхами сполучення для 

транспортування сировини та продукції місцевих 

підприємств: 

с. Берестівка – м. Баранівка – 16 км., 

с. Марківка – м. Баранівка – 8 км., 

с. Мирославль – м. Баранівка – 20 км., 

с. Рогачів – м. Баранівка – 14 км., 

с. Острожок – м. Баранівка – 16 км., 

с. Смолдирів – м. Баранівка – 18 км., 

с. Суємці – м. Баранівка – 17 км; 

2) забезпеченість туристичною інфраструктурою, яка 

може прийняти кількість туристів – 2000 осіб на рік; 

3) забезпеченість інженерно-транспортною 

інфраструктурою майданчиків green field («чисте 

поле») та brown field («занедбані промислові 

об’єкти») для залучення зовнішніх та внутрішніх 

інвестицій – 100%; 

4) створення туристичних маршрутів для пішого та 

велосипедного туризму  з визначенням територій для 

розташування локацій традиційних ремесл 

деревообробної, лозоплетіння (с. Ялишів) та 

фарфорової майстерності, їх маркування; (наявність 

територій ) – 3 маршрути; 

5) забезпеченість населення громади громадським 

транспортом для зв’язку з центром громади та між 

населеними пунктами – 100 %; 

6) забезпеченість централізованим водопостачанням та 

водовідведенням  домогосподарств населених 

пунктів громади – 50 %; 

7) визначення території для розміщення 

сміттєсортувальної станції; 

8) забезпеченість усіх населених пунктів громади 

пожежними депо – 100 %; 

14 Вимоги щодо врахування 

державних та регіональних 

інтересів 

Врахувати державні та регіональні інтереси відповідно до 

листів Житомирської обласної державної адміністрації від 

04.11.2021 р № 6254/2-21/32 (Додаток 3) та Управління з 

питань цивільного захисту населення та оборонної роботи 

Житомирської обласної державної адміністрації від 

05.11.2021 № 971/2-12 

15 Графічні матеріали 1) Схема розташування території Баранівської громади в 

системі розселення; 

2) Збірний план земельних ділянок, наданих та не 

наданих у власність чи користування; 

3) Ландшафтний план; 

4) План функціонального зонування території; 

5) План існуючого використання території та Схема 

існуючих обмежень у використанні земель (можуть бути 

суміщені в одному кресленні); 



6) Проєктний план та Схема проєктних обмежень у 

використанні земель (можуть бути суміщені в одному 

кресленні); 

7) Схема транспортної мобільності та інфраструктури; 

8) Схема інженерного забезпечення території; 

9) Схема інженерної підготовки та благоустрою 

території; 

10) План розподілу земель за категоріями, власниками і 

користувачами (форма власності, вид речового права) та 

План розподілу земель за угіддями з відображенням 

наявних обмежень (обтяжень); 

11) План земельних ділянок, сформованих за 

результатами розроблення містобудівної документації, 

відомості про які підлягають внесенню до Державного 

земельного кадастру; 

12) План земельних ділянок, право власності на які 

посвідчено до 2004 року та відомості про які не внесено до 

Державного земельного кадастру ; 

13) План обмежень у використанні земель, відомості про 

які підлягають внесенню до Державного земельного 

кадастру на підставі розробленої містобудівної 

документації; 

14) Схема інженерно-технічних заходів цивільного 

захисту (за окремим завданням); 

15) інші схеми, що деталізують прийняті проєктні рішення. 

16 Перелік додаткових 

текстових та графічних 

матеріалів, додаткові 

вимоги до змісту окремих 

текстових чи графічних 

матеріалів 

Графічні матеріали в 1-му примірнику: 

 Проєктний план та Схема проєктних обмежень у 

використанні земель (можуть бути суміщені в одному 

кресленні) окремо на кожен населений пункт громади; 

 Проєктний план та Схема проєктних обмежень у 

використанні земель (можуть бути суміщені в одному 

кресленні) окремо на кожну територію детального 

планування, розробленого у складі комплексного 

плану 

17 Кількість  примірників 

графічних та текстових 

матеріалів, що передаються 

замовнику в результаті 

розроблення комплексного 

плану  

Текстові та графічні матеріали проєктної документації 

(друковані та цифрові матеріали) передаються замовнику 

у 8 примірниках, в тому числі: 4 – для проходження 

процедури СЕО, 1 – для громадських обговорень, 1– для 

розгляду містобудівною радою, 1 – для проведення 

експертизи, 1 – кінцевий варіант із врахуванням усіх 

зауважень 

18 Вимоги до формування 

електронного документу 

комплексного плану  

      Геопросторові дані щодо об’єктів комплексного плану 

створюються із застосуванням геоінформаційного 

програмного забезпечення у формі бази геоданих та 

оформлюються як графічні матеріали документації у 

вигляді цифрових карт та векторних зображень. 

        Електронний документ має відповідати проєкту 

постанови Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 р № 

632 “Про затвердження Порядку визначення формату 

електронних документів комплексного плану 

просторового розвитку території територіальної громади, 



генерального плану населеного пункту, детального плану 

території”. 

        Відповідно до листа Департаменту регіонального 

розвитку Житомирської обласної державної адміністрації 

від 05.11.2021 р. № 05.2 – 4072 (Додаток 4) для подальшого 

приєднання Баранівської міської ради до обласної системи 

містобудівного кадастру топографічну зйомку та проєкт 

комплексного плану виконати з використанням модулів: 

«Шаблон бази топографічних даних для ArcGIS» та 

«Шаблон бази геоданих містобудівної документації на 

місцевому рівні для ArcGIS» і надати у вигляді набору 

просторових даних та метаданих документації у форматі 

File Geodatabase (GDB). 

        Геопросторові дані комплексного плану вносяться до 

бази геоданих Державного земельного та  містобудівного 

кадастру у відповідності до вимог чинного законодавства. 

19 Формат електронного 

документу 

Графічні матеріали: 

- у векторному вигляді в файловій базі даних у форматі 

*.gdb, з документами карт (креслення) у форматі .mxd; 

- набір відомостей, які відповідно до законодавства 

підлягають внесенню до Державного земельного кадастру, 

у форматі *.XML згідно з вимогами Постанови Кабінету 

Міністрів України від 17 жовтня 2012 року № 1051 (в 

редакції Постанови Кабінету Міністрів від 28.07.2021 р 

№821); 

- копії документів карт (креслень) у форматі*. PDF. 

Текстові матеріали: 

- у вигляді документів у форматі *.PDF 

20 Правовий режим здійснення 

майнових прав на 

містобудівну документацію 

після передачі її замовнику 

Визначається чинним законодавством та умовами 

договору. 

 

  



Додаток № 1 до завдання на 

розроблення Комплексного плану 

 

Перелік вихідних даних на розроблення комплексного плану просторового розвитку 

території Баранівської міської територіальної громади Новоград-Волинського району 

Житомирської області 

   1. Лист від Житомирської обласної державної адміністрації від 04.11.2021 №6254/2-21/52 

«Про врахування державних і регіональних інтересів при розроблені комплексного плану 

просторового розвитку території Баранівської міської ради». 

   2. Лист від Управління з питань цивільного захисту населення та оборонної роботи 

Житомирської обласної державної адміністрації від 05.11.2021 №971/2-12 «Про надання 

інформації щодо державних і регіональних інтересів, для розроблення містобудівної 

документації - Комплексного плану просторового розвитку території Баранівської міської 

територіальної громади» з додатками. 

   3. Лист Головного управління статистики у Житомирській області від 06.10.2021р. №08.1-

04/162-21 «Статистична інформація по Баранівській міській територіальній громаді станом 

на 01 січня 2021 року». 

   4. Лист від Стриївської сільської територіальної громади від 27.09.2021 №927 «Щодо 

суміжних інтересів». 

   5. Лист від Полонської міської територіальної громади від 25.10.2021 №3663 «Щодо 

суміжних інтересів».  

   6. Схема планування території Баранівської міської об’єднаної територіальної громади 

затверджена рішенням 30 сесії 7 скликання Баранівської міської ради від 10.05.2019 №1802 

«Про затвердження «Схеми планування території Баранівської міської об’єднаної 

територіальної громади Житомирської області»». 

   7. Генеральний план міста Баранівка Житомирської області затвердженого рішенням 16 

сесії 7 скликання Баранівської міської ради від 22.12.2017 №778 «Про затвердження 

містобудівної документації «Генеральний план міста Баранівка Житомирської області»». 

   8. Проект встановлення меж сільських населених пунктів Смолдирівської сільської 

Баранівського району Житомирської області 

   9. Проект Формування території  і встановлення меж  Ялишівської сільської 

Баранівського району Житомирської області 

   10. Проект встановлення меж сільських населених пунктів Зеремлянської сільської 

Баранівського району Житмирської області 

   11. Проект Формування території і встановлення меж Смолдирівської сільської 

Баранівського району Житомирська області 

   12. Проект формування території і встановлення меж Першотравнської Селищної 

Баранівського району Житомирська області 

   13. Проект формування території і встановлення меж Суємецької сільської Баранівського 

району Житомирської області  

   14. Проект формування території і встановлення меж Зеремлянської сільської 

Баранівського району Житомирської області 

   15. Містобудівні умови та обмеження: 

- Реконструкція приналежної будівлі котельні з переводом на альтернативні види палива 

вул. Соборна, 26, м. Баранівка; 

- Реконструкція котельні з добудовою майстерні зі складом тари вул. Звягельська, 139, м. 

Баранівка; 

- Реконструкція станції знезалізнення води вул. Старченка, м. Баранівка; 

- Будівництво магазину будівельних матеріалів «Єврохата» вул. Звягельська, 26, м. 

Баранівка; 

- Будівництво магазинів на земельній ділянці по вул. Звягельській, 15 в м. Баранівка 

Житомирської області; 



- Нове будівництво комплексу будівель та споруд: фотогальванічна електростанція 

«Баранівка» на території Баранівської міської ради Баранівського р-ну Житомирської 

області (м. Баранівка, вул. Івана Франка); 

- Будівництво прозорого офісу з блокованими приміщеннями торгово-тренінгового центру 

за адресою: вул. Звягельська, 7б, м. Баранівка Баранівський район Житомирська область; 

- Будівництво магазину змішаної торгівлі по вулиці Соборна, 1, в м. Баранівка; 

- Будівництво міні-сироварні за адресою вул. Молодіжна, 12, с. Рогачів, Баранівського 

району, Житомирської області; 

- Реконструкція будівлі кінотеатру за адресою вул. Звягельська, 1а, м. Баранівка, 

Баранівського району, Житомирської області; 

- Нове будівництво гаража за адресою вул. Тищика, 3б, м. Баранівка, Баранівського району, 

Житомирської області; 

- Будівництво одноповерхового магазину по вул. Звягельській, 13, в м. Баранівка 

Житомирської області; 

- Будівництво магазину продовольчих та непродовольчих товарів за адресою вул. Соборна, 

4а, м. Баранівка, Баранівського району, Житомирської області; 

- Будівництво магазину промислових товарів по вул. Звягельській, 87 в м. Баранівка 

Житомирської області; 

- Нове будівництво складу готової продукції на власній земельній ділянці за адресою: м. 

Баранівка, вул. Першотравенська, 30-А Житомирської області; 

- Реконструкція ферм під птахофабрику за межами села Острожок на території Баранівської 

міської ради Новоград-Волинського району Житомирської області; 

  16. Будівельні паспорти: 

- на будівництво індивідуального житлового будинку та господарських будівель в м. 

Баранівка по вул. Європейська, буд. 9; 

- на будівництво (продовження будівництва) індивідуального житлового будинку та 

господарських будівель в м. Баранівка по вул. Цегельна, буд. 19; 

- на будівництво (продовження будівництва) індивідуального житлового будинку та 

господарської будівлі вул. Робітнича, 10, смт. Полянка, Баранівський район, Житомирська 

область; 

- на реконструкцію індивідуального житлового будинку ІІ пров. Степанюка, 8, м. Баранівка 

Житомирської області; 

-  на будівництво індивідуального житлового будинку, та господарських будівель та споруд 

ІІІ пров. Поліський, 11, м. Баранівка Житомирської області; 

- на будівництво індивідуального житлового будинку пров. Шкільний, 1, смт. Полянка 

Житомирської області; 

- на реконструкцію індивідуального житлового будинку та будівництво господарської 

будівлі вул. Першотравнева, 68, с. Марківка Житомирської області; 

- на реконструкцію індивідуального житлового будинку в м. Баранівка по вул. Поліська, 

буд. 112; 

- на будівництво індивідуального житлового будинку, та господарських будівель та споруд 

вул. Дубрівське шосе, 12, м. Баранівка Житомирської області; 

- на будівництво індивідуального житлового будинку вул. Софіївська, 12, м. Баранівка 

Житомирської області; 

- на будівництво індивідуального житлового будинку вул. Яблунева, 31, с. Вірля, 

Баранівського р-н. Житомирської обл; 

- на реконструкцію індивідуального житлового будинку з добудовою в м. Баранівка по вул. 

Поліська, буд. 1; 

- на будівництво господарської будівлі в м. Баранівка по вул. Звягельська, буд. 62-а; 

- на реконструкцію індивідуального житлового будинку та будівництво господарських 

будівель і споруд в м. Баранівка по вул. Звягельська, буд. 121; 



- на будівництво індивідуального житлового будинку в м. Баранівка по V пров. Поліський, 

буд. 6; 

- на будівництво індивідуального житлового будинку та будівництво господарських 

будівель і споруд в м. Баранівка по вул. Шевченка, буд. 78-а; 

- на будівництво індивідуального житлового будинку та господарської будівлі в м. 

Баранівка по вул. Івана Франка, буд. 60; 

- на будівництво індивідуального житлового будинку в с. Стара Гута по вул. Лесі Українки, 

буд. 5-А; 

- на будівництво індивідуального житлового будинку в с. Рогачів по вул. Вишнева, буд. 34; 

- на будівництво індивідуального житлового будинку, та господарських будівель та споруд 

вул. Заводська, 18, смт. Полянка Житомирської області; 

- на реконструкцію індивідуального житлового будинку в м. Баранівка по вул. Древлянська, 

буд. 60; 

- на будівництво індивідуального житлового будинку та господарських будівель та споруд 

в м. Баранівка по 5 пров. Поліський, буд. 4.  

   17. Перелік об’єктів культурної спадщини Баранівської громади, які включені до 

державного реєстру. 

   18.  Лист від Житомирської обласної державної адміністрації департамент регіонального 

розвитку від 05.11.2021 №05.2-4072 «Про надання пропозицій до формування завдання на 

розробку комплексного плану Баранівської міської ради». 

   



Додаток № 2 до завдання на  

розроблення Комплексного плану 
 

































Додаток № 3 до завдання на  

розроблення Комплексного плану 

 

 
 

 



 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

Додаток № 4 до завдання на  

розроблення Комплексного плану 

 

 
 


