
                                                                                                                  

УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

__________________________________________________________________ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 280 

ХVІ сесія           VІІІ скликання  

 

від 12.10.2017 року 

 

Про надання дозволу на спеціальне 

використання природних ресурсів у 

межах  територій природно-заповідного 

фонду місцевого значення 

 

           Розглянувши лист Олевського ДП «Олевське лісове господарство» від 

02.10.2017 р. № 715, надані документи, керуючись п. 36 ст.26 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 9-1 Закону України «Про 

природно-заповідний фонд України»,  враховуючи рекомендації постійної 

комісії міської ради з питань земельних відносин, охорони природи та 

надзвичайних ситуацій, міська рада 

ВИРІШИЛА:  

1. Надати дозвіл ДП «Олевське лісове господарство» на спеціальне 

використання природних ресурсів у межах територій природно – 

заповідного фонду місцевого значення, а саме: 

1.1 . Вид природокористування - санітарна рубка. 

В розрізі лісництв ДП «Олевське лісове господарство»: 
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1 2 3 4 5 6 7 
Юрівське 46 6 73,5 СРВ «Чорний бусел» 50 

Журжевицьке 45 14 5,0 СРВ «Микитче» 130 

Журжевицьке 45 28 2,0 СРВ «Микитче»  130 

Журжевицьке 49 20 0,8 СРВ «Микитче» 100 



Журжевицьке 49 21 1,5 СРВ «Микитче» 100 

Сновидовицьке 8 16 14,0 СРВ «Корч» 175 

Сновидовицьке 9 2 1,9 СРВ «Корч» 57 

Сновидовицьке 15 24 5,9 СРВ «Корч» 295 

Сновидовицьке 16 16 3,5 СРВ Корч» 140 

Сновидовицьке 16 20 1,8 СРВ «Корч» 90 

Сновидовицьке 40 8 13,0 СРВ «Баньки» 260 

Олевське 19 14 0,2 СРВ «Лиса гора» 80 

Олевське 19 15 1,4 СРВ «Лиса гора» 150 

Олевське 19 17 3,9 СРВ «Лиса гора» 140 

Олевське 19 24 0,9 СРВ «Лиса гора» 120 

Олевське 19 25 1,3 СРВ «Лиса гора» 130 

Олевське 19 26 3,8 СРВ «Лиса гора» 100 

Олевське 19 28 1,4 СРВ «Лиса гора» 100 

Олевське 19 29 1,7 СРВ «Лиса гора» 140 

Олевське 19 30 1,8 СРВ «Лиса гора» 120 

Олевське 19 31 1,2 СРВ «Лиса гора» 150 

Олевське 19 32 4,3 СРВ «Лиса гора» 130 

Олевське 22 36 12,0 СРВ «Лиса гора» 150 

Олевське 24 9 1,2 СРВ «Лиса гора» 130 

Олевське 24 17 1,2 СРВ «Лиса гора» 120 

Олевське 24 18 0,8 СРВ «Лиса гора» 100 

Олевське 24 23 8,8 СРВ «Лиса гора» 120 

Олевське 24 24 4,0 СРВ «Лиса гора» 150 

Олевське 24 25 2,5 СРВ «Лиса гора» 140 

Олевське 24 27 6,8 СРВ «Лиса гора» 130 

Олевське 24 28 3,2 СРВ «Лиса гора» 120 

Олевське 24 29 2,2 СРВ «Лиса гора» 160 

Олевське 24 30 4,5 СРВ «Лиса гора» 140 

Олевське 24 39 0,6 СРВ «Лиса гора» 150 

Олевське 24 40 1,0 СРВ «Лиса гора» 100 

Олевське 25 12 6,2 СРВ «Лиса гора» 140 

Олевське 25 17 2,1 СРВ «Лиса гора» 50 

Олевське 25 18 1,1 СРВ «Лиса гора» 130 

Олевське 25 20 2,1 СРВ «Лиса гора» 150 

Олевське 25 21 0,6 СРВ «Лиса гора» 180 

Олевське 25 22 2,8 СРВ «Лиса гора» 130 

Олевське 25 28 2,0 СРВ «Лиса гора» 130 

Олевське 25 29 1,9 СРВ «Лиса гора» 120 

Олевське 70 36 2,0 СРВ «Тересини» 170 

Хочинське 51 24 3,4 СРВ «Микитче» 50 

Хочинське 57 18 4,4 СРВ «Страхів» 50 

Хочинське 58 13 5,1 СРВ «Микитче» 50 

2. ДП «Олевське лісове господарство» провести лісовідновлення у 

встановлений чинним законодавством термін. 

3. Термін дії дозволу до 31.12.2018р. 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з 

питань земельних відносин, охорони природи та надзвичайних ситуацій. 

Міський голова                                                                       О.В. Омельчук  



                                                      

УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

__________________________________________________________________ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 281 

ХVІ сесія           VІІІ скликання  

 

від 12.10.2017 року 

 

Про затвердження розпорядження 

голови Олевської міської ради 

 

Заслухавши інформацію начальника фінансового відділу міської ради 

Горпиніч К.О. про затвердження розпорядження голови Олевської міської ради 

та  враховуючи  висновок постійної комісії міської ради з питань планування, 

фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку, міська рада 

 

ВИРІШИЛА: Затвердити розпорядження голови Олевської міської ради від 

13.09.2017 року № 259 «Про внесення змін до міського бюджету на 2017 рік».  

 

 

 

 

Міський голова                                      О.В.Омельчук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

вул. Володимирська, 2, м. Олевськ Житомирської області , 11001, тел. /факс/(04135) 2-11-52 

e-mail: olevsk_miskrada@ukr.net 

 

Розпорядження 

Олевського міського голови 

 

від 13.09.2017 року №259 

 

Про внесення змін до 

міського бюджету на 2017 рік 

 

           Відповідно до статей 26, 42 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», постанови Кабінету Міністрів України  від 

12.01.2011 №18 Про затвердження Порядку передачі бюджетних призначень, 

перерозподілу видатків бюджету і надання кредитів з бюджету», 

розпорядження голови Житомирської обласної державної адміністрації від 

11.09.2017 № 357, пункту 14  рішення І сесії  8 скликання Олевської міської 

ради від  23.01.2017 року  № 20 «Про міський бюджет  на 2017 рік: 

1. Внести такі зміни до загального фонду  міського бюджету на 2017 рік: 

1) збільшити  доходи  на загальну суму 835 488,75 грн., у тому числі: 

 по ККДБ 41033600 «Субвенція з державного бюджету місцевим 

бюджетам на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування  

окремих захворювань» на суму  429 255,36 грн.,   

 по ККДБ 41034200 «Медична субвенція  з державного бюджету місцевим 

бюджетам» (цільові видатки на лікування хворих на цукровий та 

нецукровий діабет)  на суму  406 233,39 грн. 

2) збільшити видатки на загальну суму 835 488,75 грн., у тому числі: 

 по КПКВКМБ 0112220 «Інші заходи в галузі охорони здоров`я»,  КЕКВ 

2730 «Інші виплати населенню» на суму 429 255,36 грн.  

 по КПКВКМБ 0112214 «Забезпечення централізованих заходів з 

лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет», КЕКВ 2730 «Інші 

виплати населенню» на суму 406 233,39 грн. 

2. Розпорядження міського голови винести на розгляд та затвердження сесії 

міської ради. 

3. Контроль за виконанням даного розпорядження залишаю за собою.                                

 

 

Міський голова                                              О.В.Омельчук 
 

 

mailto:olevsk_miskrada@ukr.net


                                                     

УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

__________________________________________________________________ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 282 

ХVІ сесія           VІІІ скликання  

 

від 12.10.2017 року 

 

Про внесення змін до 

міського бюджету на 2017 рік  

 

Заслухавши інформацію начальника фінансового відділу міської ради 

Горпиніч К.О., керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», статтею 78 Бюджетного кодексу України та 

враховуючи  висновок постійної комісії міської ради з питань планування, 

фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку, міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Внести зміни до рішення міської ради від 23.01.2017 року №20 „Про міський 

бюджет на 2017 рік” зі змінами та доповненнями, внесеними рішеннями міської 

ради від 17.02.2017 року № 28 «Про внесення змін до міського бюджету на 2017 

рік», від 14.03.2017 року №60 «Про внесення змін до міського бюджету на 2017 

рік»,  від 12.04.2017 року № 95 «Про внесення змін до міського бюджету на 

2017 рік», від 12.05.2017 року № 125 «Про внесення змін до міського бюджету 

на 2017 рік», від 23.05.2017 року № 142 «Про внесення змін до міського 

бюджету на 2017 рік», від 13.06.2017 року № 153 «Про внесення змін до 

міського бюджету на 2017 рік», від 11.07.2017 року № 185 «Про внесення змін 

до міського бюджету на 2017 рік», від 11.08.2017 року № 240 «Про внесення 

змін до міського бюджету на 2017 рік», від 17.08.2017 року № 245 «Про 

внесення змін до міського бюджету на 2017 рік», а саме: 

 1.1. В підпункті 1.1 цифри 229 688 401,08 грн., 204 847 583,08 грн., 24 840 

818,00 грн., 23 274 918,00 грн.  замінити,  відповідно, цифрами 234 991 343,51 

грн., 207 862 105,51 грн., 27 129 238,00 грн., 25 563 338,00 грн. 

          1.2. В підпункті 1.2 цифри 232 286 158,08 грн., 189 326 509,08 грн., 

42 959 649,00 грн. замінити,  відповідно, цифрами 237 589 100,51 грн., 

190 442 731,51 грн., 47 146 369,00 грн. 

1.3. Підпункт 1.3.  викласти в такій редакції: «1.3. В цілому профіцит 

загального фонду міського бюджету у сумі 17 419 374,00 грн. згідно з додатком  

№2  до цього рішення, з них:   

          -   профіцит загального фонду міського бюджету у сумі 19 784 165,00  

грн.    напрямком використання якого визнати передачу коштів із загального 

фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду), в т.ч. за рахунок 



використання вільного залишку бюджетних коштів міського бюджету у  сумі 

1 326 830,00 грн. 

           - дефіцит загального фонду міського бюджету у сумі 2364791,00 грн., 

джерелом покриття якого є використання вільного залишку бюджетних коштів. 

1.4. Підпункт 1.4.  викласти в такій редакції: «1.4. Дефіцит спеціального фонду 

міського бюджету в сумі 20 017 131,00 грн.  (додаток 2) джерелом покриття 

якого визначити: 

- надходження із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) 

в сумі 19 784 165,00 грн., в тому числі: 1 326 830,00 грн. за рахунок 

використання вільного залишку бюджетних коштів  загального фонду міського 

бюджету; 

- використання залишку коштів спеціального фонду міського бюджету на 

01.01.2017 року – 232 966,00 грн., в тому числі від надходжень збору за 

забруднення навколишнього природного середовища, екологічного податку -  

106 397,00 грн., від надходжень податку з власників транспортних засобів та 

інших самохідних машин і механізмів, збору за першу реєстрацію 

транспортного засобу – 64 979,00 грн.,  бюджету розвитку міського бюджету –  

61 590,00 грн.». 

          1.5. У пункті  3  цифри 189 326 509,08 грн., 42 959 649,00 грн. замінити 

відповідно цифрами 190 442 731,51 грн., 47 146 369,00 грн. 

1.6. Підпункт 5.1. викласти в такій редакції: «5.1 Затвердити субвенції з 

місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-

економічного та культурного розвитку регіонів в сумі 84 580,60 грн., з них по 

загальному фонду – 84 580,60 грн. 

-      на виконання програми  захисту населення і територій від надзвичайних 

ситуацій техногенного та природного характеру, забезпечення пожежної 

безпеки на 2014-2017 роки  – 70 000,00 грн.; 

-     на виконання програми організації допомоги правоохоронним органам у 

забезпеченні охорони громадського порядку та профілактики злочинності на 

території Олевської ОТГ на 2017 рік – 14 580,60 грн.» 

           1.7.  У пункті  7 цифру 4 228 700,00 грн.  замінити відповідно цифрою 

3 595 400,00 грн. 

          1.8. У пункті  9 цифру 4 851 064,00  грн.  замінити відповідно    цифрою 5 

877 430,58 грн. 

          2. Додатки № 1, 1.1, 2, 3, 4, 4.1, 5, 6, 7 викласти в новій редакції.  

 

 

 

Міський голова                                                            О.В.Омельчук 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                     

УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

__________________________________________________________________ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 283 

ХVІ сесія           VІІІ скликання  

 

від 12.10.2017 року 

 

Про надання одноразової 

матеріальної допомоги 

Савченко Т.В., Халімончук Л.А., 

Михайленко Т.О. 

 

 Розглянувши подані документи жителів с.Кишин: Савченко Тетяни 

Василівни, Халімончук Лесі Анатоліївни, Михайленко Тетяни Олександрівни, 

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

відповідності до «Програми соціального захисту населення Олевської 

об'єднаної територіальної громади на 2017-2020 роки», затвердженої рішенням  

І сесії   VІІІ скликання Олевської міської ради, враховуючи висновок постійної 

комісії з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного 

розвитку, міська рада  

ВИРІШИЛА: 

1. Надати право відділу бухгалтерського обліку та фінансової звітності на 

виплату одноразової матеріальної допомоги жителям с.Кишин: Савченко Тетяні 

Василівні для участі у міжнародних змаганнях з волейболу в Хорватії, 

Халімончук Лесі Анатоліївні та Михайленко Тетяні Олександрівні  у 

Міжнародному фольклорному фестивалі «Осінь в Празі» на загальну суму 

9000,0 грн. (дев'ять тисяч) грн., по 3000,00 (три тисячі) грн. кожному. 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника 

фінансового відділу міської ради Горпиніч К.О. та постійну комісію міської 

ради з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного 

розвитку. 

 

 

 

      Міський голова                                                         О.В.Омельчук 

 

 

 



                                                     

УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

__________________________________________________________________ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 284 

ХVІ сесія           VІІІ скликання  

 

від 12.10.2017 року 

 

Про затвердження вартості 

харчування одного дітодня 

в центрах розвитку дитини та  

дошкільних навчальних закладах  

Олевської міської ради 

 

            Керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», ст. 35 Закону України «Про дошкільну освіту», згідно з Постановою 

Кабінету Міністрів України від 22 листопада 2004  № 1591 додатку 2  «Про 

затвердження норм харчування в дошкільних закладах освіти», враховуючи 

висновок постійної комісії з питань планування, фінансів, бюджету та 

соціально-економічного розвитку, міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити розмір грошової вартості харчування однієї дитини в день по 

центрах розвитку дитини та дошкільних навчальних закладах Олевської міської 

ради відповідно до вікових категорій дітей з 01 листопада 2017 року: 

- на дітей віком від 0 до 3-х років у розмірі 23,00 (двадцять три ) гривні; 

- на дітей віком від 3-х років у розмірі 25,00 (двадцять п’ять) гривень. 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника 

фінансового відділу міської ради Горпиніч К.О. та постійну комісію міської 

ради з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного 

розвитку. 

 

Міський голова                                                           О.В. Омельчук 

 

 

 

 



                                                                                                                  

УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

__________________________________________________________________ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 285 

ХVІ сесія           VІІІ скликання  

 

від 12.10.2017 року 

 

Про внесення змін до Статуту 

та назви комунального закладу 

Кишинського дошкільного 

навчального закладу та затвердження 

його  у новій редакції 

 

      Для максимального охоплення дітей дошкільною освітою та надання їм 

якісних освітніх послуг в с. Кишин Олевської ОТГ, керуючись ст. 

13 Закону України «Про дошкільну освіту», статтями 26, 59 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної 

комісії міської ради з питань освіти, культури, молоді, фізкультури  і спорту, 

питань охорони здоров’я та соціального захисту населення, міська рада  

ВИРІШИЛА: 

1. Внести зміни до Статуту та назви Кишинського дошкільного навчального  

закладу та затвердити у новій редакції. 

2. Перейменувати Кишинський дошкільний навчальний заклад комунальної 

власності на Кишинський дошкільний навчальний заклад «Дзвіночок».  

3. Завідувачці Кишинського дошкільного навчального закладу провести 

державну реєстрацію змін до Статуту дошкільного навчального закладу. 

4. Начальнику управління фінансів Горпиніч К.О. проводити фінансування 

відповідно до кошторисних призначень. 

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського 

голови Осипчука Я.М. 

 

 

Міський голова        О.В. Омельчук 

 

 

 



                                                                                                                  

УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

__________________________________________________________________ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 286 

ХVІ сесія           VІІІ скликання  

 

від 12.10.2017 року 
 

Про затвердження Положення 

комунальної установи «Центр 

соціальних служб для сім’ї, дітей 

та молоді Олевської міської ради» 

у новій редакції 

 

 На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 19.07.2017 року №528 «Про 

внесення змін до Загального положення про центр соціальних служб для сім’ї, дітей та 

молоді», наказу Міністерства соціальної політики України від 18.05.2015 року № 526 «Про 

умови оплати праці працівників закладів соціального захисту дітей, закладів соціального 

обслуговування і центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді» ( із змінами), 

керуючись ст. 25, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада 

ВИРІШИЛА:  

1. Затвердити Положення комунальної установи «Центр соціальних служб для сім’ї, 

дітей та молоді Олевської міської ради» у новій редакції (Положення додається). 

2. Вважати таким, що втратив чинність п. 3 рішення ІХ сесії Олевської міської ради VІІІ 

скликання від 23.05.2017 року №149 «Про скасування рішення сесії та створення 

комунальної установи «Центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Олевської 

міської ради», та затвердження положення комунальної установи «Центру соціальних 

служб для сім’ї, дітей та молоді  Олевської міської ради». 

3. Директору комунальної установи «Центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді 

Олевської міської ради» (Орищук С.С.) забезпечити проведення державної реєстрації 

змін до установчих документів (Положення) комунальної установи «Центр 

соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Олевської міської ради» згідно з вимогами 

чинного законодавства. 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови 

Осипчука Я.М. 

 

Міський голова         О.В. Омельчук 

 



  ЗАТВЕРДЖЕНО: 

                                                          Рішенням 16 сесії  

                                                                     Олевської міської ради  

                                               VІІІ скликання 

                                                              від  16.10. 2017 року № 286                                               

 

 

ПОЛОЖЕННЯ 

комунальної установи 

«Центр соціальних служб для сім'ї, дітей та 

молоді Олевської міської ради» 

(у новій редакції) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Комунальна установа «Центр соціальних служб для сім'ї,  дітей та молоді 

Олевської міської ради» (далі – Центр) - спеціальний заклад, що проводить 

соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю, які перебувають у складних 

життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги. 

2. Центр утворюється, реорганізовується і ліквідується Олевською міською 

радою і належить до її сфери управління.  

2. 1. Центр підпорядкований Олевському міському голові. 

2.2. Положення про Центр затверджується рішенням сесії Олевської міської 

ради. 

2.3. Функціонування Центру здійснюється за рахунок коштів міського 

бюджету. 

2.4. Центр є комунальною, юридичною особою, має самостійний баланс, 

розрахункові та бюджетні рахунки в органах Державного казначейства, печатку 

із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням та кутовий 

штамп. 

2.5. Організаційно - правова форма закладу: комунальна установа. 

Назва юридичної особи: 

повна – комунальна установа «Центр соціальних служб для сім’ї, дітей та 

молоді Олевської міської ради», 

скорочена – КУ «ЦСССДМ Олевської міської ради». 

2.6. Юридична адреса КУ «ЦСССДМ Олевської міської ради»: 11001, вулиця 

Володимирська, 1, м. Олевськ, Житомирської області. 

3. Центр у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, 

актами Президента України і Кабінету Міністрів України, наказами 

Мінсоцполітики, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

іншими нормативно-правовими актами з питань сім'ї, дітей та молоді, 

рішеннями Олевської міської ради та її виконавчого комітету, 

розпорядженнями Олевського міського голови, а також цим Положенням. 

4. Основними принципами діяльності Центру є: 

 законність;   

 соціальна справедливість; 

 доступність та відкритість; 

 конфіденційність та відповідальність за дотримання етичних і правових 

норм; 

 додержання і захист прав людини; 

 адресність та індивідуальний підхід; 

 добровільність вибору в отриманні чи відмові від отримання соціальних 

послуг; 

 комплексність та системність під час надання соціальних послуг; 

 дотримання державних стандартів і нормативів соціальних послуг; 

 максимальна ефективність використання бюджетних та позабюджетних 

коштів. 

5. Основними завданнями Центру є: 

 проведення соціально-профілактичної роботи, спрямованої на 

запобігання потраплянню в складні життєві обставини сімей, дітей та 

молоді; 

http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80/paran1654#n1654


 виявлення сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих 

обставинах і потребують сторонньої допомоги; 

 здійснення соціального супроводу сімей, дітей та молоді, які перебувають 

у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги, 

надання їм соціальних послуг за результатами проведеної оцінки потреб 

їх у таких послугах; 

 забезпечення взаємодії із структурними підрозділами місцевих органів 

виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємствами, 

установами та організаціями, а також залучення потенціалу 

територіальної громади до проведення соціальної роботи із сім'ями, 

дітьми та молоддю; 

 організація здійснення наставництва над дитиною, яка проживає у 

закладах для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, 

іншому закладі для дітей 

6. Центр відповідно до покладених на нього завдань:  

1) здійснює заходи щодо: 

 виявлення та обліку сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних 

життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги; 

 контролю у межах повноважень за цільовим використанням державної 

допомоги при народженні дитини; 

 соціальної та психологічної адаптації дітей-сиріт і дітей, позбавлених 

батьківського піклування, осіб з їх числа з метою підготовки до 

самостійного життя, організації здійснення наставництва; 

 соціального супроводження прийомних сімей і дитячих будинків 

сімейного типу, а також соціального супроводу дітей, які перебувають під 

опікою, піклуванням, за поданням служби у справах дітей; 

 інформування населення про соціальні послуги, які надаються відповідно 

до законодавства; 

2) проводить оцінку потреб сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних 

життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги, у тому числі сімей 

учасників антитерористичної операції та внутрішньо переміщених осіб, 

визначає соціальні послуги та методи соціальної роботи, забезпечує 

психологічну підтримку; 

3) надає сім’ям, дітям і молоді, які перебувають у складних життєвих 

обставинах і потребують сторонньої допомоги, в тому числі сім’ям учасників 

антитерористичної операції та внутрішньо переміщеним особам, соціальні 

послуги з: 

 соціального супроводу, 

 консультування, 

 соціальної профілактики. 

 За результатами оцінки потреб центр надає послуги з: 

 соціальної інтеграції та реінтеграції, 

 соціальної адаптації, 

 соціального супроводу сімей, в яких виховуються діти-сироти і діти, 

позбавлені батьківського піклування, 



 кризового та екстреного втручання, 

 представництва інтересів, 

 посередництва (медіації); 

4) забезпечує соціальний патронаж молодих осіб, які відбули покарання у 

вигляді обмеження або позбавлення волі на певний строк, а також звільнених 

від подальшого відбування зазначених видів покарань на підставах, 

передбачених законом, за повідомленням уповноваженого органу з питань 

пробації, виконавчого органу міської ради, структурного підрозділу з питань 

соціального захисту населення районної держадміністрації; 

5) складає план реабілітації особи, яка постраждала від торгівлі людьми; 

6) впроваджує новітні соціальні технології, спрямовані на недопущення, 

мінімізацію чи подолання складних життєвих обставин (у тому числі щодо 

патронату над дитиною); 

7) узагальнює на місцевому рівні статистичні дані та готує інформаційно-

аналітичні матеріали стосовно проведеної соціальної роботи, які подає 

обласному центру та органу, який його утворив; 

8) співпрацює з місцевим органом виконавчої влади, органом місцевого 

самоврядування, навчальними закладами, закладами охорони здоров’я, 

територіальним структурним підрозділом Національної поліції. 

7. Центр має право: 

 вносити обласному центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, 

органу виконавчої влади та органу місцевого самоврядування пропозиції 

щодо вдосконалення соціальної роботи з сім’ями, дітьми та молоддю; 

 подавати пропозиції до проекту місцевого бюджету з питань, що 

належать до його компетенції; 

 укладати в установленому порядку договори з підприємствами, 

установами та організаціями (в тому числі іноземними) щодо проведення 

робіт, спрямованих на виконання покладених на нього завдань; 

 залучати фахівців інших закладів, установ та організацій різних форм 

власності до соціальної роботи з різними категоріями сімей з дітьми та 

особами; до здійснення соціального супроводу сімей, які перебувають у 

складних життєвих обставинах; в установленому порядку одержувати від 

підприємств, установ та організацій інформацію з питань, що належать до 

його компетенції; 

 вживати заходів для забезпечення захисту прав, свобод і законних 

інтересів сімей, дітей та молоді; 

8. Центр очолює директор, який призначається на посаду і звільняється з 

посади в установленому порядку Олевським міським головою на підставі 

контракту. 

8.1. Посадову інструкцію директора Центру затверджує Олевський міський 

голова. 

9. Директор центру: 

 здійснює загальне керівництво діяльністю Центру, несе персональну 

відповідальність за виконання покладених на Центр завдань, законність 

прийнятих ним рішень. Планує роботу Центру і аналізує стан її 



виконання, видає в межах своїх повноважень накази організаційно-

розпорядчого характеру, організовує і контролює їх виконання; 

 затверджує посадові інструкції працівників Центру; 

 підписує штатний розпис Центру, який затверджений Олевським 

міським головою; 

 підписує положення Центру, яке затверджується рішенням сесії 

Олевської міської ради; 

 розпоряджається в установленому порядку майном і коштами Центру; 

установлює працівникам Центру надбавки у розмірі до 50 відсотків 

посадового окладу: 

 за високі досягнення у праці, 

 за виконання особливо важливої роботи (на строк її виконання), 

 складність, напруженість у роботі; граничний розмір зазначених надбавок 

для одного працівника в загальній сумі не повинен перевищувати 50 

відсотків посадового окладу. У разі несвоєчасного виконання завдань, 

погіршення якості роботи й порушення трудової дисципліни зазначені 

надбавки скасовуються або зменшуються; 

 установлює доплати працівникам, в межах коштів на оплату праці, у 

розмірі до 50 відсотків посадового окладу: 

 за виконання обов’язків тимчасово відсутніх працівників, 

 за суміщення професій (посад), 

 за розширення зони обслуговування або збільшення обсягу виконуваних 

робіт; зазначені види доплат не встановлюються директору Центру та 

його заступнику. 

 надає працівникам матеріальну допомогу, в тому числі на оздоровлення, 

в сумі не більше, ніж один посадовий оклад на рік, крім матеріальної 

допомоги на поховання; 

 затверджує порядок і розмір преміювання працівників відповідно до             

їхнього особистого внеску в загальні результати роботи в межах коштів 

на оплату праці; за появу на роботі в нетверезому стані, порушення 

громадського порядку та за прогули працівники позбавляються премії 

повністю за той розрахунковий період, в якому зроблено порушення або 

надійшло повідомлення про нього. 

 підставою для виплати надбавки, доплати, премії та матеріальної 

допомоги працівникам є наказ директора комунальної установи «Центр 

соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Олевської міської ради»; 

 преміювання директора Центру, установлення йому надбавки і доплати 

 до посадового окладу, надання матеріальної допомоги здійснюється за 

 рішенням органу вищого рівня в межах наявних коштів на оплату праці; 

 представляє Центр у відносинах з органами державної влади, органами 

місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями; 

 проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до 

компетенції Центру; 

 утворює в Центрі атестаційну комісію, сприяє підвищенню кваліфікації 

працівників Центру; 



 призначає на посаду та звільняє з посади працівників Центру, відповідно 

до діючого законодавства; 

 приймає рішення щодо заохочення та притягнення до дисциплінарної 

відповідальності працівників Центру, затверджує порядок і розміри 

преміювання працівників відповідно до їхнього особистого внеску в 

загальні результати роботи в межах коштів на оплату праці; 

 видає у межах компетенції Центру накази, організує і контролює їх 

виконання;  

 подає на затвердження голові Олевської міської ради проект кошторису, 

вносить пропозиції щодо граничної чисельності та фонду оплати праці 

працівників Центру; 

 відкриває рахунки у банках України, має право першого підпису; 

 організацію фінансової та господарської роботи здійснює бухгалтер 

Центру. 

10. Діяльність Центру фінансується за рахунок коштів міського бюджету та 

інших джерел, не заборонених законодавством. 

Центр надає послуги на безоплатній основі. 

11. Для забезпечення організації та проведення соціальної роботи з сім'ями, 

дітьми та молоддю з урахуванням потреб територіальної громади за рішенням 

міської ради можуть додатково вводитися посади працівників Центру та 

змінюватись його структура понад типову структуру та штатну чисельність, що 

затверджена Мінсоцполітики; також у межах установленого фонду заробітної 

плати до штатного розпису Центру можуть бути введені такі посади: бухгалтер, 

інспектор з кадрів, водій автотранспортних засобів (за наявності автомобіля), 

прибиральник службових приміщень(відповідно до встановлених нормативів), 

сторож. 

12. Умови оплати праці та штатний розпис Центру затверджує Олевський 

міський голова. 

 13. Кошти на заходи Центру затверджуються рішенням Олевської міської ради. 

14. Центр є неприбутковою установою та не має на меті отримання доходів 

(прибутків) або їх частин для розподілу серед засновників (учасників), 

працівників (крім оплати праці, нарахування єдиного соціального внеску). 

Доходи (прибутки) центру використовуються виключно для фінансування 

видатків на його утримання, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів 

діяльності, визначених установчими документами центру. 

 15. У разі припинення діяльності Центру (у результаті його ліквідації, злиття, 

поділу, приєднання або перетворення) активи центру за рішенням виконавчого 

комітету міської ради передаються одній або кільком неприбутковим 

організаціям відповідного виду в межах комунальної власності міста або 

зараховуються до доходу міського бюджету в частині грошових коштів. 

16. Центр у своїй діяльності забезпечує дотримання вимог Закону України 

«Про захист персональних даних». 

 
Директор комунальної установи 

«Центр соціальних служб для  

сім’ї, дітей та молоді 

Олевської міської ради»                                                                  С. С. Орищук  
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від 12.10.2017 року 

 

Про створення комунальної 

установи «Інклюзивно-ресурсний 

центр» Олевської  міської ради 

 

Відповідно до статті 23
1
 Закону України «Про освіту», керуючись 

пунктом 30 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», на виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 12 липня 

2017 року №545 «Про затвердження Положення про інклюзивно-ресурсний 

центр», з метою забезпечення права дітей з особливими освітніми потребами 

від 2 до 18 років на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти, у тому 

числі у професійно-технічних навчальних закладах, шляхом проведення 

комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини з особливими 

освітніми потребами, надання їм психолого-педагогічної допомоги та 

забезпечення системного кваліфікованого супроводження, ефективного 

використання кадрового потенціалу, підвищення ефективності використання 

бюджетних коштів, враховуючи рекомендації постійних комісій міської ради з 

питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку  та 

з питань освіти, культури, молоді, фізкультури і спорту, питань охорони 

здоров’я та соціального захисту населення, міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Створити комунальну установу «Інклюзивно-ресурсний центр» Олевської 

міської ради (скорочене найменування – ІРЦ). 

2. Затвердити Статут комунальної установи «Інклюзивно-ресурсний центр» 

Олевської міської ради, що додається. 

3. Визначити уповноваженим органом управління інклюзивно-ресурсним  

центром – відділ освіти, молоді та спорту Олевської міської ради. 

4. Відділу освіти, молоді та спорту Олевської міської ради (Левченко В.П.):  

4.1. Здійснити державну реєстрацію комунальної установи «Інклюзивно-

ресурсний центр» Олевської міської ради відповідно до встановленого 

законодавством порядку. 

4.2. Вчинити дії щодо включення до мережі розпорядників та 

одержувачів коштів державного бюджету міста Олевськ комунальну установу 

«Інклюзивно-ресурсний  центр». 



5. Фінансовому управлінню Олевської міської ради (Горпиніч К.О.) щорічно 

передбачати фінансування видатків на утримання комунальної установи з 

державного  бюджету. 

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського 

голови Осипчука Я.М., постійну комісію міської ради з питань освіти, 

культури, молоді, фізкультури і спорту, питань охорони здоров’я та 

соціального захисту населення (Шапорда В.І.) та постійну комісію міської ради   

з питань регламенту, депутатської діяльності і етики, прав людини, законності, 

правопорядку та антикорупційної діяльності (Вербельчук Р.В.). 
 

 

 

                 Міський  голова                                                         О.В.Омельчук 
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Р І Ш Е Н Н Я  № 288 

ХVІ сесія           VІІІ скликання  

 

від 12.10.2017 року 

 

Про встановлення 

розміру орендної плати 

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», враховуючи клопотання  підприємств та організацій, які здійснюють 

харчування учнів у навчальних закладах громади та рекомендації постійної комісії 

міської ради з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного 

розвитку,  міська  рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Встановити орендну плату в розмірі 1 грн. в рік на термін дії договору 

оренди за харчоблоки та підсобні приміщення загальноосвітніх закладів, що 

перебувають у власності Олевської міської ради  і знаходяться на балансі відділу 

освіти, молоді та спорту Олевської міської ради, а саме: 

1) Комбінату громадського харчування райспоживспілки за користування 

приміщеннями: 

- харчоблоку Олевської гімназії, загальною площею 61 кв. м., що 

розташований за адресою: м. Олевськ, вул. Інтернаціональна, 34; 

- харчоблоку Олевської ЗОШ І-ІІІ ст. № 2, загальною площею 132,9 кв. 

м., що розташований за адресою: м. Олевськ, вул. Шкільна,1; 

- харчоблоку Зубковицької ЗОШ І-ІІІ ст. загальною площею 98,7 кв. м., 

що розташований за адресою: Олевський район, с. Зубковичі, вул. 

Житомирська, 43; 

- харчоблоку Кишинської ЗОШ І-ІІІ ст., загальною площею 104,5 кв. м., 

що розташоване за адресою: Олевський район, с. Кишин, вул. Житомирська, 63; 

- харчоблоку Стовпинської ЗОШ І-ІІ ст., загальною площею 72,5 кв.м., 

що розташований за адресою: Олевський р-н, с.Стовпинка, вул. Корольова, 1 

- харчоблоку Калинівської ЗОШ І-ІІ ст, загальною площею 28,4 кв.м., що 

розташований за адресою: Олевський р-н, с.Калинівка, вул. Кузнєцова, 6 

- харчоблоку Лопатицької ЗОШ І-ІІІ ст., загальною площею 48 кв.м., що 

розташований за адресою: Олевський р-н, с.Лопатичі, вул. Гагаріна, 50. 

2) Громадській організації «Варварівська асоціація «Злагода» за 

користування приміщенням харчоблоку Варварівської ЗОШ І-ІІІ ст. загальною 

площею 36,5,1 кв. м., що розташоване за адресою: вул. Шкільна, 2, с. 



Варварівка; 

3) ТОВ «Олевський ОРС» за користування приміщенням харчоблоку 

Олевської ЗОШ І-ІІІ ст. №3, загальною площею 33,5 кв. м., що розташоване за 

адресою: вул. Пушкіна, 24-б, м. Олевськ. 

4)  ПП «Продцентр – плюс» за користування  приміщеннями: 

- харчоблоку Дружбівського НВК, загальною площею 30,4 кв.м., що 

розташоване за адресою: Олевський р-н, смт.Дружба, вул. Незалежна, 4; 

- харчоблоку Новоозерянського НВК, загальною площею 37,5 кв.м., що 

розташоване за адресою: вул.Заводська, 5,  смт.Новоозерянка, Олевський р-н; 

- харчоблоку Жубровицької ЗОШ І-ІІІ ст., загальною площею 159,6 кв.м, 

що розташоване за адресою: вул. Шевченка, 1, с.Жубровичі, Олевський р-н;  

- харчоблоку Замисловицької ЗОШ І-ІІІ ст., загальною площею 110,7 

кв.м., що розташоване за адресою: вул. Княгині Ольги, 3, с. Замисловичі 

Олевський р-н;  

- харчоблоку Кам’янської ЗОШ І-ІІІ ст, загальною площею 56,07 кв.м., 

що розташоване за адресою: вул. Центральна, 53, с. Кам'янка, Олевський р-н; 

- харчоблоку Копищенської ЗОШ І-ІІІ ст, загальною площею 42,5 кв.м., 

що розташоване за адресою: вул. Партизанська, 31, с.Копище, Олевський р-н;  

- харчоблоку Покровської ЗОШ І-ІІІ ст, загальною площею 32 кв.м., що 

розташоване за адресою: вул. Молодіжна, 2, с.Покровське, Олевський р-н;  

- харчоблоку Тепеницької ЗОШ І-ІІІ ст, загальною площею 100,1 кв.м., 

що розташовані за адресою: вул. Ф.Левчука, 27, с.Тепениця, Олевський р-н;  

- харчоблоку Хочинської ЗОШ І-ІІІ ст, загальною площею 57,3 кв. м., що 

розташоване за адресою: вул. Шкільна, 1, с.Хочине, Олевський р-н;  

- харчоблоку Журжевицької ЗОШ І-ІІ ст., загальною площею 55,7 кв.м., 

що розташоване за адресою: вул. Центральна, 3, с.Журжевичі, Олевський р-н;  

- харчоблоку Зольнянської ЗОШ І-ІІ ст., загальною площею 32.кв.м., що 

розташоване за адресою: вул. Перемоги, 2, с.Зольня,  Олевський р-н;  

- харчоблоку Корощинської ЗОШ І-ІІ ст., загальною площею 46 кв.м., що 

розташоване за адресою: вул. Катерини Зеленко, 5, с.Корощине, Олевський р-н; 

- харчоблоку Майдан-Копищенської ЗОШ І-ІІ ст, загальною площею 64 

кв.м., що розташоване за адресою: вул. Шведа, 1, с. Майдан-Копищенський, 

Олевський р-н; 

- харчоблоку Перганської ЗОШ І-ІІ ст, загальною площею 44,5 кв.м., що 

розташоване за адресою: вул. Сидоренка, 3, с. Перга, Олевський р-н;  

- харчоблоку Юрівської ЗОШ І-ІІ ст, загальною площею 46,4 кв.м., що 

розташоване за адресою: вул. Шкільна, 1, с.Юрове, Олевський р-н. 
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

міської ради з питань містобудування, будівництва, транспорту, житлово-
комунального господарства, комунальної власності, промисловості, 
підприємництва та сфери послуг. 
 
 
 

Міський голова                                                                О.В.Омельчук 
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Про надання згоди на організацію   

співробітництва територіальних громад  

 

 Відповідно до пункту 33
1
 частини 1 статті 26 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», статей 5, 6 Закону України «Про 

співробітництво територіальних громад», з метою забезпечення соціально-

економічного розвитку територій, підвищення якості надання послуг 

населенню на основі спільних інтересів та цілей, ефективного виконання 

визначених законом повноважень, міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. На засадах принципу добровільності надати згоду на організацію 

співробітництва територіальних громад: 

1.1.  У формі спільного фінансування (утримання) установ та організацій 

комунальної форми власності – інфраструктурних об’єктів: 

- між Олевською міською радою,  Білокоровицькою сільською радою  та  

Радовельською сільською радою по комунальній  установі «Олевська 

музична  школа» Олевської міської ради; 

- між Олевською міською радою та Радовельською сільською радою по 

комунальній  установі «Трудовий архів» Олевської міської ради;  

- між Олевською міською радою, Білокоровицькою сільською радою та 

Радовельською сільською радою по комунальній  установі «Олевський 

центр первинної медико-санітарної допомоги» Олевської міської ради; 

- між Олевською міською радою, Білокоровицькою сільською радою, 

Радовельською сільською радою по комунальній  установі «Центр 

надання адміністративних послуг Олевської міської ради». 

1.2.  У формі делегування одному із суб’єктів співробітництва іншими 

суб’єктами співробітництва виконання одного чи кількох завдань з 

передачею йому відповідних ресурсів: 



- між Олевською міською радою та Радовельською сільською радою по 

комунальному  закладу «Жубровицька загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів» Олевської міської ради; 

-  між  Олевською міською радою, Руднє-Іванівською сільською радою 

Ємільчинського району по комунальному закладу «Зубковицький 

дошкільний навчальний заклад №23 «Малятко» Олевської міської ради. 

2. Доручити міському голові вийти з пропозицією до територіальних громад 

щодо організації співробітництва у визначених в п. 1 цього рішення. 

3. Делегувати в спільну комісію від імені міської ради по розробленню 

проектів договорів про співробітництво територіальних громад від міської ради 

осіб, згідно з додатком. 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

міської ради з питань містобудування, будівництва, транспорту, житлово-

комунального господарства, комунальної власності, промисловості, 

підприємництва та сфери послуг. 

 

 

Міський голова                 О.В. Омельчук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 

до рішення 16 сесії Олевської 

міської ради VІІІ скликання 

        від 12.10.2017 року № 289    

    

Список делегованих осіб в спільну комісію 

 від імені міської ради по розробленню проектів договорів про 

співробітництво територіальних громад 

 

Осипчук     - заступник міського голови, голова комісії 

  Яків Миколайович 

 

 

Ковальчук    - начальник управління економічного розвитку, 

Олег Борисович     транспорту, туризму, інвестицій та комунальної 

        власності міської ради, секретар комісії 

      

Горпиніч    - начальник фінансового відділу міської ради 

Катерина Олександрівна 

 

Русин     - керуючий справами (секретар) виконавчого 

Юрій Григорович                     комітету міської ради 

 

Тимошенко   - начальник юридичного відділу міської ради 

Олена Петрівна   

 

 

 

 

 

 

 

 

Секретар                                       В.О. Шейко 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                  

УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

__________________________________________________________________ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 290 

ХVІ сесія           VІІІ скликання  

 

від 12.10.2017 року 
 

Про внесення змін до Методики  

розрахунку орендної плати 

 

 З метою удосконалення процесу передачі в оренду комунального майна, 

що належить до комунальної власності Олевської міської ради та 

впорядкування орендних відносин, підвищення ефективності використання 

комунального майна за цільовим призначенням, збільшення надходжень від 

оренди майна, у відповідності до вимог чинного законодавства України, 

керуючись ст. 60  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  

враховуючи висновок постійної комісії міської ради з питань планування, 

фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку,  міська рада 

ВИРІШИЛА:  

1. Внести зміни до Методики розрахунку орендної плати за майно Олевської 

міської ради, яке передається в оренду, затвердженої рішенням X сесії 

Олевської міської ради від 13.06.2017 №157, а саме: додати  п. 19.1: У разі, 

якщо орендодавцем є самостійна юридична особа, яка є у комунальній 

власності і підпорядкована Олевській міській раді, на балансі якої 

знаходиться об’єкт оренди, орендна плата розподіляється шляхом сплати  

50% до загального фонду міського бюджету, 50% до  установи, яка є 

орендодавцем, крім закладів охорони здоров'я та закладів освіти, де оренду 

плату залишити у розмірі 100 % сплати до комунальної установи, яка є 

орендодавцем. 

2. Керівникам закладів охорони здоров'я та освіти щоквартально звітувати про 

використання коштів від оренди комунального майна. 

3. Контроль за виконання даного рішення покласти на заступника міського 

голови Ніколайчука О.В. 

 

 

 

Міський голова       О.В.Омельчук 
 

 

 

 



                                                                                                                  

УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

__________________________________________________________________ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 291 

ХVІ сесія           VІІІ скликання  

 

від 12.10.2017 року 
 

Про внесення доповнень до 

Програми економічного і соціального  

розвитку  Олевської об’єднаної  

територіальної громади на 2017 рік  

 

Відповідно до статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», враховуючи рекомендації постійної комісії міської ради з питань 

планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку, міська  

рада 

 ВИРІШИЛА: 

1. Доповнити розділ 7. Поліпшення  матеріально-технічної бази закладів 

медицини, освіти, культури  таблиці  «Основні напрямки та заходи розвитку 

Олевської об’єднаної територіальної громади та шляхи їх реалізації у 2017 

році» Програми економічного і соціального розвитку Олевської об’єднаної 

територіальної громади на 2017 рік, пунктом 7.47 такого змісту: 

«7.47. Придбання автомобіля швидкої допомоги для КУ «Центр 

первинної медико-санітарної допомоги» Олевської міської ради. Обсяг 

фінансування - 463,50 тис. грн., в т.ч. державний бюджет - 450,00 тис.грн., 

міський бюджет – 13,50 тис. грн.». 

2. Доповнити розділ 3. Житлово-комунальне господарство та 

впровадження житлової політики таблиці  «Основні напрямки та заходи 

розвитку Олевської об’єднаної територіальної громади та шляхи їх реалізації у 

2017 році» Програми економічного і соціального розвитку Олевської 

об’єднаної територіальної громади на 2017 рік, пунктами 3.15-3.18 такого 

змісту: 

«3.15. Придбання сміттєвозу в комунальну власність Олевської міської 

об`єднаної територіальної громади. Обсяг фінансування – 1500,00 тис. грн., в 

т.ч. державний бюджет – 1500,00 тис.грн.».  



«3.16. Придбання автогрейдеру в комунальну власність Олевської міської 

об`єднаної територіальної громади. Обсяг фінансування – 2500,00 тис. грн., в 

т.ч. державний бюджет – 2500,00 тис.грн.».  

«3.17. Придбання ассонізаторної машини  в комунальну власність 

Олевської міської об`єднаної територіальної громади. Обсяг фінансування – 

1500,00 тис. грн., в т.ч. державний бюджет – 1500,00 тис.грн.».  

«3.18. Придбання спецавтомобіля - автопідіймача в комунальну власність 

Олевської міської об`єднаної територіальної громади. Обсяг фінансування – 

1800,00 тис. грн., в т.ч. державний бюджет – 1800,00 тис.грн.». 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 

міського голови з питань економічного розвитку, інвестицій та земельних 

відносин Ніколайчука  О.В. 

 

 

Міський  голова                   О.В.Омельчук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                  

УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

__________________________________________________________________ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 292 

ХVІ сесія           VІІІ скликання  

 

від 12.10.2017 року 
 

Про внесення  змін до  

рішень міської ради 

 

 В зв`язку з допущеними неточностями, відповідно до Закону  України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», рішень ХХІІ сесії VІІ скликання 

Олевської районної ради від 27.09.2017 року  № 223 «Про внесення змін до 

рішення районної ради від 22.02.2017р. №175 «Про передачу бюджетних 

установ, закладів та їх майна зі спільної власності територіальних громад сіл, 

селищ, міста району у комунальну власність Олевської міської об’єднаної 

територіальної громади», № 224 «Про внесення змін до рішення районної ради 

від 22.03.2017 р. № 181 «Про передачу закладів освіти та їх майна зі спільної 

власності територіальних громад сіл, селищ, міста району у комунальну 

власність Олевської об`єднаної  територіальної громади» та  враховуючи 

висновок постійної комісії міської ради з питань планування, фінансів, 

бюджету   та соціально – економічного розвитку,  міська рада 

ВИРІШИЛА:  

1. Внести  зміни до рішень міської ради,  замінивши слова «прийняти на 

баланс Олевської міської ради» словами «прийняти у комунальну 

власність та на баланс Олевської  міської об`єднаної  територіальної 

громади», а саме:  

- у рішення VIII сесії Олевської міської ради VIII  скликання  від 12.05.2017 

року №127  «Про прийняття на баланс міської ради основних засобів»; 

- у рішення IХ  сесії Олевської міської ради VIII  скликання  від  23.05. 2017 

року  №152  «Про внесення змін  у рішення восьмої сесії Олевської міської 

ради від 12.05.2017 року № 127 «Про прийняття на баланс міської ради 

основних засобів»; 

- у рішення Х сесії Олевської міської ради VIII  скликання  від 13.06. 2017 року 

№162  «Про прийняття на баланс міської ради основних засобів»; 

- у рішення  ХІ сесії Олевської міської ради VIII  скликання  від 11.07. 2017 

року №205 «Про прийняття на баланс міської ради основних засобів та 

матеріалів по відділу освіти та передачу в управління відділу освіти основних 

засобів та матеріалів»;  

- у рішення  ХІV сесії Олевської міської ради VIII  скликання  від 17.08. 2017 



року №243 «Про прийняття на баланс міської ради основних засобів та 

матеріалів по КУ «Олевська центральна лікарня» Олевської міської ради Про 

передачу в управління КУ «Олевська  центральна лікарня» Олевської міської 

ради основних засобів та матеріалів»; 

- у рішення   ХІV сесії Олевської міської ради VIII  скликання  від  17.08. 2017 

року №244 «Про прийняття на баланс міської ради основних засобів та 

матеріалів по КЗ «Олевський Центр первинної медико-санітарної допомоги» 

Олевський Центр первинної медико-санітарної допомоги  Олевської міської 

ради основних засобів та матеріалів». 

2. Прийняти у комунальну власність Олевської міської об`єднаної 

територіальної громади земельні ділянки під об`єктами нерухомого майна, що 

визначені рішеннями сесій міської ради, згідно п.1 цього рішення.  

 

3. Контроль за виконанням даного  рішення покласти на постійну комісію з 

питань планування, фінансів, бюджету  та соціально – економічного розвитку. 

 

 

 

 

Міський голова       О.В.Омельчук 

  

  

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                         

                                                                                               
УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

__________________________________________________________________ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 293 

ХVІ сесія           VІІІ скликання  

 

від 12.10.2017 року 

Про передання в оренду 

комунального майна 

Враховуючи протокол засідання конкурсної  комісії з питань оренди, 

відчуження комунального майна та конкурсного відбору суб’єктів оціночної 

діяльності Олевської міської ради від 03.10.2017 №2,  відповідно до п. 1 гл. 58 

Цивільного кодексу України, ч.5 ст. 60 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», ст.5, ст.7 та част.7 ст.9 Закону України «Про оренду 

державного та комунального майна», рішення міської ради ХV сесії Олевської 

міської ради VІІІ скликання від 12.09.2017 року  №257 «Про перелік майна, що 

може буди передане в оренду» та рішення міської ради ХV сесії Олевської 

міської ради VІІІ скликання від 12.09.2017 року №258 «Про оголошення 

конкурсу на право оренди комунального майна, що належить до комунальної 

власності Олевської міської ради», враховуючи рекомендації постійної комісії 

міської ради  з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-

економічного розвитку, міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Передати в оренду фізичній особі-підприємцю Романенко Олені Михайлівні 

частину нежитлового приміщення загальною площею 20,3 м.кв., яке 

знаходиться за адресою: Житомирська область, Олевський район, с. Жубровичі, 

вул. Шевченка, буд. 12б,  терміном на 2 роки 11 місяців, з орендною платою 

4700 (чотири тисячі сімсот) гривень 00 копійок в місяць для розміщення 

торгівельного об’єкту. 

2.  Управлінню економічного розвитку, транспорту, туризму, інвестицій та 

комунальної власності Олевської міської ради укласти договір про передачу в 

оренду зазначеного нерухомого майна відповідно до Положення про оренду 

майна Олевської міської ради у двох примірниках; 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського 

голови Ніколайчука О.В. 

  

   Міський голова       О.В. Омельчук 



                                                                                                                  

УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

__________________________________________________________________ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 294 

ХVІ сесія           VІІІ скликання  

 

від 12.10.2017 року 

 

Про схвалення та затвердження договорів про 

співробітництво територіальних громад у формі  

спільного  фінансування (утримання) установ та 

організацій  комунальної форми власності – 

інфраструктурних об’єктів  

 

 У відповідності до Законів України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», «Про співробітництво територіальних громад», з метою забезпечення 

соціально-економічного розвитку територій, підвищення якості надання послуг 

населенню на основі спільних інтересів та цілей, ефективного виконання 

визначених законом повноважень та враховуючи рекомендації постійної комісії 

міської ради з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-

економічного розвитку, міська рада 

ВИРІШИЛА:1. На засадах принципу «добровільності» схвалити та затвердити 

наступні договори про співробітництво територіальних громад у формі 

спільного фінансування (утримання) установ та організацій комунальної форми 

власності – інфраструктурних об’єктів: 

- між  Олевською міською радою, Білокоровицькою сільською радою та 

Радовельською сільською радою по комунальній  установі «Кишинське 

стаціонарне відділення для постійного проживання Олевського 

територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних 

послуг)» Олевської міської ради від 01.09.2017 року; 

- між Олевською міською радою та Білокоровицькою сільською радою по 

комунальній  установі «Олевська дитячо-юнацька спортивна школа» 

Олевської міської ради від 05.09.2017 року; 

- між Олевською міською радою та Білокоровицькою сільською радою по 

комунальній  установі «Трудовий архів» Олевської міської ради від 

01.09.2017 року. 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

міської ради з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-

економічного розвитку. 

Міський голова                 О.В. Омельчук 



                                                                                                                 

УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

__________________________________________________________________ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 295 

ХVІ сесія           VІІІ скликання  

 

від 12.10.2017 року 

 

Про затвердження переліку 

нерухомого майна, яке може  

бути передане в оренду  

 

 

Заслухавши заступника міського голови Ніколайчука О.В., керуючись ч.5 

ст. 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ч.2 ст. 2, ч.4 ст. 

7 Закону України «Про оренду державного та комунального майна», ст. 143 

Конституції України, Положенням про оренду майна Олевської міської ради, 

затвердженого рішенням Х сесії Олевської міської ради VІІІ скликання від 

13.06.2017 року №157 «Про внесення змін до Положення про оренду майна 

територіальної громади міста Олевськ, Порядку проведення конкурсу на право 

оренди майна територіальної громади міста Олевськ, Методики розрахунку 

орендної плати за майно територіальної громади міста Олевськ, яке передається 

в оренду, Типового договору про передачу майна міста Олевськ, та 

затвердження їх у новій редакції», враховуючи рекомендації постійної 

конкурсної комісії з питань оренди, відчуження комунального майна та 

конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності та рекомендації постійної 

комісії міської ради з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-

економічного розвитку, міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити перелік майна комунальної власності, що може бути передане 

в оренду, додається. 

2. Загальному відділу міської ради оприлюднити дане рішення на 

офіційному сайті Олевської міської ради та місцевих засобах масової 

інформації. 

3. Виконавчому комітету Олевської міської ради провести незалежну 

експертну оцінку комунального майна, що може бути передане в оренду.  

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступник міського 

голови Ніколайчука О.В. 

Міський голова       О.В.Омельчук 
 

                             



    Додаток  

                   до рішення ХVІ сесії VIII скликання 

Олевської міської ради  від 

12.10.2017 року № 295 «Про 

затвердження  переліку нерухомого 

майна, яке може бути передане в 

оренду» 
 

 

ПЕРЕЛІК 

нерухомого майна комунальної власності Олевської міської ради, що потребує 

передачі в оренду 

 

№ Найменування майна Площа Адреса орендованого 

майна 

 

1. 

 

Частина нежитлового 

приміщення 

 

14,5 м
2 

Житомирська 

область, Олевський 

район, 

с. Зольня, площа 

Перемоги, буд.4 

 

2. 

 

Частина нежитлового 

приміщення 

 

17,5 м
2
 

Житомирська 

область, 

Олевський район, 

с. Лопатичі, 

вул. Гагаріна, 

буд.61б 

3. Частина нежитлового 

приміщення 

22,4 м
2
 Житомирська 

область, 

Олевський район, 

с. Хочино, вул. 

Малікова, 48а 

4. Частина нежитлового 

приміщення 

55,3 м
2
 Житомирська 

область, 

Олевський район, 

с. Лопатичі, 

вул. Гагаріна, 

буд.61к 

 

 

Заступник міського голови      О. В. Ніколайчук 

 



 

                                                                                                                

УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

__________________________________________________________________ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 296 

ХVІ сесія           VІІІ скликання  

 

від 12.10.2017 року 

 

Про оголошення конкурсу на право 

оренди комунального майна, що 

належить до комунальної власності 

Олевської міської ради 

 

Відповідно до рішення шістнадцятої сесії Олевської міської ради від 

12.10.2017 року «Про затвердження переліку нерухомого майна, яке може бути 

передане в оренду», керуючись ст. 26, 60 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», Положенням про оренду майна Олевської міської 

ради, затвердженого рішенням Х сесії Олевської міської ради VІІІ скликання 

від 13.06.2017 року №157 «Про внесення змін до Положення про оренду майна 

територіальної громади міста Олевськ», Порядку проведення конкурсу на право 

оренди майна територіальної громади міста Олевськ, Методики розрахунку 

орендної плати за майно територіальної громади міста Олевськ, яке передається 

в оренду, Типового договору про передачу майна міста Олевськ та 

затвердження їх у новій редакції», враховуючи висновки та рекомендації 

постійної конкурсної комісії з питань оренди, відчуження комунального майна 

та конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності, міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Оголосити конкурс на право оренди нерухомого майна, що перебуває у 

комунальній власності Олевської міської ради з початковим розміром орендної 

плати, визначеним на підставі Методики розрахунку орендної плати за майно 

Олевської міської ради, яке передається в оренду, затвердженою рішенням 

міської ради Х сесії Олевської міської ради VІІІ скликання від 13.06.2017 року 

№157 «Про внесення змін до Положення про оренду майна територіальної 

громади міста Олевськ», Порядку проведення конкурсу на право оренди майна 

територіальної громади міста Олевськ, Методики розрахунку орендної плати за 

майно територіальної громади міста Олевськ, яке передається в оренду, 

Типового договору про передачу майна міста Олевськ та затвердження їх у 

новій редакції», орендодавцями якого є Олевська міська рада, а саме:  



 - частину нежитлового приміщення загальною площею – 14,5 м
2
, за 

адресою: площа Перемоги, будинок 4, с. Зольня, Олевського району, 

Житомирської області; 

 - частину нежитлового приміщення загальною площею – 17,5 м
2,
 за 

адресою: вул. Гагаріна, будинок 61б, с. Лопатичі, Олевського району, 

Житомирської області; 

 - частину нежитлового приміщення загальною площею – 22,4 м
2
, за 

адресою: вул. Малікова, будинок 48а, с. Хочино, Олевського району, 

Житомирської області; 

- частину нежитлового приміщення загальною площею 55,3 м
2, 

 за 

адресою: вул. Гагаріна, 61к, с. Лопатичі, Олевського району, Житомирської 

області. 

2. Затвердити наступні умови конкурсу на право оренди нерухомого 

майна, що належить до комунальної власності Олевської міської ради: 

- найбільший запропонований розмір орендної плати за використання 

нерухомого майна за цільовим призначенням, порівняно із початковим 

розміром орендної ставки, який розрахований згідно Методики розрахунку 

орендної плати за майно Олевської міської ради, яке передається в оренду, 

затвердженою рішенням міської ради Х сесії Олевської міської ради VІІІ 

скликання від 13.06.2017 року №157 «Про внесення змін до Положення про 

оренду майна територіальної громади міста Олевськ, Порядку проведення 

конкурсу на право оренди майна територіальної громади міста Олевськ, 

Типового договору про передачу майна міста Олевськ та затвердження їх у 

новій редакції»; 

- відшкодування переможцем конкурсу витрат на здійснення 

незалежної оцінки об’єкта оренди, витрат на публікацію оголошення про 

конкурс за виставленими рахунками відповідних засобів масової інформації; 

- рекомендований строк оренди об’єкту: 2 (два) роки 11 місяців з 

можливістю подальшого продовження;  

- страхування орендованого майна;  

- відшкодування підприємству, надавачу комунальних послуг, 

вартості наданих послуг, витрат на утримання прибудинкової території, 

вартості послуг по ремонту і технічному обслуговуванню інженерного 

обладнання та внутрішньо будинкових мереж. Сплата за послуги проводиться 

на підставі договорів з постачальниками;  

- утримання об’єктів відповідно до санітарно-екологічних та 

протипожежних норм,  дотримання правил охорони праці;  

- підтримання належних умов експлуатації та технічного стану 

об’єкту оренди;  

- у повному обсязі виконувати усі зобов’язання, зазначені у договорі 

оренди;  

- своєчасно здійснювати за власний рахунок поточний та інші види 

ремонту орендованого майна. Ця умова не розглядається як дозвіл на 

виконання поліпшень орендованого майна та не несе за собою обов’язки 

орендодавця стосовно компенсації вартості ремонту. Вартість поточного та/або 

капітального ремонту, здійсненого орендарем за власні кошти, в рахунок 



орендної плати не зараховується. Витрати орендаря на проведення поточного 

та/або капітального ремонтів відшкодуванню не підлягають; 

- своєчасне і у повному обсязі внесення орендної плати щомісяця у 

визначений термін. 

Для участі у конкурсі, учасник, у запечатанному конверті, завіреному на 

місці склеювання конверта печаткою або підписом заявника з позначкою «На 

конкурс», подає до міської ради наступні документи:  

- Заяву про участь в конкурсі; 

- Пропозицію щодо розміру орендної плати із зазначенням суми 

прописом та цифрами;   

- Повідомлення про вид провадження підприємницької, господарської 

або іншої діяльності. 

Відомості про претендента на участь у конкурсі:  

а) для претендентів на участь у конкурсі, які є юридичними особами:  

- документи, що посвідчують повноваження представника юридичної 

особи;  

- копії установчих документів (належним чином завірені);  

- базовий витяг з Єдиного державного реєстру юридичних та фізичних 

осіб-підприємців, який виданий не більше як за 30 днів до дня подачі 

документів;  

б) для претендентів на участь у конкурсі, які є фізичними особами:  

- копію документа, що посвідчує особу та належним чином оформлену 

довіреність на представника;  

- за наявності відповідного статусу – базовий витяг з Єдиного державного 

реєстру юридичних та фізичних осіб-підприємців, який виданий не 

більше, як за 30 днів до дня подачі документів;  

- завірену належним чином копію декларації про доходи або звіту суб'єкта 

малого підприємництва - фізичної особи – платника єдиного податку; 

- повідомлення про вид провадження підприємницької, господарської або 

іншої діяльності. 

Зобов'язання (пропозиції), щодо виконання умов конкурсу. 

Інформацію про засоби зв‘язку з претендентом на участь у конкурсі та 

реквізити претендента на участь у конкурсі. 

Якщо при відкритті запечатаних конвертів виявилося, що учасники 

конкурсу, які відповідно до поданих пропозицій можуть бути визнані 

переможцями, подали однакові пропозиції, то ці учасники конкурсу на цьому ж 

засіданні можуть надати додаткові пропозиції у письмовому вигляді, щодо 

більшого розміру орендної плати (ставки). 

Переможцем конкурсу буде визнано учасника конкурсу, який відповідає 

всім умовам конкурсу, визначеним конкурсною комісією та який надав 

пропозиції про найбільший розмір орендної плати (ставки) порівняно із 

початковим розміром орендної ставки (тобто найбільший розмір місячної 

орендної плати за використання об’єкта оренди порівняно із стартовою 

орендною платою за базовий місяць розрахунку). 

Документи на конкурс приймаються за адресою: 11001, Житомирська 

область, м. Олевськ, вул. Володимирська, будинок 2, 2-й поверх, каб. 11. 



3. Виконавчому комітету міської ради провести незалежну експертну 

оцінку майна, що передається в оренду на умовах конкурсу. 

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника 

голови міської ради Ніколайчука О.В. 

5. Загальному відділу міської ради оприлюднити дане рішення на 

офіційному сайті Олевської міської ради та місцевих засобах масової 

інформації («Зорі над Убортю», «Незалежна»). 

 

 

 

Міський голова                 О.В. Омельчук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                   

УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

__________________________________________________________________ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 297 

ХVІ сесія           VІІІ скликання  

 

від 12.10.2017 року 

 

Про  зменшення розміру орендної плати 

фізичній особі-підприємцю Ренкас Т. Г. 

 

            Розглянувши клопотання фізичної особи-підприємця Ренкас Т. Г. про 

зменшення орендної плати в зв’язку з необхідністю проведення ремонтних 

робіт орендованого приміщення, загальною площею – 39,5 м
2
, яке знаходиться 

за адресою: вул. Гагаріна, будинок 61к, с. Лопатичі, Житомирської області, акт 

про неможливість використовування орендованого майна, у зв’язку з 

необхідністю проведення ремонтних робіт від 04.10.2017 року, керуючись п. 5 

ст. 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 21 Закону 

України «Про оренду державного та комунального майна»,  п.6.7  Положення 

про оренду майна Олевської міської ради, затвердженого рішенням Х сесії 

Олевської міської ради VІІІ скликання від 13.06.2017 року №157, п. 3.8 

Типового договору оренди  майна, що належить до комунальної власності 

Олевської міської ради Житомирської області від 19.07.2017 року №1, 

враховуючи висновок постійної комісії міської ради з питань містобудування, 

будівництва, транспорту, житлово-комунального господарства, комунальної 

власності, промисловості, підприємства та сфери послуг, міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Зменшити на 50% розмір орендної плати фізичній особі-підприємцю 

Ренкас Т. Г. за оренду майна, загальною площею – 39,5 м
2
, яке знаходиться за 

адресою:  вул. Гагаріна, будинок 61к, с. Лопатичі Житомирської області, з 

01.10.2017 року терміном на 3 (три) місяці. 

2. В разі дострокового відновлення підприємницької діяльності (здійснення 

торгівлі), зобов’язати ФОП Ренкас Т. Г. повідомити Олевську міську раду та 

автоматично, з дня початку здійснення діяльності, розпочати нарахування 

орендної плати в повному обсязі. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського 

голови О. В. Ніколайчука. 

Міський голова     

             О.В.Омельчук  



                                                                                                                  

УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

__________________________________________________________________ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 298 

ХVІ сесія           VІІІ скликання  

 

від 12.10.2017 року 

 

Про внесення змін до рішень одинадцятої 

сесії Олевської міської ради VІІІ скликання 

від 11.07.2017 року № 188 «Про затвердження 

 переліку нерухомого майна, яке може бути 

 передано в оренду», № 189 «Про оголошення 

 конкурсу на право оренди комунального майна,  

що належить до комунальної власності Олевської 

міської ради» 
 

Відповідно до ст. 143 Конституції України,  ст.ст. 26,29,60 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», ст.ст. 2,7 Закону України «Про оренду 

державного та комунального майна», рішень ХІ сесії міської ради VІІІ 

скликання від 11.07.2017 року № 188 «Про затвердження переліку нерухомого 

майна, яке може бути передано в оренду», № 189 «Про оголошення конкурсу на 

право оренди комунального майна, що належить до комунальної власності 

Олевської міської ради» та з метою ефективного використання майна 

комунальної власності, враховуючи висновок постійної комісії  міської ради з 

питань планування, фінансів,бюджету та соціально-економічного розвитку, 

міська  рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Внести зміни в додатку до рішення ХІ сесії Олевської міської ради VІІІ 

скликання від 11.07.2017 року № 188 «Про затвердження переліку нерухомого 

майна, яке може бути передано в оренду»,  а саме: пункти 8 та 9 в таблиці 

«Перелік нерухомого майна комунальної власності Олевської міської ради, що 

потребує передачі в оренду» розмір площі частини нежитлового приміщення за 

адресою: м. Олевськ, вул. Княгині Ольги, будинок 1,  пункту 8.  «11,2» замінити  

на «51,0»;  пункту 9. «44,2» замінити на «4.4». 

2. Внести зміни до рішення ХІ сесії міської ради VІІІ скликання від 11.07.2017 

року №189 «Про оголошення конкурсу на право оренди комунального майна, 

що належить до комунальної власності Олевської міської ради»: 

2.1. Замінити розмір площі частини нежитлового приміщення, яке знаходиться 

за адресою: м. Олевськ, вул. Княгині Ольги, будинок 1, а саме: з «11,2» на 

«51,0»;  з  «44,2» на «4.4». 



2.2. Оголосити конкурс на право оренди нерухомого майна, частини 

нежитлового приміщення – загальною площею 51,0 м.кв. та 4.4 м.кв., яке 

знаходиться за адресою: м. Олевськ, вул. Княгині Ольги, будинок 1. 

 3. Контроль за виконання даного рішення покласти на постійну комісію міської  

ради з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного 

розвитку. 

 

 

 

Міський голова      О.В.Омельчук   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                               

УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

__________________________________________________________________ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 299 

ХVІ сесія           VІІІ скликання  

 

від 12.10.2017 року 

 

Про внесення змін до рішення чотирнадцятої 

сесії Олевської міської ради VІІІ скликання 

від 17.08.2017 року № 243 «Про прийняття на 

баланс міської ради основних засобів та 

матеріалів по КУ «Олевська центральна 

лікарня» Олевської міської ради та передачу 

в правління КУ «Олевська центральна лікарня» 

Олевської міської ради основних засобів 

та матеріалів» 

 

В зв`язку  з допущеними  помилками, міська рада 

ВИРІШИЛА:  

1. Внести зміни до рішення Олевської міської ради від  17.08.2017 року за 

№ 243  «Про прийняття на баланс міської ради установи та основних засобів і 

матеріалів по КУ «Олевська центральна лікарня» Олеської міської ради та про 

передачу в управління КУ «Олевська центральна лікарня» Олевської міської 

ради основних засобів та матеріалів»  виклавши його в новій редакції: 

«Про прийняття у комунальну власність  міської ради 

комунальної установи   «Олевська центральна районна  

лікарня» Олевської районної ради та  її основних 

засобів і матеріалів 

 

На виконання Бюджетного кодексу України, статті 26 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», ст.ст. 3, 4 Закону України «Про 

передачу об’єктів права державної та комунальної власності», Постанови 

Кабінету Міністрів України від 21.09.1998 року № 1482 «Про передачу 

об’єктів права державної та комунальної власності, рішення ХХ сесії VII 

скликання Олевської районної ради від 05.07.2017р. № 218 «Про передачу 

комунальної установи «Олевська центральна районна лікарня» Олевської 

районної ради зі спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міста 

району у комунальну власність Олевської міської об’єднаної територіальної 

громади», рішення Олевської міської ради від 17.02.2017 року № 33 «Про  

надання згоди на прийняття у комунальну власність Олевської об`єднаної 



територіальної громади комунальних установ, їх майна, що знаходяться у 

спільній  комунальній власності територіальних громад сіл, селищ, міста 

Олевського району», враховуючи рекомендації постійної комісії міської ради 

з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку 

та постійної комісії міської ради з питань містобудування, будівництва, 

транспорту, житлово-комунального господарства, комунальної власності, 

промисловості, підприємництва та сфери послуг, міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

1. Прийняти у комунальну власність Олевської міської об’єднаної 

територіальної громади комунальну установу «Олевська центральна 

районна лікарня» Олевської районної ради (інфекційне відділення, 

пологове та хірургічне відділення, стоматологічна поліклініка, клініко-

діагностична лабораторія та адміністрація, будівля дизельної, господарчий 

блок та патолого-анатомічне відділення, терапевтичний корпус, 

розташовані за адресою: м.Олевськ, пров. Промисловий,2; дитяча 

поліклініка, розташована за адресою: м.Олевськ, вул.Володимирівська,7) 

разом із  земельними ділянками, основними засобами та матеріалами на 

загальну суму 20591282,67 грн. (двадцять мільйонів п’ятсот дев’яносто 

одна тисяча двісті вісімдесят дві гривні 67 копійок).  

2. Доручити управлінню економічного розвитку, транспорту, туризму, 

інвестицій та комунальної власності здійснити приймання майна згідно 

чинного законодавства. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з 

питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного 

розвитку.» 

2.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з 

питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку. 

 

 

Міський голова О.В. Омельчук 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                               

УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

__________________________________________________________________ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 300 

ХVІ сесія           VІІІ скликання  

 

від 12.10.2017 року 

  

Про внесення змін до рішення чотирнадцятої 

сесії Олевської міської ради VІІІ скликання 

від 17.08.2017 року №242 «Про внесення змін та 

затвердження Статуту комунальної установи  «Олевська 

центральна  лікарня» Олевської міської 

ради у новій редакції»  

 

 У зв`язку з допущеними помилками, міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Внести  зміни до рішення  Олевської міської ради від  17.08.2017 року № 242 

«Про внесення змін та затвердження назви і Статуту комунальної установи 

«Олевська центральна лікарня» Олевської міської ради у новій редакції», 

виклавши  його  в новій редакції: 

«Про перейменування комунальної 

установи  

 

Керуючись ст. ст. 26,59,60 Закону України «Про місцеве самоврядування 

в Україні», Основами законодавства України про охорону здоров'я, враховуючи 

рекомендації постійної комісії міської ради з питань освіти, культури, молоді, 

фізкультури і спорту, питань охорони здоров’я та соціального захисту 

населення, міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Перейменувати  комунальну установу «Олевська центральна районна  

лікарня» Олевської районної ради на комунальну установу «Олевська 

центральна лікарня» Олевської міської ради. 

2. Затвердити Статут комунальної установи «Олевська центральна лікарня» 

Олевської міської ради у новій редакції. 

3. Головному лікарю комунальної установи «Олевська центральна лікарня» 

Олевської міської ради провести державну реєстрацію Статуту, згідно з 

вимогами чинного законодавства України. 

4. Передати в управління комунальної установи «Олевська центральна 

лікарня» Олевської міської ради основні засоби та матеріали на загальну 



суму  20591282,67 грн. (двадцять мільйонів п’ятсот дев’яносто одна 

тисяча двісті вісімдесят дві гривні 67 копійок). 

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського 

голови Осипчука Я.М. та постійну комісію міської ради з питань освіти, 

культури, молоді, фізкультури і спорту, питань охорони здоров’я та 

соціального захисту населення.» 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського 

голови Осипчука Я.М. та постійну комісію міської ради з питань освіти, 

культури, молоді, фізкультури і спорту, питань охорони здоров’я та 

соціального захисту населення.» 

 

Міський голова О.В. Омельчук 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                    
УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

__________________________________________________________________ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 301 

ХVІ сесія           VІІІ скликання  

 

від 12.10.2017 року 

 

Про затвердження Статуту  

КУ «Архітектурно-планувальне бюро» 

Олевської міської ради в новій редакції 

   

Керуючись Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

«Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та 

громадських формувань» та  враховуючи рекомендації постійної комісії міської 

ради з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного 

розвитку, міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 
1. Затвердити Статут комунальної установи «Архітектурно-планувальне 

бюро» Олевської міської ради у новій редакції. 

2. Керівнику комунальної установи «Архітектурно-планувальне бюро» 

Олевської міської ради провести державну реєстрацію Статуту, згідно з 

вимогами чинного законодавства України. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського 

голови Ніколайчука О.В. та постійну комісію міської ради з питань 

планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку. 

 

 

 

 

Міський голова                                                                                  О.В. Омельчук 

 

 
 
 
 
 
 



                                                                                                                 

УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

__________________________________________________________________ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 302 

ХVІ сесія                       VІІІ скликання 

 

від 13.10.2017 року 

 

Про затвердження Порядку 

формування кадрового резерву 

в Олевській міській раді 

 

Керуючись статтями 25, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування 

в Україні», відповідно до статті 16 Закону України «Про службу в органах 

місцевого самоврядування» та постанови Кабінету Міністрів України від 

24.10.2001 № 1386 «Про затвердження Типового порядку формування 

кадрового резерву в органах місцевого самоврядування», враховуючи 

рекомендації постійної комісії міської ради з питань регламенту, депутатської 

діяльності та етики, прав людини, законності, правопорядку та антикорупційної 

діяльності, міська рада  

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити Порядок формування кадрового резерву в Олевській міській раді 

(додається). 

2. Організацію виконання рішення покласти на відділ кадрової роботи 

виконавчого комітету міської ради. 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань 

регламенту, депутатської діяльності та етики, прав людини, законності, 

правопорядку та антикорупційної діяльності. 

 

 

Міський голова        О.В.Омельчук 
 

 

 

 

 

 



                                  ЗАТВЕРДЖЕНО: 
рішенням XVI  сесії 

Олевської міської ради 

VIII скликання 

від 13.10.2017 року            

№ 302 

               ПОРЯДОК 

формування кадрового резерву в 

Олевській міській раді 
 

1. В міській раді створюється кадровий резерв для зайняття посад і просування 

по службі посадових осіб місцевого самоврядування. 

Формування кадрового резерву передбачає добір працівників, які: 

 спроможні запроваджувати демократичні цінності правової держави та 

громадянського суспільства, відстоювати права людини і громадянина; 

 мають професійні навички, що ґрунтуються на сучасних спеціальних 

знаннях і аналітичних здібностях, для прийняття та успішного виконання 

управлінських рішень. 

2. Кадровий резерв формується з: 

 посадових осіб місцевого самоврядування, а також осіб, які підвищили 

кваліфікацію або пройшли стажування і рекомендовані атестаційною 

комісією на вищі посади; 

 державних службовців, які бажають перейти на службу в органи міської 

ради; 

 спеціалістів виробничої, соціально-культурної, наукової та інших сфер, а 

також випускників вищих навчальних закладів відповідного профілю, у 

тому числі зарахованих на навчання за освітньо-професійними 

програмами підготовки магістрів державного управління. 

3. До кадрового резерву зараховуються особи, які виявили бажання зайняти 

посаду в органах міської ради, мають відповідну кваліфікацію та освіту або 

здобувають її. 

Зарахування до кадрового резерву проводиться за письмовою згодою 

особи, яка виявила бажання зайняти посаду в органах міської ради. Про 

зарахування до кадрового резерву повідомляється керівництво за місцем роботи 

такої особи. 

4. Кадровий резерв на виборні посади, на які особи обираються територіальною 

громадою або міською радою, згідно із Законом України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» не формується. 

На посади інших працівників органів міської ради кадровий резерв 

формується з такого розрахунку: на посади керівників відділів, управлінь та 

інших виконавчих органів міської ради – не менше двох осіб; на посади 

спеціалістів цих органів – не менше однієї особи з урахуванням фактичної 

потреби, про що складаються списки осіб, зарахованих до кадрового резерву. 

Список осіб, зарахованих до кадрового резерву, що складається за 

зразком згідно з додатком, переглядається щороку в грудні. У разі потреби до 



списку протягом року можуть вноситися зміни у порядку, встановленому для 

зарахування до кадрового резерву. 

5. Зарахування до кадрового резерву затверджується розпорядженням міського 

голови. 

Якщо для призначення на посади, на які формується кадровий резерв, 

передбачається погодження кандидатур з відповідними органами виконавчої 

влади, зарахування до резерву проводиться після такого погодження. 

6. Після зарахування до кадрового резерву на посади, робота на яких 

передбачає доступ до державної таємниці, розглядається питання щодо 

оформлення в установленому порядку відповідного допуску особам, які його не 

мають. 

7. Із зарахованими до кадрового резерву проводиться робота згідно із 

особистими річними планами, затвердженими керівниками виконавчих органів 

міської ради, де передбачається: 

 вивчення і аналіз виконання законів України, актів Президента України і 

Кабінету Міністрів України, рішень міської ради та її виконавчого 

комітету; 

 систематичне навчання шляхом самоосвіти; 

 періодичне навчання і підвищення кваліфікації у відповідних навчальних 

закладах (у тому числі зарубіжних); 

 участь у роботі семінарів, нарад, конференцій з проблем та питань 

діяльності органів місцевого самоврядування; 

 стажування протягом не більш як двох місяців в органі міської ради, до 

кадрового резерву якого зараховано працівника; 

 виконання обов'язків посадової особи, на посаду якої зараховано 

працівника до кадрового резерву; 

 залучення до розгляду відповідних питань, проведення перевірок, 

службових розслідувань; 

 участь у підготовці проектів актів законодавства, інших нормативних 

документів. 

8. Здійснення контролю за виконанням особистих річних планів осіб, 

зарахованих до кадрового резерву на посади керівників відділів, управлінь та 

інших виконавчих органів міської ради, покладається на міського голову, на 

інші посади - на керівників управлінь, відділів, інших виконавчих органів 

міської ради. 

9. Порядок формування та ведення кадрового резерву визначається Олевською 

міською радою згідно Типового порядку, затвердженого постановою Кабінету 

Міністрів України від 24 жовтня 2001 № 1386 «Про затвердження Типового 

порядку формування кадрового резерву в органах місцевого самоврядування». 

10. Відділ  кадрової роботи виконавчого комітету міської ради готує списки 

кадрового резерву, систематично аналізує та узагальнює практику його 

формування, вносить пропозиції міському голові щодо вдосконалення цієї 

роботи. 

11. Якщо посада, до кадрового резерву якої зараховано працівника, стає 

вакантною, він, за наявності рівних даних, під час проведення конкурсу має 

переважне право на її заміщення. 



Просування по службі посадової особи міської ради, зарахованої до кадрового 

резерву, може здійснюватися за рішенням міського голови поза конкурсом. 

12. Міський голова несе відповідальність перед радою за ефективну підготовку 

і використання кадрового резерву. 

13. Перебування працівника у кадровому резерві може припинитися з його 

власної ініціативи або за вмотивованою пропозицією керівника управління, 

відділу, іншого виконавчого органу, в якому він працює. Виключення із списків 

кадрового резерву оформляється розпорядженням міського голови. 

 

 

Секретар міської ради       В.О.Шейко 
 

                                                                                                                       Додаток до 

Порядку формування 

кадрового резерву 

в Олевській міській рад 

С П И С О К 

осіб, зарахованих до кадрового резерву 

Олевської міської радина 20___ рік 

 

№

№ 

п/

п 

Посада, на 

яку 

пропонується 

особа, із 

зазначенням 

назви 

підрозділу 

Прізвище, 

ім’я, по 

батькові 

Дата 

народ

ження 

Освіта (коли, 

що закінчила 

особа), 

спеціальність, 

науковий 

ступінь, вчене 

звання 

Дата 

зараху

вання 

до 

резерв

у 

Посада яку 

особа 

займає, 

місце 

роботи 

Ста

ж 

робо

ти 

на 

поса

ді 

Ранг 

         

 

 

Начальник відділу кадрової роботи  __________________________________________ 

      (підпис)                  (прізвище та ініціали) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                   

УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

__________________________________________________________________ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 303 

ХVІ сесія           VІІІ скликання  

 

від 13.10.2017 року 

 

Про внесення змін до рішення  

одинадцятої сесії Олевської міської ради 

VІІІ скликання від 11.07.2017 року № 206 

«Про затвердження у новій редакції Структури 

та штатної чисельності апарату Олевської 

міської ради та її комунальних установ» 

 

У зв’язку з технічною помилкою допущеною у додатку до рішення 

одинадцятої сесії Олевської міської ради VІІІ скликання від 11.07.2017 року № 

206 «Про затвердження у новій редакції Структури та штатної чисельності 

апарату Олевської міської ради та її комунальних установ», керуючись ст. 26 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

1. Внести зміни у п. 15 додатку  до рішення одинадцятої сесії Олевської 

міської ради VІІІ скликання від 11.07.2017 року № 206 «Про затвердження у 

новій редакції Структури та штатної чисельності апарату Олевської міської 

ради та її комунальних установ», а саме: «Інспектор з охорони праці» 

замінити на «Інспектор праці». 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на керуючого справами 

виконавчого комітету міської ради Русина Ю.Г. 

 

 

 

Міський голова        О.В. Омельчук 

 
 

 

 

 

 



                                                                                                                   

УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

__________________________________________________________________ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 304 

ХVІ сесія           VІІІ скликання  

 

від 13.10.2017 року 

 

Про найменування нового 

провулку в м. Олевськ 

 

 У зв'язку зі створенням в м. Олевськ нового провулку, керуючись ст. ст. 

26, 37, 73 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Присвоїти назву новому провулку в м. Олевськ – провулок  Молодіжний. 

2. Доручити виконавчому комітету міської ради направити листи з даним 

рішенням до Олевського відділення «Укртелекому», «Укрпошти», КУ 

«Олевська центральна лікарня» Олевської міської ради, КУ «Олевський центр 

первинної медико-санітарної допомоги» Олевської міської ради, Олевського 

відділення поліції Коростенського відділу поліції Головного управління 

Національної поліції в Житомирській області, Олевського районного сектору 

Управління ДСНС України в Житомирській області, Олевського відділу 

ведення Державного реєстру виборців, Житомирської філії  державного 

підприємства «Національні інформаційні системи». 
3. Начальнику відділу містобудування, архітектури, будівництва та житлово-

комунального господарства Ніколайчуку В.П. здійснити організаційні заходи 

щодо встановлення адресних табличок. 

4.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського 

голови Колбасюка В.В. та постійну комісію міської ради з питань   

містобудування, будівництва, транспорту, житлово-комунального господарства, 

комунальної власності, промисловості, підприємництва та сфери послуг. 
 

 

 

Міський голова      О.В. Омельчук 

 

 

 



                                                   
УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

__________________________________________________________________ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 305 

ХVІІ сесія           VІІІ скликання  

 

від 13.10.2017 року  

 

Про укладення договору 

купівлі-продажу земельної 

ділянки комунальної власності 

несільськогосподарського призначення 

 

Розглянувши заяву Стужука Юрія Степановича, проживає в м. Олевськ, 

вул. Суворова,4 про надання дозволу на викуп земельної ділянки комунальної 

власності несільськогосподарського призначення з розстроченням платежу, 

керуючись ст. 128 Земельного Кодексу України, ст. 26 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні» та враховуючи рекомендації постійної 

комісії міської ради з питань земельних відносин, охорони природи та 

надзвичайних ситуацій, міська рада 

ВИРІШИЛА:  

1. Доручити міському голові укласти та нотаріально посвідчити договір 

купівлі-продажу земельної ділянки, що розташована за адресою: м. 

Олевськ, вул. Герцена, 17, кадастровий номер: 1824455100:01:005:0065, 

між міською радою та Стужуком Юрієм Степановичем за ціною  222 396 

( двісті двадцять дві тисячі триста дев’яносто шість) грн. 00 коп., вартість 

за 1 кв.м = 43 грн. 00 коп.(без ПДВ) з оплатою першого внеску в розмірі 

50% від ціни та погашення суми  залишку розстроченням платежу 

шляхом  внесенням сплати рівними частинами з врахуванням індексу 

інфляції, терміном на п’ять років, згідно додатку до Договору купівлі - 

продажу земельної ділянки: 

               «Додаток до Договору купівлі-продажу земельної ділянки 

                 Відповідно до п.п. 2,3 постанови Кабінету Міністрів України від 22 

квітня 2009 р. № 381 «Про затвердження Порядку здійснення розрахунків з 

розстроченням платежу за придбання земельної ділянки державної та 

комунальної власності». 

1) Сума першого внеску за викуп земельної ділянки розташованої за 

адресою: м. Олевськ, вул. Герцена,17, загальною площею 0, 5172 га має 



складати 50%  від загальної вартості , а саме 111198.(сто одинадцять 

тисяч сто дев’яносто вісім) грн. 00 коп. та має бути сплаченою протягом 

30 календарних днів після нотаріального посвідчення договору купівлі-

продажу. 

2) Розрахунок з розстроченням платежу за придбання земельної ділянки 

здійснюється шляхом погашення суми розстроченого платежу рівними 

частинами не рідше ніж один раз у три місяці згідно графіку, який є 

невід’ємною частиною договору купівлі-продажу або одноразово у 

повному обсязі у строк, який не перевищує трьох місяців після внесення 

першого або чергового платежу. 

При цьому, враховується індекс інфляції, встановлений 

Держкомстатом за період з місяця, що настає за тим, в якому внесено 

перший платіж, по місяць, що передує місяцю внесення платежу. 

Графік 

розстрочення платежу за земельну ділянку, що розташована за 

адресою: Житомирська область, Олевський район, м. Олевськ, 

Герцена, 17, кадастровий номер:1824455100:01:005:0065 
До 31.12.2017 – 5559 грн. 90 коп.     (п’ять тисяч п’ятсот п’ятдесят дев’ять 

гривень дев’яносто копійок) 

До 31.03.2018 – 5559 грн.90 коп.     (п’ять тисяч п’ятсот п’ятдесят дев’ять 

гривень дев’яносто копійок) 

До 30.06.2018 – 5559 грн.90 коп.      (п’ять тисяч п’ятсот п’ятдесят дев’ять 

гривень дев’яносто копійок) 

До 30.09.2018 – 5559 грн.90 коп.     (п’ять тисяч п’ятсот п’ятдесят дев’ять 

гривень дев’яносто копійок) 

До 31.12.2018 – 5559 грн.90 коп.      (п’ять тисяч п’ятсот п’ятдесят дев’ять 

гривень дев’яносто копійок) 

До 31.03.2019 – 5559 грн.90 коп.     (п’ять тисяч п’ятсот п’ятдесят дев’ять 

гривень дев’яносто копійок) 

До 30.06.2019 – 5559 грн.90 коп.      (п’ять тисяч п’ятсот п’ятдесят дев’ять 

гривень дев’яносто копійок) 

До 30.09.2019 – 5559 грн.90 коп.     (п’ять тисяч п’ятсот п’ятдесят дев’ять 

гривень дев’яносто копійок) 

До 31.12.2019 – 5559 грн.90 коп.     (п’ять тисяч п’ятсот п’ятдесят дев’ять 

гривень дев’яносто копійок) 

До 31.03.2020 – 5559 грн.90 коп.      (п’ять тисяч п’ятсот п’ятдесят дев’ять 

гривень дев’яносто копійок) 

До 30.06.2020 – 5559 грн.90 коп.      (п’ять тисяч п’ятсот п’ятдесят дев’ять 

гривень дев’яносто копійок) 

До 30.09.2020 – 5559 грн.90 коп.      (п’ять тисяч п’ятсот п’ятдесят дев’ять 

гривень дев’яносто копійок) 



До 31.12.2020 – 5559 грн.90 коп.      (п’ять тисяч п’ятсот п’ятдесят дев’ять 

гривень дев’яносто копійок) 

До 31.03.2021 – 5559 грн.90 коп.     (п’ять тисяч п’ятсот п’ятдесят дев’ять 

гривень дев’яносто копійок) 

До 30.06.2021 – 5559 грн.90 коп.      (п’ять тисяч п’ятсот п’ятдесят дев’ять 

гривень дев’яносто копійок) 

До 30.09.2021 – 5559 грн.90 коп.      (п’ять тисяч п’ятсот п’ятдесят дев’ять 

гривень дев’яносто копійок) 

До 31.12.2021 – 5559 грн.90 коп.      (п’ять тисяч п’ятсот п’ятдесят дев’ять 

гривень дев’яносто копійок) 

До 31.03.2022 – 5559 грн.90 коп.      (п’ять тисяч п’ятсот п’ятдесят дев’ять 

гривень дев’яносто копійок) 

До 30.06.2022 – 5559 грн.90 коп.      (п’ять тисяч п’ятсот п’ятдесят дев’ять 

гривень дев’яносто копійок) 

До 30.09.2022 – 5559 грн.90 коп.      (п’ять тисяч п’ятсот п’ятдесят дев’ять 

гривень дев’яносто копійок) 

Разом:  111 198 грн.00 коп.   (сто одинадцять тисяч сто дев’яносто вісім 

гривень нуль копійок) 

3) Забороняється продаж або інше відчуження покупцем земельної ділянки 

до повного розрахунку за договором купівлі-продажу.» 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника управління 

земельних відносин міської ради Біленець Н.І. та постійну комісію міської ради 

з питань земельних відносин, охорони природи та надзвичайних ситуацій. 

 

 

Міський голова       О.В. Омельчук 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                           
                 

УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

__________________________________________________________________ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 306 

ХVІІ сесія           VІІІ скликання  

 

від 13.10. 2017 року  

 

Про внесення змін до рішень  

сесій Олевської міської ради 

 

             Розглянувши заяви громадян:  

- Харченка Миколи Андрійовича, проживає в м. Олевськ по вул. Ковпака, 

52 про внесення змін до рішення ХІ сесії Кам’янської сільської ради VІІ 

скликання від 15.12.2016 р. «Про надання дозволу на розроблення 

проекту із землеустрою щодо відведення земельної ділянки для передачі 

у власність для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд»; 

- Невмержицької  Віти Миколаївни, проживає в м.Олевськ по І пров. 

Московському, 21 про внесення змін до рішення ХІІІ сесії Олевської  

міської ради VІІІ скликання  від 11.08.2017 року № 231 «Про надання 

дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок комунальної власності з метою передачі безоплатно у 

власність для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), для ведення 

особистого селянського господарства, для ведення садівництва та 

будівництва індивідуального гаража»; 

- Виговського Бориса Івановича, проживає в м.Олевськ, по вул. Гоголя, 5 

про внесення змін до рішення ХХХVІ сесії Олевської міської ради VІ 

скликання від 05 грудня 2013 року № 423 «Про надання дозволу на 

розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)» та у 

зв’язку з необхідністю виправлення технічних помилок: 

- у рішенні Х сесії Олевської міської ради VІІІ скликання  від 13.06.2017 

року № 173 «Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою 

щодо відведення земельних ділянок комунальної власності з метою 



передачі безоплатно у власність для будівництва та обслуговування 

жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 

для ведення особистого селянського господарства, для ведення 

садівництва та для будівництва індивідуального гаража»; 

- у рішенні п’ятдесят четвертої сесії Олевської міської ради VI скликання 

від 10 вересня 2015 року № 685   «Про вилучення земельних ділянок та 

надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок для  передачі безоплатно у власність для будівництва і 

обслуговування житлових будинків , господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) та  для ведення садівництва»; 

- у рішенні ХІІІ сесії Олевської міської ради VІІІ скликання від 

11.08.2017року № 235 «Про затвердження переліку земельних ділянок 

призначених для продажу у власність на земельних аукціонах у 

м.Олевськ»; 

- у рішенні ІV сесії Олевської міської ради VІІІ скликання від 14.03.2017 

року № 66 «Про розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки комунальної власності для будівництва та 

обслуговування будівель торгівлі з метою продажу (викупу) на земельних 

торгах », керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», враховуючи рекомендації постійної комісії міської ради з 

питань земельних відносин, охорони природи та надзвичайних ситуацій, 

міська рада 

ВИРІШИЛА:  

1. Внести зміни у рішення ХІ сесії Кам’янської сільської ради VІІ 

скликання від 15.12.2016 р. «Про надання дозволу на розроблення 

проекту із землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

передачі у власність для будівництва та обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд» шляхом викладення п.1, 

п.2  та додаванням  п.3 в частині «ВИРІШИЛА», а саме: 

«ВИРІШИЛА:  

1. Надати дозвіл гр. Харченко Миколі Андрійовичу  на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної 

власності з метою передачі безоплатно у власність для будівництва та 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) (Код 02.01 за КВЦПЗ) із земель житлової та 

громадської забудови орієнтовною площею 0,0800 га за адресою: с. 

Кам’янка, вулиця Центральна,92Д. 

2. Гр. Харченку Миколі Андрійовичу звернутися до суб’єкта 

господарювання, що є виконавцем робіт по виготовленню проектів із 

землеустрою. 

3. Гр. Харченку Миколі Андрійовичу в місячний термін, погоджений в 

установленому законом порядку проект землеустрою, подати на розгляд 

та затвердження чергової сесії міської ради». 



 

2. Внести зміни у Додаток до рішення ХІІІ сесії Олевської міської ради 

VІІІ скликання від 11.08.2017 року №231 «Про надання дозволу на 

розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок 

комунальної власності з метою передачі безоплатно у власність для 

будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка), для ведення особистого селянського 

господарства, для ведення садівництва та  будівництва індивідуального 

гаража», у пункті 4. розділу: «Адреса земельної ділянки» слова «вул.          

Квітинського,28» замінити на слова «вул. Квітинського,30»: 

 
 

 

 

№ 

п/

п 

 

 

 

Прізвище, ім’я 

по батькові 

 

 

 

Місце проживання 

 

 

Адреса земельної 

ділянки 

 

 

Орієнто

вна 

площа 

га 

Для 

будівницт

ва і 

обслугову

вання 

жилого 

будинку,  

га. 

Для 

ведення 

садівниц

тва,  

га 

 

Для 

ведення 

особисто 

го 

селянськ

ого 

господ 

царства 

га 

Для 

будівниц

тва 

56ндивід

у індивід 

індивідга

ража, га. 

1 2 3 4 5 6 7  8 

4 Невмержицька 

Віта Миколаївна 

м. Олевськ, 

 І пров. 

Московський, 21 

м. Олевськ,  

вул. Квітинського, 30 

0,1000 0,1000 - - - 

 

3. Внести зміни у Додаток до рішення тридцять шостої сесії Олевської 

міської ради VІ скликання  від 05 грудня 2013 року № 423 «Про надання 

дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)» 

у пункті 12. розділу «Адреса земельної ділянки», слова: «вул. Гоголя, 5» 

замінити на слова «вул. Гоголя, 3»: 
№ 

п/п 
Прізвище, ім’я  

по батькові 
Місце 

проживання 
Адреса 

земельної 

ділянки 

Загальна 

площа 

         га 

Для  

будівництва і 

обслуговування 

жилого 

будинку га. 

Для 

ведення 

садівництва,  

га 

 

Для 

будівництва та 

обслуговування 

гаража, га. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

12 Виговський 

Борис Іванович 

м.Олевськ, 

вул.Гоголя,5 

м.Олевськ, 

вул.Гоголя,3 

0,07 0,07   

 

4. Внести зміни у Додаток до рішення ХІІІ сесії Олевської міської ради VІІІ 

скликання від 11. 08. 2017 року № 231 «Про надання дозволу на розроблення 

проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок комунальної 

власності з метою передачі безоплатно у власність для будівництва та 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка), для ведення особистого селянського господарства, для ведення 

садівництва», у пункті 14. розділу «Адреса земельної ділянки» слова «пров. 

Яблуневий ,6» замінити на слова «пров. Яблуневий,19», у пункті 15. розділу 

«Адреса земельної ділянки» слова «пров. Яблуневий ,2» замінити на слова 

«пров. Яблуневий,15», у пункті 16. розділу «Адреса земельної ділянки» слова 

«пров. Яблуневий, 4» замінити на слова «пров. Яблуневий ,17»: 



№ 

п/п 

Прізвище,імя по 

батькові 

Місце проживання Адреса земельної ділянки Орієнтов

на 

площа 

га 

Для 

індивід

уальног

о 

обслуго

вування 

жилого 

будинк

у га. 

Для 

веде

ння 

саді

вни

цтва

,  

га 

 

Для 

ведення 

особисто 

го 

селянськ

ого 

господ 

царства 

га 

Для 

будівни

цтва 

індивіду

альних 

гаражів 

1 2 3 4 5 6 7  8 

14 Гречко Віктор 

Васильович 

м.Олевськ,  

пров. Житомирський, 

8 

м.Олевськ,  

пров. Яблуневий, 19 

0,1000 0,1000 - - - 

15 Єфімчук Віталій 

Васильович 

м.Олевськ, 

вул.Олевської 

республіки, 34 

м.Олевськ,  

пров. Яблуневий, 15 

0,1000 0,1000 - - - 

16 Харипончук 

Віктор 

Васильович 

м.Олевськ, 

вул.Олевської 

республіки, 28 

м.Олевськ,  

пров. Яблуневий, 17 

0,1000 0,1000 - - - 

 

5. Внести зміни в Додаток до рішення Х сесії Олевської міської ради VІІІ 

скликання від 13.06.2017 року № 173 «Про надання дозволу на розроблення 

проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок комунальної 

власності з метою передачі безоплатно у власність для будівництва та 

обслуговування жилого будинку,господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка),для ведення особистого селянського господарства, для ведення 

садівництва та для будівництва індивідуального гаража» в пункті 8 розділу 

«Прізвище, ім’я по батькові» слова «Ференець Іван Антонович» замінити на 

слова «Хлань Максим Валерійович», у розділі «Адреса земельної ділянки» 

слова «вул.Західна, 1-а» замінити на слова «вул. Степова, 12»: 
 

 

 

№ 

п/п 

 

 

 

Прізвище,ім’я по 

батькові 

 

 

 

Місце проживання 

 

 

Адреса земельної ділянки 

 

 

Орієнто

вна 

площа 

га 

Для 

будівницт

ва і 

обслугову

вання 

жилого 

будинку 

га. 

Для 

ведення 

садівниц

тва,  

га 

 

Для 

ведення 

особисто 

го 

селянськ

ого 

господ 

царства 

га 

Для 

будівниц

тва 

індивіду

ального 

індивідга

ража, га. 

1 2 3 4 5 6 7  8 

8 Хлань Максим 

Валерійович 

м.Олевськ, вул. 

Фарзаводська, 

10,кв.2 

м. Олевськ,  

вул. Степова,12 

0,1000 0,1000 - - - 

 

6. Внести зміни у Додаток до рішення п’ятдесят четвертої сесії Олевської 

міської ради VI скликання від 10 вересня 2015 року № 685 «Про вилучення 

земельних ділянок та надання дозволу на розроблення проектів землеустрою 

щодо відведення земельних ділянок для передачі безоплатно у власність для 

будівництва і обслуговування житлових будинків , господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) та для ведення садівництва», у пункті 64. 

розділу «Адреса земельної ділянки» слова «вул. Каштанова, 2-б» замінити на 

слова «вул. Степова, 12-а» 



№ 

п/п 

Прізвище,ім’я, по 

батькові 

Місце проживання Адреса земельної 

ділянки 

Загал

ьна  

площ

а,га 

 

Для 

будівни

цтва і 

обслуго

вування  

жилого 

будинк

у, га 

Для 

веден

ня 

садівн

ицтва,  

га 

 

Для 

будівни

цтва та 

обслуго 

вування

гаража 

1 2 3 4 5 6 7 8 

64 Шибецький Володимир 

Петрович 

с. Лопатичі,  

вул. Партизанська, 17 

м. Олевськ,  

вул. Степова, 12-а 

0,10     0,10      - - 

7. Внести зміни у рішення ХІІІ сесії Олевської міської ради VІІІ скликання від 

11.08.2017 року № 235 «Про затвердження переліку земельних ділянок 

призначених для продажу у власність на земельних аукціонах у м.Олевськ»,  

виклавши п.1 частині «ВИРІШИЛА» в наступній редакції: 

 «ВИРІШИЛА: 1. Затвердити перелік вільних від забудови земельних ділянок 

комунальної власності із земель запасу міської ради призначених для продажу у 

власність на земельних аукціонах в м.Олевськ для комерційного використання, 

орієнтовною площею: 

- вул. Київська, 64 - 0,5100 га ; 

- вул. Київська, 60-а – 0,3700 га; 

- вул. Київська, 62– 0,2400 га; 

- вул. Київська,29-а - 0,1400 га; 

- вул. Київська,27-а - 0,1200 га;» 

8. Внести зміни у рішення IV сесії Олевської міської ради VІІІ скликання від 

14.03.2017 року № 66  «Про розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки комунальної власності для будівництва та обслуговування 

будівель торгівлі з метою продажу (викупу) на земельних торгах » замінивши  в 

назві рішення та далі по тексту слова «розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки» на слава « розроблення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості)» 

9. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника управління 

земельних відносин міської ради Біленець Н.І.та постійну комісію міської ради 

з питань земельних відносин, охорони природи та надзвичайних ситуацій. 

 

 

 

   Міський голова                                                                             О.В. Омельчук  

 

 

 

 

 

 

 



                                                    
УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

__________________________________________________________________ 

 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 307 

ХVІ сесія           VІІІ скликання  

 

від 13.10.2017 року  

 

Про розірвання договору оренди 

та укладання договорів оренди 

земельних ділянок комунальної власності 

 

Розглянувши заяви ТОВ «лайфселл», зареєстрованого за адресою: м. 

Київ, Солом’янський район, вул. Солом’янська, 11, літера «А» та ТОВ 

«УКРТАУЕР», зареєстрованого за адресою: м. Київ, Солом’янський район, вул. 

Солом’янська, 11, літера «А», ФОП Дубицького Миколи Миколайовича, 

проживає м. Олевськ, вул. Промислова,81, Суднач Надії Василівни, проживає 

Київська обл. Васильківський район, с. Варовичі, вул. Сонячна,8; відповідно до 

ст. 5,6,13,15, 16, 21 Закону України «Про оренду землі», ст. 26 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 83, 124 Земельного кодексу 

України та враховуючи висновок постійної комісії міської ради з питань 

земельних відносин, охорони природи та надзвичайних ситуацій, міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

1. Припинити дію Договору оренди землі з 31.10.2017 року укладеного 01 

травня 2017 р. з ТОВ «лайфселл», в особі уповноважених представників 

Експерта з придбання сайтів Заружко Віталія Сергійовича спільно з 

Начальником групи експлуатації сайтів мережі, Київський регіон 

Татарчуком Олегом Миколайовичем, що діють на підставі Довіреності,  

стосовно земельної ділянки кадастровий номер 1824486203:03:002:0001, 

загальною площею 0,0289 розташованої за адресою: с. Сновидовичі, вул. 

Київська, 1-А.  

2. Укласти договір оренди земельної ділянки комунальної власності з 

01.11.2017 року, для розміщення та експлуатації об’єктів і споруд 

телекомунікації (КВЦПЗ 13.01) за адресою: с. Сновидовичі, вул. 

Київська,1-А, площею 0,0289 га, кадастровий номер земельної ділянки 

1824486203:03:002:0001, терміном на 5 (п’ять) років між міською радою та 

ТОВ «УКРТАУЕР».  

Встановити річну орендну плату в розмірі 12 % від її нормативно-

грошової оцінки. 



 

3. Укласти договір оренди земельної ділянки комунальної власності з 

01.11.2017 року для розміщення та експлуатації об’єктів дорожнього 

сервісу (КВЦПЗ 12.11) за адресою: вул. Промислова, 71, м. Олевськ, 

площею 0,0514 га, кадастровий номер земельної ділянки 

1824455100:01:038:0012, терміном на 5 (п’ять) років між міською радою 

та ФОП Дубицьким Миколою Миколайовичем. Встановити річну 

орендну плату в розмірі 3 % від її нормативно-грошової оцінки. 

4. Укласти договір оренди земельної ділянки комунальної власності з 

01.11.2017 року для будівництва та обслуговування будівель торгівлі 

(КВЦПЗ 03.07) за адресою: с. Перга, вул. Центральна, 29, площею 0,0181 

га, кадастровий номер земельної ділянки 1824487602:06:002:0003, 

терміном на 5 (п’ять) років між міською радою та Суднач Надією 

Василівною.  

Встановити річну орендну плату в розмірі 12 % від її нормативно-

грошової оцінки. 

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника 

управління земельних відносин міської ради Біленець Н.І. та постійну 

комісію міської ради з питань земельних відносин, охорони природи та 

надзвичайних ситуацій. 

 

 

 

Міський голова                                                                             О.В. Омельчук  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                     
УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

__________________________________________________________________ 

 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 308 

ХVI сесія                      VІІІ скликання  

 

від 13.10.2017 року  

 

Про затвердження технічної документації  

із землеустрою щодо встановлення меж  

земельної ділянки комунальної власності 

в натурі (на місцевості) з метою передачі її у  

постійне користування для будівництва та  

обслуговування будівель закладів освіти 

 

        Розглянувши заяви завідуючих Зубковицького дошкільного навчального 

закладу № 23, зареєстрованого за адресою: вул. Житомирська, 4 А, с. 

Зубковичі, Сущанського дошкільного навчального закладу,  зареєстрованого за 

адресою: вул. С.Шепетька, 18, с. Сущани про затвердження технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки 

комунальної власності з метою передачі її у постійне користування, керуючись 

ст.ст. 12,92, 95, 96, 116, 123, 125, 126 122, Земельного кодексу України, ст. 26 

Закону України  «Про землеустрій», ст. 33 Закону України   «Про місцеве 

самоврядування в Україні», враховуючи висновок постійної комісії міської 

ради з питань земельних відносин, охорони природи та надзвичайних ситуацій, 

міська рада 

ВИРІШИЛА:  

1. Затвердити Зубковицькому дошкільному навчальному закладу  № 23 

технічну документацію із землеустрою, щодо встановлення меж земельної 

ділянки комунальної власності в натурі (на місцевості) з метою передачі її у 

постійне користування (03.02) для будівництва та обслуговування будівель 

закладів освіти, загальною площею 0.9469 га, кадастровий номер 

1824483201:05:003:0023, яка розташована за адресою: вул. Житомирська, 4 А, с. 

Зубковичі. 

2. Затвердити Сущанському дошкільному навчальному закладу технічну 

документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки 

комунальної власності в натурі (на місцевості) з метою передачі її у постійне 

користування (03.02) для будівництва та обслуговування будівель закладів 

освіти, загальною площею 0,6923 га, кадастровий номер 



1824486801:02:003:0047, яка розташована за адресою: вул. С.Шепетька, 18, с. 

Сущани.  

3. Передати Зубковицькому дошкільному навчальному закладу  № 23  в 

постійне користування для будівництва та обслуговування будівель закладів 

освіти, земельну ділянку комунальної власності загальною площею 0.9469 га, 

кадастровий номер 1824483201:05:003:0023, яка розташована за адресою: вул. 

Житомирська, 4А, с. Зубковичі. 

4. Передати Сущанському дошкільному навчальному закладу в постійне 

користування для будівництва та обслуговування будівель закладів освіти, 

земельну ділянку комунальної власності загальною площею 0.6923 га 

кадастровий номер 1824486801:02:003:0047, яка розташована за адресою: вул. 

С.Шепетька, 18, с. Сущани,. 

5. Зубковицькому дошкільному навчальному закладу  № 23  та Сущанському 

дошкільному навчальному закладу: 

1) зареєструвати право постійного користування на вищезазначену земельну 

ділянку для  будівництва та обслуговування будівель закладів освіти, 

відповідно до чинного законодавства; 

2) земельну ділянку використовувати за цільовим призначенням у відповідності 

до вимог Земельного кодексу України. 

6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника управління 

земельних відносин міської ради Біленець Н.І. та постійну комісію міської ради 

з питань земельних відносин,  охорони природи та надзвичайних ситуацій. 

 

 

 

   Міський голова      О.В. Омельчук            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                        
УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

__________________________________________________________________ 

 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 309 

ХVI сесія                      VІІІ скликання  

 

від 13.10.2017 року  

 

Про розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки 

комунальної власності з метою продажу у власність  

на земельному аукціоні для розміщення  

та експлуатації об’єктів дорожнього сервісу 

       З метою здійснення заходів спрямованих на врегулювання питань набуття 

права власності та оренди на земельну ділянку несільськогосподарського 

призначення на аукціонах, реалізації державної політики в сфері регулювання 

земельних відносин, керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування 

в Україні» та Земельним кодексом України, враховуючи рекомендації постійної 

комісії  міської ради з питань земельних відносин, охорони природи та 

надзвичайних ситуацій, міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1.   Замовити на договірних умовах з проектною землевпорядною 

організацією, розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки комунальної власності  з метою продажу у власність на земельному 

аукціоні для розміщення та експлуатації об’єктів дорожнього сервісу (Код 

12.11 за КВЦПЗ), площею  0,41 га, яка розташована в м. Олевськ, по вул. 

Київській, 60-а. 
2. Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної 

власності погоджену у встановленому законодавством порядку подати на 

затвердження чергової сесії. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника 

управління земельних відносин міської ради Біленець Н.І. та постійну 

комісію міської ради з питань земельних відносин,  охорони природи та 

надзвичайних ситуацій. 
 

Міський голова      О.В. Омельчук 

 

 



    

                                                         

  

УКРАЇНА  

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

__________________________________________________________________ 

 

                                                       Р І Ш Е Н НЯ  № 310 

 

ХVІ сесія        VІІІ скликання 

 

від 13.10.2017 року  

 

Про надання дозволу на розроблення  

проектів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок комунальної власності 

з метою передачі безоплатно у власність 

для будівництва та обслуговування жилого  

будинку, господарських будівель і споруд  

(присадибна ділянка) та для ведення  

садівництва 

 

Розглянувши заяви: 

- Халімончук Раїси Йосипівни, проживає в с. Кишин по вул. Житомирській, 76; 

- Слободяна Олександра Станіславовича, проживає в м. Хмельницький по вул. 

Пилипчука, 57, кв. 2 про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки комунальної власності з метою передачі 

безоплатно у власність для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) та для ведення 

садівництва, керуючись ст.ст. 12, 40, 81, 116, 118,119, 121, 122 Земельного 

кодексу України, ст.ст. 8, 50 Закону України «Про землеустрій»,ст. 26 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи висновок 

постійної комісії з питань земельних відносин, охорони природи та 

надзвичайних ситуацій, міська рада 

  ВИРІШИЛА:  

1. Надати дозвіл громадянам, згідно додатку,  на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної власності з 

метою передачі безоплатно у власність для будівництва та обслуговування 

жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) із 

земель житлової забудови та для ведення садівництва із земель 

сільськогосподарського призначення.  

2. Громадянам, згідно додатку, звернутися до суб’єкта господарювання, що є 

виконавцем робіт по виготовленню проектів із землеустрою. 

3. Громадянам, згідно додатку,  проекти землеустрою погоджені в 

установленому законом порядку, в місячний термін  подати на розгляд та 

затвердження чергової сесії міської ради.    

 



4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника управління 

земельних відносин міської ради Біленець Н.І. та постійну комісію міської ради 

з питань земельних відносин,  охорони природи та надзвичайних ситуацій. 

 

Міський голова      О.В. Омельчук        

        
 

Додаток 

до рішення ХVІ сесії міської ради  VІІІ скликання 

від 13.10.2017 № 310  «Про надання дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки комунальної 

власності з метою передачі безоплатно у власність 

для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка) та для ведення садівництва»  

 

СПИСОК 
громадян, яким надано дозвіл на розроблення    проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної власності для 

будівництва та обслуговування  жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) та для ведення садівництв 
 

 

 

 

№ 

п/п 

 

 

 

Прізвище, ім’я по 

батькові 

 

 

 

Місце проживання 

 

 

Адреса земельної ділянки 

 

 

Орієнто

вна 

площа 

га 

Для  

будівницт

ву та 

обслугову

вання 

жилого 

будинку 

га. 

Для 

ведення 

садівниц

тва,  

га 

 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Халімончук Раїса 

Йосипівна 

с. Кишин, 

вул. Житомирська, 76 

м. Олевськ,  

вул. Степова, 12-б 

0,1000 0,1000 - 

2 Слободян Олександр 

Станіславович 

м. Хмельницький,  

вул. Пилипчука, 57, кв. 2 

м. Олевськ, 

 вул. Володимирська, 52 

0,0350 - 0,0350 

 

 

 

 

Начальник управління земельних відносин               Н.І. Біленець 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                            

 

 

УКРАЇНА  

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

__________________________________________________________________ 

 

                                                       Р І Ш Е Н НЯ  № 311 

 

ХVІ сесія        VІІІ скликання 

 

від 13.10.2017 року  

 

Про затвердження проекту 

із землеустрою щодо відведення   

земельної  ділянки комунальної власності 

для будівництва та обслуговування будівель торгівлі  

з метою передачі в користування на умовах оренди 

         Розглянувши  заяву Шинкар Тетяни Іванівни, проживає в м. Олевськ по 

вул. Фарзаводській, 4,   керуючись   ст. 12, 92, 93, 95, 96, 120, 122, 123, 124, 141 

Земельного кодексу України, ст. ст. 20, 22, 25, 50, 51, 55 Закону України «Про 

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

враховуючи рекомендації постійної комісії міської ради з питань земельних 

відносин,  охорони природи та надзвичайних ситуацій, міська рада 

ВИРІШИЛА:  

1. Затвердити Шинкар Тетяні Іванівні  проект із землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки комунальної власності  для будівництва та 

обслуговування будівель торгівлі (Код 03.07 за  КВЦПЗ) з метою передачі в 

користування на умовах оренди, загальною  площею 0,0452 га, 

розташованою за адресою: м. Олевськ, вул. Промислова, 1-а, кадастровий 

номер 1824455100:01:032:0123.  

2. Шинкар Тетяні Іванівні в місячний термін укласти та зареєструвати договір 

оренди земельної ділянки. 

3. Встановити орендну плату Шинкар Тетяні Іванівні 12% від нормативно-

грошової вартості земельної ділянки для будівництва та обслуговування 

будівель торгівлі (Код 03.07 за  КВЦПЗ). 

4.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника 

управління земельних відносин міської ради Біленець Н.І. та постійну 

комісію міської ради з питань земельних відносин, охорони природи та 

надзвичайних ситуацій.  

 

Міський голова        О.В. Омельчук 

 

 



                                              

 

  

УКРАЇНА  

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

__________________________________________________________________ 

 

                                                       Р І Ш Е Н НЯ  № 312 

 

      ХVІ сесія        VІІІ скликання 

 

від 13.10.2017 року  

 

Про надання дозволу на розроблення проекту  

із землеустрою щодо  відведення земельної 

ділянки комунальної власності з метою передачі 

її в постійне користування для будівництва 

та обслуговування інших будівель громадської 

забудови (Безпековий центр) 

 

        Відповідно до ст.ст. 12, 92, 122, 186 п.14 Земельного кодексу України, 

ст.26 Закону України  «Про землеустрій», ст. 33 Закону України   «Про місцеве 

самоврядування в Україні», враховуючи висновок постійної комісії міської 

ради з питань земельних відносин, охорони природи та надзвичайних ситуацій, 

міська рада 

ВИРІШИЛА:  

1. Надати дозвіл комунальному підприємтсву «ОЛЕВСЬК-РЕСУРСІНВЕСТ» 

Олевської міської ради на договірних умовах з проектною землевпорядною 

організацією на розроблення проекту із землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки комунальної власності в натурі із земель громадської 

забудови, з метою передачі її в постійне користування для будівництва та 

обслуговування інших будівель громадської забудови (Безпековий центр) (Код 

03.15 за КВЦПЗ), орієнтовною площею 0,48 га, що розташована в с. Хочине, по 

вул. Малікова, 52. 

2. Комунальному підприємству «ОЛЕВСЬК-РЕСУРСІНВЕСТ» Олевської 

міської ради проект із землеустрою щодо відведення земельної ділянки  

погоджений у встановленому законодавством порядку подати на затвердження 

чергової сесії міської ради.  

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника управління 

земельних відносин міської ради Біленець Н.І. та постійну комісію міської ради 

з питань земельних відносин, охорони природи та надзвичайних ситуацій. 

 

Міський голова       О.В. Омельчук 

                   

 



                                                                   
УКРАЇНА 

        ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

________________________________________________________________ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 313 

 

ХVІ сесія        VІІІ скликання 

 

від 13.10.2017 року  

 

Про прийняття до управління Олевської міської ради 

не переоформлених  земельних часток (паїв), які знаходяться 

в адміністративному підпорядкуванні Олевської міської ради  

(в адміністративних межах с. Кам’янка, с. Лісове, с. Рудня-Бистра, 

с. Корощине) та надання дозволу на розроблення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва з метою передачі у користування на 

умовах оренди 

 

    Розглянувши заяву ТОВ  «ОЛЕВСЬК АГРО», керуючись ст. 83 

Земельного кодексу України, ст. 1283, ст. 1285 Цивільного кодексу, ч. 5 ст. 4, 

ст. 19 Закону України «Про оренду землі», ст. 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування», враховуючи висновок постійної комісії міської ради з питань 

земельних відносин, охорони природи та надзвичайних ситуацій, міська рада  

ВИРІШИЛА:  

1. Прийняти до управління Олевської міської ради не переоформлені земельні 

частки (паї), що входять до складу спадщини загальною площею – 244,0000 

га, які знаходяться в адміністративному підпорядкуванні Олевської міської 

ради (в адміністративних межах с.Кам’янка, с. Лісове), згідно  додатку. 

2. Прийняти до управління Олевської міської ради не переоформлені земельні 

частки (паї), що входять до складу спадщини загальною площею –147,3609  

га, які знаходяться в адміністративному підпорядкуванні Олевської міської 

ради(в адміністративних межах с.Рудня-Бистра, с.Корощине), згідно  

додатку. 

3. Надати дозвіл ТОВ  «ОЛЕВСЬК  АГРО» на розроблення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення)меж 

земельних ділянок в натурі (на місцевості) із земель не переоформлених 

земельних часток (паїв), які знаходяться на території адміністративного 

підпорядкування Олевської міської ради (в адміністративних межах с. 



Кам’янка, с. Лісове) Житомирської області, для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва (Код 01.01 за КВЦПЗ)  із земель 

сільськогосподарського призначення з метою передачі у користування на 

умовах оренди загальною площею 244,0000 га, згідно додатку. 

4. Надати дозвіл ТОВ  «ОЛЕВСЬК  АГРО» на розроблення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення)меж 

земельних ділянок в натурі (на місцевості) із земель не переоформлених 

земельних часток (паїв), які знаходяться на території адміністративного 

підпорядкування Олевської міської ради (в адміністративних межах с. 

Рудня-Бистра, с. Корощине) Житомирської області, для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва (Код 01.01 за КВЦПЗ)  із земель 

сільськогосподарського призначення з метою передачі у користування на 

умовах оренди загальною площею га в тому числі ріллі 147,3609  га, згідно 

додатку. 

5. ТОВ «ОЛЕВСЬК  АГРО» звернутися до суб’єкта господарювання, що є 

виконавцем робіт по виготовленню проектів із землеустрою. 

6. ТОВ «ОЛЕВСЬК  АГРО»  подати  на затвердження розроблену у 

відповідності до чинного законодавства технічну документацію щодо 

відведення земельних ділянок з метою передачі в користування на умовах 

оренди погоджену у встановленому законодавством порядку на чергову 

сесію міської ради. 

7. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника 

управління земельних відносин міської ради Біленець Н.І. та постійну 

комісію міської ради з питань земельних відносин,  охорони природи та 

надзвичайних ситуацій.  

 

 

 

                   Міський голова             О.В. Омельчук         

 

 

    

 

 

 

 

 

 
 



                                                     
 

УКРАЇНА 

       ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

________________________________________________________________ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 314 

 

ХVІ сесія        VІІІ скликання 

 

від 13.10.2017 року  

 

Про прийняття до управління Олевської міської ради 

не переоформлених  земельних часток (паїв), які знаходяться 

в адміністративному підпорядкуванні Олевської міської ради 

 (в адміністративних межах с.Лопатичі, с.Майдан, с. Сарнівка, 

с. Джерело) та надання дозволу на розроблення технічної 

 документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва з метою передачі у користування на 

умовах оренди. 

 

    Розглянувши заяву П(ПО)СП  «ІСКРА», керуючись ст. 83 Земельного 

кодексу України, ст.1283, 1285 Цивільного кодексу, ч. 5 ст. 4, ст. 19 Закону 

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

самоврядування»,  враховуючи висновок постійної комісії міської ради з питань 

земельних відносин, охорони природи та надзвичайних ситуацій, міська рада  

ВИРІШИЛА:  

1.  Прийняти до управління Олевської міської ради не переоформлені 

земельні частки (паї), що входять до складу спадщини загальною площею 

–104,6812 га, які знаходяться в адміністративному підпорядкуванні 

Олевської міської ради (в адміністративних межах с. Лопатичі), а саме: 

згідно  Додатку (додається). 

2. Прийняти до управління Олевської міської ради не переоформлені 

земельні частки (паї), що входять до складу спадщини загальною площею 

–161,7603 га, які знаходяться в адміністративному підпорядкуванні 

Олевської міської ради (в адміністративних межах с. Майдан, с.Сарнівка, 

с.Джерело), згідно додатку. 

3. Надати дозвіл П(ПО)СП  «ІСКРА» на розроблення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення)меж 



земельних ділянок в натурі (на місцевості) із земель не переоформлених 

земельних часток (паїв), які знаходяться на території адміністративного 

підпорядкування Олевської міської ради  (в адміністративних межах 

с.Лопатичі) Житомирської області, для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва (Код 01.01 за КВЦПЗ)  із земель 

сільськогосподарського призначення з метою передачі у користування на 

умовах оренди загальною площею 104,6812 га, згідно додатку. 

4. Надати дозвіл П(ПО)СП «ІСКРА» на розроблення технічної документації 

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок 

в натурі (на місцевості) із земель не переоформлених земельних часток 

(паїв), які знаходяться на території адміністративного підпорядкування 

Олевської міської ради  (в адміністративних межах с.Майдан, с.Сарнівка, 

с.Джерело) Житомирської області, для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва (Код 01.01 за КВЦПЗ)  із земель 

сільськогосподарського призначення з метою передачі у користування на 

умовах оренди загальною площею 161,7603 га га, згідно додатку. 

5. П(ПО)СП  «ІСКРА» звернутися до суб’єкта господарювання, що є 

виконавцем робіт по виготовленню проектів із землеустрою. 

6. П(ПО)СП  «ІСКРА» подати  на затвердження розроблену у відповідності 

до чинного законодавства технічну документацію щодо відведення 

земельних ділянок з метою передачі в користування на умовах оренди 

погоджену у встановленому законодавством порядку на чергову сесію 

міської ради. 

7. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника 

управління земельних відносин міської ради Біленець Н.І. та постійну 

комісію міської ради з питань земельних відносин,  охорони природи та 

надзвичайних ситуацій.  

 

 

Міський голова      О.В. Омельчук 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                         
УКРАЇНА 

           ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

________________________________________________________________ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 315 

 

ХVІІ сесія        VІІІ скликання 

 

від 13.10.2017 року  

 

Про прийняття до управління Олевської міської ради 

не переоформлених  земельних часток (паїв), які знаходяться 

в адміністративному підпорядкуванні Олевської міської ради 

 (в адміністративних межах с. Кишин, с. Покровське, с. Калинівка,  

с. Зубковичі, с.Зольня, с. Ковалівка, с. Сердюки) та надання дозволу на 

розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) 

для ведення товарного сільськогосподарського виробництва 

з метою передачі у користування на умовах оренди 

 

   Розглянувши заяву  ТОВ  «АГРОСМАРТ ХОЛДИНГ», керуючись ст.83 

Земельного кодексу України, ст. ст. 1283, 1285 Цивільного кодексу, ч. 5 ст. 4, 

ст. 19 Закону України «Про оренду землі», ст. 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування», враховуючи висновок постійної комісії міської ради з питань 

земельних відносин, охорони природи та надзвичайних ситуацій, міська рада  

ВИРІШИЛА:  

1. Прийняти до управління Олевської міської ради не переоформлені 

земельні частки (паї), що входять до складу спадщини загальною площею 

– 262,5522 га, які знаходяться в адміністративному підпорядкуванні 

Олевської міської ради  (в адміністративних межах с. Кишин), згідно  

додатку. 

2. Прийняти до управління Олевської міської ради не переоформлені 

земельні частки (паї), що входять до складу спадщини загальною площею 

– 88,63 га, які знаходяться в адміністративному підпорядкуванні 

Олевської міської ради (в адміністративних межах с. Покровське), згідно  

додатку. 

3. Прийняти до управління Олевської міської ради не переоформлені 

земельні частки (паї), що входять до складу спадщини загальною площею 

– 218,6798 га, які знаходяться в адміністративному підпорядкуванні 



Олевської міської ради  (в адміністративних межах с.Калинівка), згідно  

додатку. 

4. Прийняти до управління Олевської міської ради не переоформлені 

земельні частки (паї), що входять до складу спадщини загальною площею 

– 320,7710 га, які знаходяться в адміністративному підпорядкуванні 

Олевської міської ради  (в адміністративних межах с.Зубковичі), згідно  

додатку . 

5. Прийняти до управління Олевської міської ради не переоформлені 

земельні частки (паї), що входять до складу спадщини загальною площею 

– 374,40 га, які знаходяться в адміністративному підпорядкуванні 

Олевської міської ради  (в адміністративних межах с.Зольня, с.Ковалівка, 

с. Сердюки), згідно  додатку. 

6. Надати дозвіл ТОВ  «АГРОСМАРТ ХОЛДИНГ» на розроблення 

технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення)меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) із земель не 

переоформлених земельних часток (паїв), які знаходяться на території 

адміністративного підпорядкування Олевської міської ради (в 

адміністративних межах с.Кишин) Житомирської області, для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва (Код 01.01 за КВЦПЗ)  із 

земель сільськогосподарського призначення з метою передачі у 

користування на умовах оренди загальною площею 262,5522 га згідно 

Додатку № (додається). 

7. Надати дозвіл ТОВ  «АГРОСМАРТ ХОЛДИНГ» на розроблення 

технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) із земель не 

переоформлених земельних часток (паїв), які знаходяться на території 

адміністративного підпорядкування Олевської міської ради (в 

адміністративних межах с. Покровське) Житомирської області, для 

ведення товарного сільськогосподарського виробництва (Код 01.01 за 

КВЦПЗ)  із земель сільськогосподарського призначення з метою передачі 

у користування на умовах оренди загальною площею 88,63 га, згідно 

додатку. 

8. Надати дозвіл ТОВ  «АГРОСМАРТ ХОЛДИНГ» на розроблення 

технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення)меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) із земель не 

переоформлених земельних часток (паїв), які знаходяться на території 

адміністративного підпорядкування Олевської міської ради (в 

адміністративних межах с.Калинівка) Житомирської області, для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва (Код 01.01 за КВЦПЗ)  із 

земель сільськогосподарського призначення з метою передачі у 

користування на умовах оренди загальною площею 218,6798  га, згідно 

додатку. 



9. Надати дозвіл ТОВ  «АГРОСМАРТ ХОЛДИНГ» на розроблення 

технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення)меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) із земель не 

переоформлених земельних часток (паїв), які знаходяться на території 

адміністративного підпорядкування Олевської міської ради (в 

адміністративних межах с.Зубковичі) Житомирської області, для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва (Код 01.01 за КВЦПЗ)  із 

земель сільськогосподарського призначення з метою передачі у 

користування на умовах оренди загальною площею 320,7710  га, згідно 

додатку. 

10. Надати дозвіл ТОВ  «АГРОСМАРТ ХОЛДИНГ» на розроблення 

технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення)меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) із земель не 

переоформлених земельних часток (паїв), які знаходяться на території 

адміністративного підпорядкування Олевської міської ради (в 

адміністративних межах с.Зольня, с. Ковалівка, с. Сердюки) 

Житомирської області для ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва (Код 01.01 за КВЦПЗ)  із земель сільськогосподарського 

призначення з метою передачі у користування на умовах оренди 

загальною площею 374,40  га, згідно додатку. 

11. ТОВ «АГРОСМАРТ ХОЛДИНГ» звернутися до суб’єкта 

господарювання, що є виконавцем робіт по виготовленню проектів із 

землеустрою. 

12. ТОВ «АГРОСМАРТ ХОЛДИНГ»  подати  на затвердження розроблену у 

відповідності до чинного законодавства технічну документацію щодо 

відведення земельних ділянок з метою передачі в користування на 

умовах оренди погоджену у встановленому законодавством порядку на 

чергову сесію міської ради. 

13. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника 

управління земельних відносин міської ради Біленець Н.І. та постійну 

комісію міської ради з питань земельних відносин,  охорони природи та 

надзвичайних ситуацій.  

 

Міський голова      О.В. Омельчук   

  

 

 

 

 



                                                             
УКРАЇНА 

       ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

________________________________________________________________ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 316 

 

ХVІ сесія        VІІІ скликання 

 

від 13.10.2017 року  

 

Про прийняття до управління Олевської міської ради 

 не переоформлених  земельних часток (паїв), які знаходяться 

в адміністративному підпорядкуванні Олевської міської ради 

 (в адміністративних межах с. Тепениця) та надання дозволу 

 на розроблення технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі 

(на місцевості) для ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва з метою передачі у користування на умовах оренди 

 

   Розглянувши заяву  ТОВ  «АГРО ТЕХНОЛОДЖІ ГРУП», керуючись ст. 

83 Земельного кодексу України, ст. ст. 1283, 1285 Цивільного кодексу, ч. 5 ст. 

4, ст. 19 Закону України «Про оренду землі», ст. 26 Закону України «Про 

місцеве самоврядування», враховуючи висновок постійної комісії міської ради з 

питань земельних відносин, охорони природи та надзвичайних ситуацій, міська 

рада  

ВИРІШИЛА:  

1. Прийняти до управління Олевської міської ради не переоформлені 

земельні частки (паї), що входять до складу спадщини загальною площею 

– 236,6491 га, які знаходяться в адміністративному підпорядкуванні 

Олевської міської ради (в адміністративних межах с. Тепениця), згідно  

додатку. 

2. Надати дозвіл ТОВ  «АГРО ТЕХНОЛОДЖІ ГРУП» на розроблення 

технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) із земель не 

переоформлених земельних часток (паїв), які знаходяться на території 

адміністративного підпорядкування Олевської міської ради (в 

адміністративних межах с. Тепениця) Житомирської області для ведення 



товарного сільськогосподарського виробництва (Код 01.01 за КВЦПЗ)  із 

земель сільськогосподарського призначення з метою передачі у 

користування на умовах оренди загальною площею 236,6491 га згідно 

додатку. 

3. ТОВ «АГРО ТЕХНОЛОДЖІ ГРУП» звернутися до суб’єкта 

господарювання, що є виконавцем робіт по виготовленню проектів із 

землеустрою. 

4. ТОВ «АГРО ТЕХНОЛОДЖІ ГРУП»  подати  на затвердження розроблену 

у відповідності до чинного законодавства технічну документацію щодо 

відведення земельних ділянок з метою передачі в користування на 

умовах оренди погоджену у встановленому законодавством порядку на 

чергову сесію міської ради. 

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника 

управління земельних відносин міської ради Біленець Н.І. та постійну 

комісію міської ради з питань земельних відносин,  охорони природи та 

надзвичайних ситуацій.  

 

 

Міський голова      О.В. Омельчук 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                              
УКРАЇНА 

            ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

________________________________________________________________ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 317 

 

ХVІ сесія        VІІІ скликання 

 

від 13.10.2017 року  

 

Про прийняття до управління Олевської міської ради 

не переоформлених  земельних часток (паїв), які знаходяться 

в адміністративному підпорядкуванні Олевської міської ради 

(в адміністративних межах с. Кишин) та надання дозволу на 

розроблення технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі 

(на місцевості) для ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва з метою передачі у користування на умовах оренди 

 

  Розглянувши заяву  ТОВ  «АГРОУСПІХ-1», керуючись ст.83 Земельного 

кодексу України, ст.1283, 1285 Цивільного кодексу, ч. 5 ст. 4, ст. 19 Закону 

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

самоврядування», враховуючи висновок постійної комісії міської ради з питань 

земельних відносин, охорони природи та надзвичайних ситуацій, міська рада  

ВИРІШИЛА:  

 

1. Прийняти до управління Олевської міської ради не переоформлені 

земельні частки (паї), що входять до складу спадщини загальною площею 

– 91,1949 га, які знаходяться в адміністративному підпорядкуванні 

Олевської міської ради (в адміністративних межах с. Кишин), згідно  

додатку. 

2. Надати дозвіл ТОВ  «АГРОУСПІХ-1» на розроблення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення)меж 

земельних ділянок в натурі (на місцевості) із земель не переоформлених 

земельних часток (паїв), які знаходяться на території адміністративного 

підпорядкування Олевської міської ради (в адміністративних межах с. 

Кишин) Житомирської області для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва (Код 01.01 за КВЦПЗ)  із земель 



сільськогосподарського призначення з метою передачі у користування на 

умовах оренди загальною площею  91,1949 га, згідно додатку. 

3. ТОВ «АГРОУСПІХ-1» звернутися до суб’єкта господарювання, що є 

виконавцем робіт по виготовленню проектів із землеустрою. 

4. ТОВ «АГРОУСПІХ-1»  подати  на затвердження розроблену у 

відповідності до чинного законодавства технічну документацію щодо 

відведення земельних ділянок з метою передачі в користування на 

умовах оренди погоджену у встановленому законодавством порядку на 

чергову сесію міської ради. 

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника 

управління земельних відносин міської ради Біленець Н.І. та постійну 

комісію міської ради з питань земельних відносин,  охорони природи та 

надзвичайних ситуацій.  

 

 

 

            Міський голова      О.В. Омельчук            
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                 
                                                          УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

__________________________________________________________________ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 318 

ХVІ сесія           VІІІ скликання  

 

від 13.10.2017 року  

 

Про вилучення земельної ділянки  

та надання дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки з метою передачі  

безоплатно у власність, для будівництва 

та обслуговування жилого будинку,  

господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) та для ведення 

садівництва 

 

    Розглянувши заяви Дубицької Алли Іванівни, проживає в с. Хмелівка, 

вул. Річна, про вилучення земельної ділянки, Дубицької Ольги Степанівни, яка 

проживає в м. Олевськ, вул. Будівельників,18, про надання дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

комунальної власності з метою передачі безоплатно у власність для 

будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) та для ведення садівництва, керуючись ст.ст. 12, 

40, 81, 116, 118,119, 121, 122 Земельного кодексу України,ст. ст.8, 50 Закону 

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

самоврядування в Україні», враховуючи висновок постійної комісії з питань 

земельних відносин, охорони природи та надзвичайних ситуацій, міська рада 

 

  ВИРІШИЛА:  

1.Вилучити у  Дубицької Алли Іванівни земельну ділянку надану рішенням  

ХШ сесії Олевської селищної ради народних депутатів 21 скликання від  

17.06.1993 року № 50, площею 0,12 га по вулиці Валерія Лобановського 

(Радгоспна), 38.  

2. Надати дозвіл Дубицькій Ользі Степанівни, згідно додатку,  на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної 

власності з метою передачі безоплатно у власність для будівництва та 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка) із земель житлової забудови та для ведення садівництва із земель 

сільськогосподарського призначення. 



3. Дубицькій Ользі Степанівни звернутися до суб’єкта господарювання, що є 

виконавцем робіт по виготовленню проектів із землеустрою. 

4. Дубицькій Ользі Степанівни проект землеустрою погоджений в 

установленому законом порядку, в місячний термін  подати на розгляд та 

затвердження чергової сесії міської ради.    

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника управління 

земельних відносин міської ради Біленець Н.І. та постійну комісію міської ради 

з питань земельних відносин,  охорони природи та надзвичайних ситуацій. 

 

 

Міський голова        О.В. Омельчук 

 
Додаток 

до рішення ХVІ сесії міської ради  VІІІ скликання від 

13.10.2017 №   318 «Про вилучення земельної ділянки та 

надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки з метою передачі безоплатно у 

власність, для будівництва та обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка  та для ведення садівництва» 

  

 

СПИСОК 
громадян, яким надано дозвіл на розроблення    проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної власності для 

будівництва та обслуговування  жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) та для веденнясадівництва. 
 

 

 

 

№ 

п/п 

 

 

 

Прізвище,ім’я по 

батькові 

 

 

 

Місце проживання 

 

 

Адреса земельної ділянки 

 

 

Орієнтовн

а площа 

га 

Для 

будівництва 

і 

обслуговува

ння жилого 

будинку га. 

Для 

веденн

я 

садівн

ицтва,  

га 

 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Дубицька Ольга 

Степанівна 

м. Олевськ, вул. 

Будівельників, 18 

м. Олевськ, 

 вул. Валерія Лобановського, 

38 

0,1200 0,1000 0,02 

 

 

 

Начальник управління земельних відносин               Н.І. Біленець 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



         
УКРАЇНА  

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

__________________________________________________________________ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 319 

ХVІ сесія           VІІІ скликання  

 

від 13.10.2017 року  

 

Про затвердження технічної документації  

із землеустрою щодо встановлення меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості)  

з метою передачі її у постійне користування 

для будівництва та обслуговування 

інших будівель громадської забудови 

 

    Розглянувши заяву  КУ «Олевська дитячо-юнацька спортивна школа» 

Олевської міської ради про затвердження технічної документації із 

землеустрою, щодо встановлення меж земельної ділянки комунальної власності 

для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови з 

метою передачі її у постійне користування, яка розташована за адресою: м. 

Олевськ, вул. Володимирська, 9,  керуючись ст.ст. 12,92, 95, 96, 116, 122,123, 

125, 126, Земельного кодексу України, ст.26 Закону України «Про 

землеустрій», ст. 33 Закону України   «Про місцеве самоврядування в Україні», 

враховуючи висновок постійної комісії міської ради з питань земельних 

відносин, охорони природи та надзвичайних ситуацій, міська рада 

ВИРІШИЛА:  

1.Затвердити КУ «Олевська дитячо-юнацька спортивна школа» Олевської 

міської ради технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж 

земельної ділянки комунальної власності в натурі (на місцевості) з метою 

передачі її у постійне користування для будівництва та обслуговування  інших 

будівель громадської забудови (Код 03.15 за КВЦПЗ) загальною площею 

1,5450 га, кадастровий номер 1824455100:01:033:0041, яка розташована за 

адресою: м. Олевськ, вул. Промислова, 8-а. 

2. Передати КУ «Олевська дитячо-юнацька спортивна школа» Олевської 

міської ради в постійне користування для будівництва та обслуговування інших 

будівель громадської забудови (Код 03.15 за КВЦПЗ) земельну ділянку 

комунальної власності загальною площею 1,5450 га, кадастровий номер 

1824455100:01:033:0041, яка розташована за адресою: м. Олевськ, вул. 

Промислова, 8-а. 

3. КУ «Олевська дитячо-юнацька спортивна школа» Олевської міської ради:  



1) зареєструвати право постійного користування на вищезазначену земельну 

ділянку для  будівництва та обслуговування інших будівель громадської 

забудови, відповідно до чинного законодавства; 

2) земельну ділянку використовувати за цільовим призначенням у відповідності 

до вимог Земельного кодексу України. 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника  управління 

земельних відносин  Біленець Н. І. та постійну комісію міської ради з питань 

земельних відносин, охорони природи та надзвичайних ситуацій. 

 

 

 

Міський голова       О.В. Омельчук 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                   
УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

__________________________________________________________________ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 320 

ХVІ сесія           VІІІ скликання  

 

від 13.10.2017 року  

 

Про надання дозволу на розроблення 

технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення меж земельної ділянки  

комунальної власності з метою передачі її  

в сервітутне користування на умовах оренди 

для будівництва та обслуговування  

будівель торгівлі 

 

             Розглянувши  заяву Шейко Ірини Миколаївни, проживає в с. Варварівка 

по вул. Ковпака, 2, керуючись ст. ст. 12, 92, 93, 95, 96, 120,122, 123,124,141 

Земельного кодексу України, ст. ст. 20, 22, 25, 50, 51, 55 Закону України «Про 

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

Постановою Кабінету Міністрів України від 26.05.2004р. № 677 «Про 

затвердження Порядку розроблення проектів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок», враховуючи рекомендації постійної комісії з земельних 

питань, охорони природи та надзвичайних ситуацій, міська рада  

ВИРІШИЛА:    

1. Надати дозвіл Шейко Ірині Миколаївні на розроблення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки 

комунальної власності із земель житлової та громадської забудови з метою 

передачі її  в сервітутне користування на умовах оренди для будівництва та 

обслуговування будівель торгівлі (Код 03.07 за КВЦПЗ) за адресою: м. 

Олевськ, вул. Привокзальна, 3, кв. 3, орієнтовною площею 0,0063 га.  

3. Шейко Ірині Миколаївні звернутися до суб’єкта господарювання, що є 

виконавцем робіт по виготовленню проектів із землеустрою. 

4. Шейко Ірині Миколаївні технічну документацію із землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки з метою передачі в сервітутне користування на 

умовах оренди погоджений у встановленому законодавством  порядку подати 

на затвердження  чергової сесії міської ради.  



5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника управління 

земельних відносин міської ради Біленець Н.І. та постійну комісію міської ради  

з питань земельних відносин, охорони природи та надзвичайних ситуацій. 

 

 

Міський голова        О.В. Омельчук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                              
УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

__________________________________________________________________ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 321 

ХVІ сесія                      VІІІ скликання  

 

від 13.10.2017 року  

 

Про затвердження технічної документації  

із землеустрою щодо встановлення меж  

земельної ділянки комунальної  

власності в натурі (на місцевості) з метою передачі її у  

постійне користування для будівництва та  

обслуговування будівель закладів 

культурно-просвітницького обслуговування 

 

        Розглянувши заяву відділу культури Олевської міської ради, 

зареєстрованого за адресою: м. Олевськ, вул. Свято-Миколаївська, 34 про 

затвердження технічної документації із землеустрою, щодо встановлення меж 

земельної ділянки комунальної власності з метою передачі її у постійне 

користування, керуючись ст.ст. 12,92, 95, 96, 116, 123, 125, 126 122, Земельного 

кодексу України, ст.26 Закону України  «Про землеустрій», ст. 33 Закону 

України   «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи висновок 

постійної комісії міської ради з питань земельних відносин, охорони природи та 

надзвичайних ситуацій, міська рада 

ВИРІШИЛА:  

1.Затвердити відділу культури Олевської міської ради технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки комунальної власності 

в натурі (на місцевості) з метою передачі її у постійне користування (Код 03.05 

за КВЦПЗ) для будівництва та обслуговування будівель закладів культурно-

просвітницького обслуговування, загальною площею 0,2308 га кадастровий 

номер: 1824486801:02:002:0068, яка розташована за адресою: с. Сущани, вул. 

С.Шепетька, 15 . 

2. Передати відділу культури Олевської міської ради в постійне користування 
для будівництва та обслуговування будівель закладів культурно-

просвітницького обслуговування, земельну ділянку комунальної власності 

загальною площею 0,2308 га кадастровий номер: 1824486801:02:002:0068, яка 

розташована за адресою: с. Сущани, вул. С.Шепетька, 15. 

3. Відділу культури Олевської міської ради: 



1) зареєструвати право постійного користування на вищезазначену земельну 

ділянку для  будівництва та обслуговування будівель закладів культурно-

просвітницького обслуговування,, відповідно до чинного законодавства; 

2) земельну ділянку використовувати за цільовим призначенням у відповідності 

до вимог Земельного кодексу України. 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника управління 

земельних відносин міської ради Біленець Н.І. та постійну комісію міської ради 

з питань земельних відносин,  охорони природи та надзвичайних ситуацій. 

 

 

 

                 Міський голова      О.В. Омельчук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                              
УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

__________________________________________________________________ 

 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 322 

ХVI сесія                      VІІІ скликання  

 

від 13.10.2017 року  

 

Про затвердження технічної документації  

із землеустрою щодо встановлення меж  

земельної ділянки комунальної власності 

в натурі (на місцевості) з метою передачі її у  

постійне користування для будівництва та  

обслуговування будівель закладів охорони  

здоров’я та соціальної допомоги 

 

        Розглянувши заяви комунальної установи «Олевська центральна лікарня» 

Олевської міської ради, зареєстрованої за адресою: м. Олевськ, пров. 

Промисловий, 2, комунального закладу «Олевськй Центр первинної медико-

санітарної допомоги» Олевської міської ради, зареєстрованого за адресою: м. 

Олевськ, вул. Свято-Миколаївська, 46 про затвердження технічної документації 

із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки комунальної 

власності з метою передачі її у постійне користування, керуючись ст.ст. 12,92, 

95, 96, 116, 123, 125, 126 122, Земельного кодексу України, ст. 26 Закону 

України  «Про землеустрій», ст. 33 Закону України   «Про місцеве 

самоврядування в Україні», враховуючи висновок постійної комісії міської 

ради з питань земельних відносин, охорони природи та надзвичайних ситуацій, 

міська рада 

ВИРІШИЛА:  

1. Затвердити комунальній установі «Олевська центральна лікарня» Олевської 

міської ради технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж 

земельної ділянки комунальної власності в натурі (на місцевості) з метою 

передачі її у постійне користування (Код 03.03 за КВЦПЗ) для будівництва та 

обслуговування будівель закладів охорони здоров’я та соціальної допомоги, 

загальною площею 4,0915 га кадастровий номер: 1824455100:01:032:0125, яка 

розташована за адресою: м. Олевськ, пров. Промисловий, 2 . 

2. Затвердити комунальному закладу «Олевськй Центр первинної медико-

санітарної допомоги» Олевської міської ради технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки комунальної власності 

в натурі (на місцевості) з метою передачі її у постійне користування (Код 03.03 



за КВЦПЗ) для будівництва та обслуговування будівель закладів охорони 

здоров’я та соціальної допомоги, загальною площею 0,2800 га, кадастровий 

номер: 1824455100:01:032:0124, яка розташована за адресою: м. Олевськ, вул. 

Свято-Миколаївська,46. 

3. Передати комунальній установі «Олевська центральна лікарня» Олевської 

міської ради в постійне користування для будівництва та обслуговування 

будівель закладів охорони здоров’я та соціальної допомоги, земельну ділянку 

комунальної власності, загальною площею 4,0915 га кадастровий номер: 

1824455100:01:032:0125, яка розташована за адресою: м. Олевськ, пров. 

Промисловий, 2. 

4. Передати комунальному закладу «Олевськй Центр первинної медико-

санітарної допомоги» Олевської міської ради в постійне користування для 

будівництва та обслуговування будівель закладів охорони здоров’я та 

соціальної допомоги, земельну ділянку комунальної власності загальною 

площею 0,2800 га кадастровий номер 1824455100:01:032:0124, яка розташована 

за адресою: м. Олевськ, вул. Свято-Миколаївська,46. 

5. Комунальній установі «Олевська центральна лікарня» Олевської міської ради 

та комунального закладу «Олевськй Центр первинної медико-санітарної 

допомоги» Олевської міської ради: 

 1) зареєструвати право постійного користування на вищезазначену земельну 

ділянку для  будівництва та обслуговування будівель закладів охорони здоров’я 

та соціальної допомоги, відповідно до чинного законодавства; 

2) земельну ділянку використовувати за цільовим призначенням у відповідності 

до вимог Земельного кодексу України. 

6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника  управління 

земельних відносин  Біленець Н. І. та постійну комісію міської ради з питань 

земельних відносин, охорони природи та надзвичайних ситуацій. 

 

 

 

Міський голова       О.В. Омельчук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                       
УКРАЇНА 

                     ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

________________________________________________________________ 

 

Р І Ш Е Н НЯ  № 323 

ХVІ сесія        VІІІ скликання 

 

від 13.10.2017 року  

 

Про надання дозволу на розроблення 

технічної документації із землеустрою  

щодо встановлення (відновлення) меж  

земельної ділянки комунальної власності  

в натурі (на місцевості) з метою передачі  

безоплатно у власність для будівництва і  

обслуговування жилого будинку, господарських  

будівель і споруд (присадибна ділянка), для  

ведення садівництва та для ведення особистого  

селянського господарства 

 

     Розглянувши заяви громадян: 

- Гречко Івана Петровича, проживає в м. Олевськ по вул. Свято-

Миколаївській, 74; 

- Трохимчук Ніни Іванівни, проживає в с. Калинівка по вул. Зої 

Космодем'янської, 5 а; 

- Ковальчука Леоніда Михайловича, проживає в с. Жубровичі по вул. 

Шевченка, 70; 

- Бондар Тетяни Володимирівни, проживає в с. Тепениця по вул. Молодіжній, 

22; 

- Стафейчука Михайла Андрійовича, проживає в м. Олевськ по вул. Валерія 

Лобановського, 12; 

- Курільчука Сергія Андрійовича, проживає в м. Олевськ по вул. Московській, 

60-а; 

- Котвицької Катерини Михайлівни, проживає в с. Тепениця по вул. 

Молодіжній, 2, Мицака Дмитра Михайловича, проживає в с. Тепениця по 

вул. Молодіжній, 2; 

- Мицака Андрія Михайловича, проживає в с. Тепениця по вул. Садовій, 7-А; 

- Корнєйчук Тетяни Олександрівни, проживає в м. Олевськ по вул. 

Промисловій, 9 про надання дозволу на розроблення технічної документації 

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки 

комунальної власності в натурі (на місцевості) з метою передачі безоплатно у 

власність для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських 

будівель і споруд,  із земель житлової  забудови, для ведення садівництва та 



для ведення особистого селянського господарства, із земель 

сільськогосподарського призначення, керуючись ст. 144 Конституції 

України, ст.ст. 12, 40, 81, 88, 89, 116, 118, 121 Земельного кодексу України, 

ст. 55 Закону України «Про землеустрій», ст. 26 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні» та враховуючи висновок постійної комісії 

міської ради з питань земельних відносин, охорони природи та надзвичайних 

ситуацій, міська рада 

 ВИРІШИЛА:  

1. Надати дозвіл громадянам, згідно додатку, на розроблення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки комунальної власності в натурі (на місцевості) з метою 

передачі безоплатно у власність для будівництва і обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд, із земель житлової забудови,  для 

ведення садівництва та для ведення особистого селянського господарства, із 

земель сільськогосподарського призначення. 

2. Громадянам, згідно додатку, звернутися до суб’єкта господарювання, що є  

виконавцем робіт по виготовленню технічної документації із землеустрою. 

3. Громадянам, згідно додатку, розроблену і погоджену у встановленому 

законодавством порядку технічну документацію із землеустрою подати на 

затвердження до міської ради. 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника 

управління земельних відносин міської ради  Біленець Н.І. та постійну 

комісію міської ради з питань земельних відносин, охорони природи та 

надзвичайних ситуацій. 

 

 

 

Міський голова        О.В. Омельчук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                   Додаток 

до рішення ХVІ сесії Олевської міської ради VІІІ 

скликання від 13.10.2017 року № 323  «Про надання 

дозволу на розроблення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки комунальної власності в натурі (на 

місцевості) з метою передачі безоплатно у власність для 

будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд, для ведення 

садівництва та для ведення особистого селянського 

господарства» 

 

СПИСОК 

 
громадян, яким надано дозвіл на розроблення   технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки комунальної власності в натурі (на місцевості) з метою передачі безоплатно у власність для будівництва і обслуговування жилого 
будинку, господарських будівель і споруд, для ведення садівництва та для ведення особистого селянського господарства 

 

 

 

 

№ 

п/

п 

 

 

 

Прізвище, ім’я , по 

батькові 

 

 

 

Місце проживання 

 

 

 

Адреса земельної ділянки 

 

 

Орієнто

вна 

площа, 

га 

 

Для 

будівництва 

і 

обслуговува

ння 

житлового 

будинку, 

господарськ

их будівель і  

споруд, га 

Для 

ведення 

садівницт

ва,  

га 

 

Для 

ведене 

особисто

го 

селянсь

кого 

господа

рства, 

га 

 

Для 

будівни

цтва 

індивіду 

індивід 

гаража, 

га 

1 2 3 4 5 6 7 8  

1 Гречко Іван 

Петрович 

м. Олевськ, 

 вул. Свято-

Миколаївська, 74 

м. Олевськ,  

вул. Свято-Миколаївська, 

74 

0,1500 0,1000 0,0500 - - 

2 Трохимчук Ніна 

Іванівна 

с. Калинівка, 

 вул. Зої 

Космодем'янської, 5 а 

с. Калинівка, вул. Зої 

Космодем'янської, 5 а 

0,2300 0,2300 - - - 

3 Ковальчук Леонід 

Михайлович 

с. Жубровичі,  

вул. Шевченка, 70 

с. Жубровичі,  

вул. Шевченка, 70 

0,4100 0,2500 - 0,1600 - 

4 Бондар Тетяна 

Володимирівна 

с. Тепениця,  

вул. Молодіжна, 22 

с. Тепениця, 

 вул. Центральна, 18 

0,1500 0,1500 - - - 

5 Стафейчук 

Михайло 

Андрійович 

м. Олевськ,  

вул. Валерія 

Лобановського, 12 

м. Олевськ,  

вул. Валерія 

Лобановського, 12 

0,1200 0,1000 0,0200 - - 

6 Курільчук  

Сергій Андрійович 

м. Олевськ,  

вул. Московська, 60-а 

м. Олевськ,  

вул. Московська, 60-а 

0,1500 0,1000 0,0500 - - 

7 Котвицька 

Катерина 

Михайлівна 

с. Тепениця,  

вул. Молодіжна, 2 

с. Тепениця,  

вул. Молодіжна, 2 

0,2500 0,2500 - - - 

Мицак Дмитро 

Михайлович 

8 Мицак Андрій 

Михайлович 

с. Тепениця, 

 вул. Садова, 7-А 

с. Тепениця,  

вул. Садова, 7-А 

0,1500 0,1500 - - - 

9 Корнєйчук Тетяна 

Олександрівна 

м. Олевськ, вул. 

Промислова, 9 

м. Олевськ, вул. 

Промислова, 9 

0,0700 0,0700 - - - 

 

 

Начальник управління земельних відносин               Н.І. Біленець 

 

 

 



                                                                                                          
УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

________________________________________________________________ 

 

Р І Ш Е Н НЯ  № 324 

 

ХVІ сесія        VІІІ скликання 

 

від 13.10.2017 року  

     

Про затвердження технічної документації  

із землеустрою щодо встановлення (відновлення)  

меж земельної ділянки комунальної власності  

в натурі (на місцевості) з метою передачі 

безоплатно у власність для будівництва  

та обслуговування жилого будинку,  

господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка),  ведення особистого селянського 

господарства, для ведення садівництва та для 

будівництва індивідуальних гаражів 

  

 

Розглянувши заяви громадян:  

- Чернухи Семена Михайловича, проживає в с. Копище по вул. 

Партизанській, 68;  

- Ковальчука Михайла Сергійовича, проживає в с. Стовпинка по вул. 

Шевченка, 97;  

- Лозко Олени Петрівни, проживає в с. Копище по вул. Тарана, 2;  

- Романчука Анатолія Васильовича, проживає в с. Зольня по вул. Новій, 3; 

- Мельник Наталії Анатоліївни, проживає в м. Олевськ по вул. 

Володимирській, 22;  

- Курбеки Петра Миколайовича, проживає в м. Олевськ по вул. Молодіжній, 

27, кв. 1; 

- Дрогальчук Надії Яківни, проживає в м. Олевськ по вул. Молодіжній, 27, 

кв.2;  

- Редько Людмили Володимирівни, проживає в м. Олевськ по пров. Ковпака, 

14;  

- Ковальчук Олени Петрівни, проживає в м. Олевськ по вул. Пушкіна, 3, кв.2; 

- Гаврилюк Оксани Петрівни, проживає в м. Олевськ по вул. Пушкіна, 3, кв.3;  

- Пархомець Ольги Андріївни, проживає в м. Олевськ по пров. 

Партизанському, 12;  

- Гайчені Ігоря Васильовича, проживає в с. Хмелівка по вул. Річній, 29; 



- Лупаїни Павла Миколайовича, проживає в с. Юрове по вул. 

Першотравневій, 3;  

- Башинської Любові Федорівни, проживає в м. Олевськ по пров. 

Житомирському, 12;  

- Горпиніча Віталія Івановича, проживає в с. Тепениця по вул. Левчука, 36;  

- Богушевського Петра Антоновича, проживає в с. Сущани по вул. Лісовій, 

15;  

- Шапіро Заріни Геннадіївни, проживає в м. Олевськ по вул. Молодіжній, 25, 

кв.1,  

- Бородавка Миколи Петровича, проживає в м. Олевськ по вул. Молодіжній, 

25, кв. 2;  

- Колядича Олександра Петровича, проживає в м. Олевськ по вул. 

Московській, 9;  

- Сороки Леоніда Федоровича, проживає в с. Лугове по вул. Миру, 4;  

- Захарова Сергія Станіславовича, проживає в с. Соснівка по вул. Миру, 24; 

- Вжесинської Антоніни Леонтіївни, проживає в м. Олевськ по вул. Шкільній, 

1, кв.1;  

- Кравченка Володимира Васильовича, проживає в м. Олевськ по вул. 

Весняній, 9;  

- Самченка Миколи Івановича, проживає в м. Олевськ по вул. 

Володимирській, 4,  кв. 45;  

- Скорозвона Федіра Тихоновича, проживає в м. Олевськ по вул. Хмелівській, 

1;  

- Котвицької Тетяни Анатоліївни, проживає в с. Варварівка по вул. Ковпака, 

15 про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки комунальної власності в 

натурі (на місцевості) з метою передачі безоплатно у власність, для 

будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка), із земель житлової забудови,  для ведення 

особистого селянського господарства, для ведення садівництва, із земель 

сільськогосподарського призначення, для будівництва індивідуальних 

гаражів, із земель житлової забудови,  на підставі ст.26 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», ст.ст. 8, 55 Закону України «Про 

землеустрій», ст.ст. 12, 40, 81, 116, 118, 121, 122 Земельного кодексу 

України та  враховуючи висновок постійної комісії міської ради з питань 

земельних відносин, охорони природи та надзвичайних ситуацій, міська 

рада 

ВИРІШИЛА:  

1. Затвердити громадянам, згідно додатку, технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки 

комунальної власності в натурі (на місцевості) з метою передачі безоплатно у 

власність для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка), ведення особистого селянського 

господарства, для ведення садівництва  та для будівництва індивідуальних 

гаражів. 

2. Надати громадянам, згідно додатку, безоплатно у власність земельні ділянки 

для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 



споруд (присадибна ділянка),  ведення особистого селянського господарства,  

для ведення садівництва та для будівництва індивідуальних гаражів. 

3. Зобов’язати громадян, згідно додатку, зареєструвати право власності на 

земельну ділянку. 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника управління 

земельних відносин міської ради Біленець Н.І та постійну комісію міської ради 

з питань земельних відносин,охорони природи та надзвичайних ситуацій. 

 

Міський голова                           О.В. Омельчук 

 

 
 

Додаток 

до рішення ХVІ сесії Олевської міської ради VІІІ скликання  

від 13.10.2017 року  № 324  «Про затвердження технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки комунальної власності в 

натурі (на місцевості) з метою передачі безоплатно у 

власність,земельної ділянки для будівництва  і 

обслуговування жилого будинку господарських будівель і 

споруд та для ведення особистого селянського господарства,  

для ведення садівництва та для будівництва індивідуальних 

гаражів» 

 
 

 

СПИСОК 

громадян, яким затверджено   технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки комунальної власності в натурі (на місцевості) з метою передачі безоплатно у власність,земельної ділянки для 

будівництва  і обслуговування жилого будинку господарських будівель і споруд та для ведення особистого селянського 

господарства,  для ведення садівництва та для будівництва індивідуальних гаражів» 
 

 

 

 

№ 

п/

п 

 

 

 

Прізвище, ім’я, по 

батькові 

 

 

 

Місце проживання 

 

 

 

Адреса земельної 

ділянки 

 

 

Загаль

на 

площа, 

га 

 

Для 

будівни

цтва і 

обслуго

вуванн

я 

жилого 

будинк

у 

господа

рських 

будівел

ь   і 

споруд 

га 

Для 

веденн

я 

селянс

ького 

господа

рства     

га 

Для 

веденн

я 

садівни

цтва 

 га 

Для 

будівни

цтва 

індивіду

альних 

гаражів,  

га  
Кадастровий номер 

земельної ділянки 

1 2 3 4 5 6 7 8  9 

1 Чернуха Семен 

Миколайович 

с. Копище, 

 вул. Партизанська, 

68 

с. Копище,  

вул. 

Партизанська, 68 

0,570

8 

0,250

0 

0,320

8 

- - 1824484801:02:002:0071 

1824484801:02:002:0072 

2 Ковальчук 

Михайло 

Сергійович 

с. Стовпинка,  

вул. Шевченка, 97 

с. Стовпинка, 

вул. Шевченка, 

97 

0,397

3 

0,250

0 

0,147

3 

- - 1824486401:02:006:0036 

1824486401:02:006:0035 

3 Лозко Олена 

Петрівна 

с. Копище,  

вул. Тарана, 2 

с. Копище,  

вул. Тарана, 2 

0,610

7 

0,250

0 

0,360

7 

- - 1824484801:02:003:0024 

1824484801:02:003:0025 

4 Романчук 

Анатолій 

Васильович 

с. Зольня,  

вул. Нова, 3 

с. Зольня,  

вул. Нова, 3 

0,418

8 

0,250

0 

0,168

8 

- - 1824482801:03:017:0010 

1824482801:03:017:0011 

5 Мельник Наталія 

Анатоліївна 

м. Олевськ,  

вул. Володимирська, 

22 

м. Олевськ,  

вул. 

Володимирська, 

0,042

4 

0,042

4 

- - - 1824455100:01:014:0053 



22 

6 Курбеко Петро 

Миколайович 

м. Олевськ, вул. 

Молодіжна, 27, кв.1 

м. Олевськ,  

вул. Молодіжна, 

27 

 

0,200

0 

0,100

0 

- 0,100

0 

- 1824455100:01:018:0057 

1824455100:01:018:0058 
Дрогальчук Надія 

Яківна 

м. Олевськ, вул. 

Молодіжна, 27, кв.2 

 

7 Редько Людмила 

Володимирівна 

м. Олевськ,  

пров. Ковпака, 14 

м. Олевськ,  

пров. Ковпака, 

14-а 

0,120

0 

0,100

0 

- 0,020

0 

- 1824455100:01:034:0138 

1824455100:01:034:0140 

8 Ковальчук Олена 

Петрівна 

м. Олевськ, вул. 

Пушкіна, 3 кв.2 

м. Олевськ, вул. 

Пушкіна, 3  

 

0,113

7 

0,100

0 

- 0,013

7 

- 1824455100:02:029:0049 

1824455100:02:029:0050 

Гаврилюк Оксана 

Петрівна 

м. Олевськ, вул. 

Пушкіна, 3 кв.3 

 

9 Пархомець Ольга 

Андріївна 

м. Олевськ,  

пров. 

Партизанський, 12 

м. Олевськ, вул. 

Хмелівська, 32 

0,100

0 

0,100

0 

- - - 1824455100:02:010:0138 

10 Гайченя Ігор 

Васильович 

с. Хмелівка,  

вул. Річна, 29 

м. Олевськ, 

бульвар Воїнів 

Афганців, 17 а 

0,010

0 

- - - 0,0100 1824455100:01:030:0057 

11 Лупаїна Павло 

Миколайович 

с. Юрове,  

вул. Першотравнева, 

3 

с. Юрове, вул. 

Першотравнева, 

3 

0,432

7 

0,250

0 

0,182

7 

- - 1824488001:04:003:0036 

1824488001:04:003:0037 

12 Башинська Любов 

Федорівна 

м. Олевськ, 

 пров. 

Житомирський, 12 

м. Олевськ,  

пров. 

Житомирський, 

12 

0,053

0 

0,053

0 

- - - 1824455100:02:018:0035 

13 Горпиніч Віталій 

Іванович 

с. Тепениця,  

вул. Левчука, 36 

с. Тепениця,  

вул. Левчука, 34 

0,211

7 

0,211

7 

- - - 1824487201:09:001:0085 

14 Богушевський 

Петро Антонович 

 с. Сущани,  

вул. Лісова, 15 

 с. Сущани,  

вул. Лісова, 15 

0,248

7 

0,248

7 

- - - 1824486801:02:004:0053 

15 Шапіро Заріна 

Геннадіївна 

м. Олевськ, вул. 

Молодіжна, 25, кв.1 

м. Олевськ,  

вул. Молодіжна, 

25 

0,184

8 

0,100

0 

- 0,084

8 

- 1824455100:01:018:0060 

1824455100:01:018:0061 
Бородавко Микола 

Петрович 

м. Олевськ, вул. 

Молодіжна, 25, кв.1 

 

16 Колядич 

Олександр 

Петрович 

м. Олевськ,  

вул. Московська, 9 

м. Олевськ, 

вул. Московська, 

9 

0,045

8 

0,045

8 

- - - 1824455100:02:019:0081 

17 Сорока Леонід 

Федорович 

с. Лугове, 

 вул. Миру, 4 

с. Лугове,  

вул. Миру, 4 

1,819

2 

0,250

0 

1,569

2 

- - 1824484004:09:001:0003 

1824484004:09:001:0004 

18 Захаров Сергій 

Станіславович 

с. Соснівка,  

вул. Миру, 24 

с. Соснівка,  

вул. Миру, 24 

0,300

0 

0,250

0 

0,050

0 

- - 1824487204:14:002:0083 

1824487204:14:002:0082 

19 Вжесинська 

Антоніна 

Леонтіївна 

м. Олевськ,  

вул. Шкільна, 1 кв.1 

м. Олевськ,  

вул. Шкільна, 1 

кв.1 

0,178

3 

0,178

3 

- - - 1824455100:01:016:0164 

20 Кравченко 

Володимир 

Васильович 

м. Олевськ, вул. 

Весняна, 9 

м. Олевськ, вул. 

Весняна, 9 

0,085

0 

0,085

0 

- - - 1824455100:01:019:0176 

21 Самченко Микола 

Іванович 

м. Олевськ,  

вул. Володимирська, 

4 кв.45 

м. Олевськ,  

вул. 

Фарзаводська, 

5/5 

0,009

6 

- - - 0,0096 1824455100:01:022:0059 

22 Скорозвон Федір 

Тихонович 

м. Олевськ,  

вул. Хмелівська, 1 

м. Олевськ,  

вул. Хмелівська, 

1 

0,139

8 

0,100

0 

- 0,039

8 

- 1824455100:02:010:0141 

1824455100:02:010:0142 

23 Котвицька  Тетяна 

Анатоліївна 

с. Варварівка, 

 вул. Ковпака, 15 

с. Варварівка, 

вул. Ковпака, 15 

0,421

1 

0,250

0 

0,171

1 

- - 1824486202:05:003:0070 

1824486202:05:003:0071 

 

 

Начальник управління земельних відносин               Н.І. Біленець 

 



                                                                
УКРАЇНА 

           ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

________________________________________________________________ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 325 

 

ХVІІ сесія        VІІІ скликання 

 

від 13.10.2017 року  

 

Про затвердження проектів землеустрою  

щодо відведення земельної ділянки комунальної  

власності з метою передачі безоплатно у власність  

для будівництва і обслуговування жилого будинку,  

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), 

для ведення особистого селянського господарства  

та для будівництва індивідуальних гаражів 

 

Розглянувши заяви громадян:  

- Марчук Наталії Вікторівни, проживає в с. Сущани по вул. Набережній, 

42; 

- Левченка Віталія Пилиповича, проживає в с. Варварівка по вул. Л. 

Українки, 12; 

- Халімончука Романа Володимировича, проживає в с. Кишин по вул. 

Західній, 6 а; 

- Халімончука Романа Володимировича, проживає в с. Кишин по вул. 

Західній, 6 а; 

- Шиш Любові Іванівни, проживає в м. Олевськ по вул. Польовій, 17; 

- Охремчука Віктора Петровича, проживає в с. Сущани по вул. Лісовій, 35; 

- Охремчука Віктора Петровича, проживає в с. Сущани по вул. Лісовій, 35; 

- Чернухи Миколи Івановича, проживає в м. Олевськ по вул. Іскра, 24-г; 

- Гончара Івана Степановича, проживає в с. Сущани по вул. Покровській, 

23; 

- Рудніченка Олександра Вікторовича, проживає в с. Копище по вул. 

Федорова, 7; 

- Паламарчук Оксани Іванівни, проживає в м. Олевськ по вул. М. 

Коцюбинського, 14 про затвердження проектів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок комунальної власності з метою передачі 

безоплатно у власність для будівництва і обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), та для 

ведення особистого селянського господарства та для будівництва 

індивідуальних гаражів, керуючись  ст.ст.12, 40, 81, 116, 118, 121, 122  

Земельного кодексу України, ст.ст. 8, 20, 22, 25, 50 Закону України «Про 



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

Україні», враховуючи висновок постійної комісії міської ради з питань 

земельних відносин, охорони природи та надзвичайних ситуацій, міська 

рада 

ВИРІШИЛА:  

1. Затвердити, згідно додатку, проекти землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок комунальної власності з метою передачі безоплатно у 

власність для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка), для ведення  особистого 

селянського господарства та для будівництва індивідуальних гаражів.   

2. Передати громадянам, згідно додатку, безоплатно у власність земельні 

ділянки для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка), для ведення  особистого 

селянського господарства та для будівництва індивідуальних гаражів. 

3. Зобов’язати громадян, згідно додатку, зареєструвати право власності на 

земельну ділянку. 

4. Встановити термін для забудови земельної ділянки -  п’ять років. 

5. Попередити громадян, згідно додатку, про заборону використання земельної 

ділянки до реєстрації  права власності та про цільове використання 

земельних ділянок. 

6. Контроль за виконанням  даного рішення покласти на начальника 

управління земельних відносин міської ради Біленець Н.І. та на постійну 

комісію з питань земельних відносин, охорони природи та надзвичайних 

ситуацій. 

 

 

                  Міський голова       О.В. Омельчук 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 



 
Додаток 

до рішення ХVІ сесії Олевської міської  ради 

VІІІ скликання від 13.10.2017 року № 325    «Про 

затвердження проектів землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки комунальної власності з метою 

передачі безоплатно у власність для будівництва і 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель 

і споруд (присадибна ділянка), для ведення  особистого 

селянського господарства, та для будівництва 
індивідуальних  гаражів»  

 

СПИСОК 
громадян, яким надано у власність земельні ділянки для  будівництва та обслуговування  жилого будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка),для ведення садівництва,  для ведення  особистого селянського господарства, та для будівництва індивідуальних 
гаражів 

 

 

 

 

№ 

п/

п 

 

 

 

Прізвище, 

ім’я, по 

батькові 

 

 

 

Місце 

проживання 

 

 

 

Адреса 

земельної 

ділянки 

 

 

Загальн

а 

площа, 

га 

 

Для 

будівни

цтва і 

обслуго

вування 

жилого 

будинку

, 

господа

рських 

будівель 

і споруд,  

га  

Для 

веде

не 

саді

вни

цтва

,     

га 

Для 

особисто

го 

селянсь

кого 

господа

рства, 

га 

Для 

будівн

ицтва  

індиві

дуаль

них 

гаражі

в, га 

Кадастровий номер 

земельної ділянки 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Марчук 

Наталія 

Вікторівна 

с. Сущани,  

вул. Набережна, 

42 

с. Сущани, 

 вул. Гагаріна, 45 

0,2385 0,2385 - - - 1824486801:02:004:0049 

2 Левченко 

Віталій 

Пилипович 

с. Варварівка, 

вул. Л. Українки, 

12 

м. Олевськ, 

вул. Пушкіна, 14, 

гараж № 4 

0,0030 - - - 0,003

0 

1824455100:02:030:0028 

3 Халімончук 

Роман 

Володимиров

ич 

с. Кишин, 

 вул. Західна, 6 а 

с. Кишин,  

вул. 

Житомирська, 38 

А 

0,2500 0,2500 - - - 1824484001:11:001:0024 

4 Халімончук 

Роман 

Володимиров

ич 

с. Кишин,  

вул. Західна, 6 а 

с. Кишин, 

 вул. 

Житомирська, 38 

А 

0,1000 - - 0,1000 - 1824484001:11:001:0023 

5  Шиш Любов 

Іванівна 

м. Олевськ,  

вул. Польова, 17 

м. Олевськ, 

 вул. Молодіжна, 

5 

0,0808 0,0808 - - - 1824455100:01:018:0059 

6 Охремчук 

Віктор 

Петрович 

с. Сущани,  

вул. Лісова, 35 

с. Сущани,  

вул. Лісова, 35 

0,2500 0,2500 - - - 1824486801:02:004:0051 

7 Охремчук 

Віктор 

Петрович 

с. Сущани, 

 вул. Лісова, 35 

с. Сущани,  

вул. Лісова, 35 

0,2500 - - 0,2500 - 1824486801:02:004:0050 

8 Чернуха 

Микола 

Іванович 

м. Олевськ,  

вул. Іскра, 24-г 

м. Олевськ,  

вул. Іскра, 24-г 

0,0053 - - - 0,005

3 

1824455100:02:037:0036 

9 Гончар Іван 

Степанович 

с. Сущани,  

вул. Покровська, 

23 

с. Сущани, 

 вул. Гагаріна, 52 

0,2500 0,2500 - - - 1824486801:02:002:0086 

10 Рудніченко 

Олександр 

Вікторович 

с. Копище, 

 вул. Федорова, 7 

м. Олевськ, 2 

пров. Зимовий, 6 

0,1000 0,1000 - - - 1824455100:01:005:0069 

11 Паламарчук 

Оксана 

Іванівна 

м. Олевськ, 

 вул. М. 

Коцюбинського, 

14 

м. Олевськ, 2 

пров. Ступіна 

0,1000 0,1000 - - - 1824455100:02:045:0044 

 

Начальник управління земельних відносин                    Н.І. Біленець 


