
 

 

                                                                                                                
УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

__________________________________________________________________ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 333 

ХVІІІ сесія           VІІІ скликання  

 

від 16.11.2017 року 
       

Про затвердження Статуту Олевської 

міської об’єднаної територіальної громади 

 

Керуючись ст.19, ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», Законом України «Про добровільне об’єднання  територіальних 

громад»,  враховуючи результати громадських слухань та рекомендації  

постійних комісій  міської ради,  міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити Статут Олевської міської об’єднаної територіальної громади 

(додається).  

2. Юридичному відділу зареєструвати Статут Олевської міської об’єднаної 

територіальної громади у відповідності до вимог чинного законодавства. 

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

питань регламенту, депутатської діяльності і  етики, прав людини, 

законності, правопорядку та антикорупційної діяльності. 

 

 

Міський голова                                                    О.В. Омельчук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                                                                                                                 
УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

__________________________________________________________________ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 334 

ХVІІІ сесія           VІІІ скликання  

 

від 16.11.2017 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», від 

12.10.2017 року № 282 «Про внесення змін до міського бюджету на 2017 рік», 

від 27.10.2017 року № 327 «Про внесення змін до міського бюджету на 2017 

рік», а саме: 

 1.1. В підпункті 1.1 цифри 235 676 543,51 грн., 208 547 305,51 грн., 27 129 

238,00 грн., 25 563 338,00 грн.  замінити,  відповідно, цифрами 238 510 083,98 

грн., 209 400 732,51 грн., 29 109 351,47 грн., 27 543 451,47 грн. 

          1.2. В підпункті 1.2 цифри 238 289 300,51 грн., 191 142 931,51 грн., 47 146 

369,00 грн. замінити,  відповідно, цифрами 241 107 840,98 грн., 192 152 958,51 

грн., 48 954 882,47 грн. 



 

 

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

загального фонду міського бюджету у сумі 17 247 774,00 грн. згідно з додатком  

№2  до цього рішення, з них:   

          -   профіцит загального фонду міського бюджету у сумі 19 612 565,00  

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 19 845 531,00 грн.  (додаток 2) джерелом 

покриття якого визначити: 

- надходження із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального 

фонду) в сумі 19 612 565,00 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.». 

          1.4. У пункті  3  цифри 191 127 931,51 грн., 47 146 369,00 грн. замінити 

відповідно цифрами 192 152 958,51 грн., 48 954 882,47 грн. 

          1.5.  У пункті  7 цифру 3 595 400,00 грн.  замінити відповідно цифрою 

4217 000,00 грн.           

          2. Додатки № 1, 1.1, 1.2,  2, 3, 4, 4.1 викласти в новій редакції.  

 

Міський голова                                                            О.В.Омельчук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                                                    
УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

__________________________________________________________________ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 335 

ХVІІІ сесія           VІІІ скликання  

 

від 16.11.2017 року 

                                                                                                                                     

Про надання одноразової 

матеріальної допомоги громадянам 

Тимощуку В.М., Ткач Л.М., 

Лебедєвій Г.М., Павленко М.В. 

 

 Розглянувши подані документи громадян Тимощука Віталія 

Максимовича, проживає за адресою: вул. Жимтомирська, 62, с. Кишин 

Олевського району Житомирської області, Лебедєвої Галини Миколаївни, 

проживає за адресою: вул. Гамарника, 12, с. Сущани, Олевського району 

Житомирської області, Ткач Людмили Миколаївни, проживає за адресою: вул. 

Володимирська, 6, кв. 32, м. Олевськ Житомирської області, Павленко 

Маргарити Василівни, проживає за адресю: вул. Першотравнева, 50, с. Кишин 

Олевського району Житомирської області, 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 Олевської міської ради VІІІ 

скликання, враховуючи висновок постійної комісії з міської ради з питань 

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

рада  

ВИРІШИЛА: 

1. Надати відділу бухгалтерського обліку та фінансової звітності право на 

виплату одноразової матеріальної допомоги на лікування жителю с.Кишин 

Тимощуку Віталію Максимовичу в сумі 10 000,00 грн., на лікування дитини 

жительці с. Сущани Лебедєвій Галині Миколаївні в сумі 10 000,00 грн., 

жительці м.Олевськ Ткач Людмилі Миколаївні на лікування дитини в сумі 

10 000,00 грн. та жительці м. Олевськ Павленко Маргариті Василівні для участі 

у Міжнародному фольклорному фестивалі «Осінь в Празі» в сумі 3 000,00 грн. 

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  № 336 

ХVІІІ сесія           VІІІ скликання  

 

від 16.11.2017 року  

 

Про затвердження переліку об’єктів (заходів), що будуть 

фінансуватися за рахунок субвенції з державного бюджету  

місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо 

соціально-економічного розвитку окремих територій 

 

 Відповідно до статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», керуючись розпорядженням Кабінету Міністрів України від 

11.05.2017 №310-р «Деякі питання розподілу у 2017 році субвенції з 

державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо 

соціально-економічного розвитку окремих територій» із змінами, внесеними 

розпорядженням Кабінету Міністрів України від 18.10.2017 року № 781-р «Про 

внесення змін до деяких розпоряджень Кабінету Міністрів України» та 

враховуючи рекомендації постійної комісії міської ради з питань планування, 

фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку, міська рада  

ВИРІШИЛА:  

1. Затвердити перелік об’єктів (заходів), що будуть фінансуватися за рахунок 

субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів 

щодо соціально-економічного розвитку окремих територій по Олевській 

міській об’єднаній територіальній громаді, а саме: 

- придбання автомобіля для КЗ «Центр первинної медико-санітарної 

допомоги» Олевської міської ради. Обсяг фінансування - 463,50 тис. грн. 

(чотириста шістдесят три тисячі п’ятсот гривень 00 копійок), в т.ч. державний 

бюджет - 450,00 тис. грн. (чотириста п’ятдесят тисяч гривень 00 копійок), 

міський бюджет – 13,50 тис. грн. (тринадцять тисяч п’ятсот гривень 00 

копійок). 

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  № 337 

ХVІІІ сесія           VІІІ скликання  

 

від 16.11.2017 року 

 

Про затвердження звіту про оцінку майна 

та продаж комунального майна Олевської 

міської об’єднаної територіальної громади, 

шляхом викупу 
 

Відповідно до статей 319, 327, 648 Цивільного кодексу України,статті 289 

Господарського кодексу України, частини п'ятої статті 16, пункту 30 частини 

першої статті 26, частин другої та п'ятої статті 60 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» та договору оренди нерухомого майна від 

15.08.2017 року №98/1/318, враховуючи рекомендацію постійної комісії міської 

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

господарства, комунальної власності, промисловості, підприємництва та сфери 

послуг, міська рада  

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити звіт про оцінку майна від 03.11.2017 року №426-17  

виготовлений приватною фірмою «ЮрЕкс»Юридична консультація та 

майнова експертиза», а саме: майнового комплексу нежитлових будівель 

загальною площею – 749,7 м.кв з господарськими спорудами, загальною 

площею – 192,1 м.кв., що знаходиться за адресою: вул. Володимирська, 

будинок 7, м. Олевськ, Олевський район, Житомирська область, з ринковою 

вартістю об’єкта – 3184247,00 грн. (три мільйони сто вісімдесят чотири 

тисячі двісті сорок сім гривень 00 копійок): частка Олевської міської 

об’єднаної територіальної громади – 80,2608 %, вартістю 2555703,00 

грн.(два мільйони п’ятсот п’ятдесят п’ять тисяч сімсот три гривні 00 

копійок), частка державної судової адміністрації – 19,7392 %, вартістю 

628544,00 грн. (шістсот двадцять вісім тисяч п’ятсот сорок чотири гривні 00 

копійок). 

2. Встановити ціну продажу 2555703,00 грн. (два мільйони п’ятсот п’ятдесят 

п’ять тисяч сімсот три гривні 00 копійок). 

3. Надати право на викуп майна, що належить до комунальної власності 

Олевської міської об’єднаної територіальної громади, яке перебуває на 

балансі комунальної установи «Олевська центральна лікарня» Олевської 

міської ради майнового комплексу нежитлових будівель загальною площею 

http://consultant.parus.ua/?doc=06JG9B4744&abz=8XB16
http://consultant.parus.ua/?doc=06JG9B4744&abz=8XB26
http://consultant.parus.ua/?doc=06JG9B4744&abz=8XCB7
http://consultant.parus.ua/?doc=06A5RF8CE9&abz=0TLXR
http://consultant.parus.ua/?doc=06A5RF8CE9&abz=8M8ER
http://consultant.parus.ua/?doc=06A5RF8CE9&abz=8M8ER
http://consultant.parus.ua/?doc=06A5RF8CE9&abz=0TMDG


 

 

– 749,7 м.кв з господарськими спорудами, загальною площею – 192,1 м.кв., 

що знаходиться за адресою: вул. Володимирська, будинок 7, м. Олевськ, 

Олевський район, Житомирська область, Державній судовій адміністрації 

України в особі Територіального управління Державної  судової 

адміністрації України в Житомирській області.  

4. Зарахувати кошти від продажу майна, визначеного в п. 3 даного рішення, до  

бюджету розвитку міської ради та, в подальшому, спрямувати їх на 

розвиток закладів охорони здоров’я. 

5. Органу державної реєстрації провести дії по виділенню складової частини 

об’єкта нерухомого майна комунальної установи «Олевська центральна 

лікарня» Олевської міської ради, реєстраційний номер 632462918244, а 

саме: дитячу поліклініку Олевської ЦЛ в окремий об’єкт нерухомого майна 

комунальної власності Олевської міської ОТГ.  

6. Уповноважити Ковальчука Олега Борисовича, начальника управління 

економічного розвитку, транспорту, туризму, інвестицій та комунальної 

власності, звернутися до органу державної реєстрації для подачі документів 

для  здійснення відповідних дій. 

7. Витрати на нотаріальне посвідчення договору купівлі-продажу покласти на 

Державну судову адміністрацію України в особі Територіального 

управління Державної  судової адміністрації України в Житомирській 

області. 

8. Уповноважити міського голову Омельчука О.В. підписати договір  купівлі-

продажу майна. 

7. 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 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                                                                                                     
УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

__________________________________________________________________ 

Р І Ш Е Н Н Я  № 338 

ХVІІІ сесія           VІІІ скликання  

 

від 16.11.2017 року 

 

Про затвердження об’єкту 

нерухомого майна, що може  

бути передане в оренду 

 

 

Заслухавши інформацію заступника міського голови Ніколайчука О.В., 

керуючись ст. 143 Конституції України, ч.2 ст.2, ч.4 ст.7 Закону України «Про 

оренду державного та комунального майна», ч. 5 ст. 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 майнотериторіальної 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 містобудування, будівництва, 

транспорту, житлово-комунального господарства, комунальної власності, 

промисловості, підприємництва та сфери послуг, міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити об’єкт нерухомого майна комунальної власності Олевської 

міської об’єднаної територіальної громади, що може бути передане в 

оренду, (додається). 

2. Загальному відділу міської ради (Саковець Л.В.) оприлюднити дане рішення 

на офіційному веб-сайті Олевської міської ради та місцевих засобах масової 

інформації. 

3. Виконавчому комітету Олевської міської ради провести незалежну 

експертну оцінку нерухомого комунального майна, що може бути передане 

в оренду.  

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського 

голови Ніколайчука О.В. 

Міський голова       О.В.Омельчук 



 

 

Додаток  

до рішення ХVІІІ сесії Олевської 

міської ради VIII скликання від 

16.11.2017 року  № 338 «Про 

затвердження  переліку  нерухомого 

майна, що може  бути передане в 

оренду» 
 

 

ПЕРЕЛІК 

об’єкту нерухомого майна комунальної власності Олевської міської об’єднаної 

територіальної громади, що може бути передане в оренду 

 

№ Найменування майна Площа Адреса орендованого 

майна 

 

1. 

 

Частина нежитлового 

приміщення 

 

17,6 м
2 

Житомирська 

область, Олевський 

район, 

с. Сущани, 

 вул. С. Шепетька, 

буд.17 

 

 

 

Заступник міського голови      О. В. Ніколайчук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                                                              
УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

__________________________________________________________________ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 339 

ХVІІІ сесія           VІІІ скликання  

 

від 16.11.2017 року 

  

Про оголошення конкурсу на право 

оренди комунального майна, що  

належить до комунальної власності 

Олевської міської об’єднаної  

територіальної громади 

 

Відповідно до рішення вісімнадцятої сесії Олевської міської ради VІІІ 

скликання від 16.11.2017 року № 338 «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 та 

постійної комісії міської ради з питань містобудування, будівництва, 

транспорту, житлово-комунального господарства, комунальної власності, 

промисловості, підприємництва та сфери послуг, міська рада 

ВИРІШИЛА: 

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

комунальній власності Олевської міської об’єднаної територіальної громади на 

частину нежитлового приміщення загальною площею – 17,6 м
2
, за адресою: 

вул. С. Шепетька, будинок 17, с. Сущани, Олевського району, Житомирської 

області. 

2. Затвердити наступні умови конкурсу на право оренди нерухомого 

майна, що належить до комунальної власності Олевської міської об’єднаної 

територіальної громади: 

- 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 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. Свято-Миколаївська, будинок 4 (Управління 

економічного розвитку, транспорту, туризму, інвестицій та комунальної 

власності). 

3. Виконавчому комітету міської ради провести незалежну експертну 

оцінку майна, що передається в оренду на умовах конкурсу. 

4. Загальному відділу міської ради оприлюднити дане рішення на 

офіційному веб-сайті Олевської міської ради (Саковець Л.В.) та місцевих 

засобах масової інформації («Зорі над Убортю»). 

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника 

голови міської ради Ніколайчука О.В. 
 

 

Міський голова                 О.В. Омельчук 

 

 

 

 



 

 

 

                                                                                                                  
УКРАЇНА 

                       ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                    

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

__________________________________________________________________ 

 

Р І Ш Е Н Н Я № 340 

ХVІІ сесія        VІІІ скликання 

 

від 16.11.2017 року  

 

Про затвердження звітів оцінки 

майна об’єктів комунальної власності 

нежитлових будівель 

 

 Керуючись ст. 26, 43, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», ст. 12 Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та 

професійну оціночну діяльність в Україні», постановою Кабінету Міністрів 

України від 10 грудня 2003 року №1891 «Про затвердження методики оцінки 

майна», враховуючи рекомендації постійної комісії міської ради з питань 

містобудування, будівництва, транспорту, житлово-комунального господарства, 

підприємництва та сфери послуг, міська рада 

ВИРІШИЛА:  

1. Затвердити звіти про оцінку майна з метою розрахунку старотової 

мінімальної орендної плати: 

- серія АЕ №000811 від 30.10.2017 року об’єкта комунальної власності, 

приміщення в нежитловій будівлі, що розташовані за адресою: по вул. 

Гагаріна, 61б, с. Лопатичі, Олевського району, Житомирської області у 

сумі 32947 грн. 00 коп. (тридцять дві тисячі дев’ятсот сорок сім гривень 

00 копійок) без урахування ПДВ; 

 

- серія АЕ №000812 від 30.10.2017 року об’єкта комунальної власності 

приміщення в нежитловій будівлі, що розташована за адресою: площа 

Перемоги, 4, с. Зольня, Олевського району,  Житомирської області у сумі 

29721 грн. 00 коп. (двадцять дев’ять тисяч сімсот двадцять одна  гривня 

00 копійок) без урахування ПДВ; 

 

- серія АЕ №000813 від 30.10.2017 року нежитлове приміщення в 

адмінприміщенні сільської ради, що розташоване за адресою: вул. 

Малікова, 48а, с. Хочине, Олевського району,  Житомирської області у 

сумі 29208 грн. 00коп. (двадцять дев’ять тисяч двісті вісім гривень 00 

копійок) без урахування ПДВ. 

 



 

 

 

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

комунальної власності за вищевказаними звітами провести розрахунок 

розміру старотової мінімальної орендної ставки. 

 

3.  Контроль за виконанням цього 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  № 341 

ХVІІІ сесія          VІІІ скликання  

 

від 16.11.2017 року 

Про передачу в оренду 

комунального майна 

Відповідно до протоколів засідання конкурсної  комісії з питань оренди, 

відчуження комунального майна та конкурсного відбору суб’єктів оціночної 

діяльності Олевської міської ради від 07.11.2017 року №2 та від 08.11.2017 року 

№2,  відповідно до п. 1 гл. 58 Цивільного кодексу України, ст.5, ст.7 та част.7 

ст.9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна», ч.5 ст. 

60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішення ХV сесії 

Олевської міської ради VІІІ скликання від 12.09.2017 року  №257 «Про перелік 

майна, що може буди передане в оренду» та рішення 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 містобудування, будівництва, транспорту, житлово-комунального 

господарства, підприємництва та сфери послуг, міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Передати в оренду майно комунальної власності Олевської міської 

об’єднаної територіальної громади: 

- фізичній особі-підприємцю Кривому Віталію Миколайовичу, частину 

нежитлового приміщення загальною площею 18,7м.кв., яке знаходиться за 

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

Житомирської області, терміном на 2 роки 11 місяців, з орендною платою 

700 грн. 00 коп. (сімсот гривень 00 копійок) в місяць для розміщення 

аптечного пункту; 

- фізичній особі-підприємцю Кривому Віталію Миколайовичу, частину 

нежитлового приміщення загальною площею 18,1м.кв., яке знаходиться за 

адресою: пл. Перемоги, буд. 4, с. Зольня,  Олевського району, Житомирської 

області, терміном на 2 роки 11 місяців, з орендною платою 500 грн. 00 коп. 

(п’ятсот гривень 00 копійок) в місяць для розміщення аптечного пункту; 



 

 

- фізичній особі-підприємцю Біленькій Світлані Іллівні, частину 

нежитлового приміщення загальною площею 22,9м.кв., яке знаходиться за 

адресою: вул. Малікова, буд. 48а, с. Хочине, Олевського району, 

Житомирської області, терміном на 2 роки 11 місяців, з орендною платою 

150 грн. 00 коп. (сто п’ятдесят гривень 00 копійок) в місяць для надання 

ритуальних послуг; 

- адвокату Єгорову Сергію Олександровичу, частину нежитлового 

приміщення загальною площею 4,4 м.кв., яке знаходиться за адресою: вул. 

Кн. Ольги, буд. 1, м. Олевськ, Олевського району, Житомирської області, 

терміном на 2 роки 11 місяців, з орендною платою 300 грн. 00 коп. (триста 

гривень 00 копійок) в місяць, інше використання нерухомого майна; 

2.  Уповноважити міського голову Омельчука О.В. підписати у двох 

примірниках договори про передачу в оренду зазначеного нерухомого майна 

відповідно до Положення про оренду майна Олевської міської ради. 

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  № 342 

ХVІІІ сесія           VІІІ скликання  

 

від 16.11.2017 року 

 

Про затвердження переліку майна 

та земельних ділянок Олевської міської 

об’єднаної територіальної громади 

 

Відповідно до ст.ст. 26, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування 

в Україні», з метою ефективного використання майна комунальної власності, 

враховуючи висновок постійної комісії міської ради з питань містобудування, 

будівництва, транспорту, житлово-комунального господарства, комунальної 

власності, промисловості, підприємництва та сфери послуг, міська рада 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити перелік майна та земельних ділянок Олевської  міської об’єднаної  

територіальної громади  (згідно з додатком ).  

 

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                                                                                                                                                                      
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                                                                   Додаток                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                 до рішення XVІІІ сесії міської ради 

                                                                                                                                                                                                 VІІІ скликання від 16.11.2017р. №342 
        «Про затвердження переліку майна 

          та земельних ділянок Олевської міської 

          об’єднаної територіальної громади» 

 

 

Перелік переданих  

об’єктів нерухомості (майно) та земельних ділянок зі спільної власності  

територіальних громад, сіл, селищ, міста району, сільських селищних рад   

№ п/п  

Назва переданого об'єкту  

 

Адреса 

 

Загальна 

площа (м2) 
Право встановлюючий 

документ 

Площа 

земельної 

ділянки 

Кадастровий номер 

земельної ділянки 

смт. Дружба 

1 Адмінприміщення сільської ради вул. Миру, 13 332,57 документація не виготовлялась 

2 Дружбівске підприємство житлово-

комунального господарства 

вул. Центральна, 10 Технічна 

документація 

відсутня 

документація не виготовлялась 

                   село Жубровичі     

2 Адмінприміщення сільської ради вул. Шевченка, 14 602,3 документація не виготовлялась 

3 Приміщення лазні вул. Шевченка,7а 415,0 документація не виготовлялась 

4 Приміщення їдальні павільйона вул. Шевченка, 12а 160,9 документація не виготовлялась 

5 Приміщення пожежного депо вул. Шевченка, 9а 144,8 документація не виготовлялась 

6 Приміщення навчально-виробничого 

комбінату 

вул. Шевченка, 10 890,9 

Державний АКТ на право 

постійного користування 
2,1117 1824481601:05:008:0009 

 навчальний корпус з прибудовами вул. Шевченка, 10 440,8 

 гаражі з прибудовою вул. Шевченка, 10 169,4 

 склад вул. Шевченка, 10 21,0 

 котельня, гаражі з прибудовою вул. Шевченка, 10 190,0 

 лабораторний корпус вул. Шевченка, 10 395,7 

7 Нежитлове приміщення (будинок 

СО(н)К) 

вул. Шевченка, 15 122,3 документація не виготовлялась 

село Журжевичі 

8 Адмінприміщення сільської ради пл. Центральна, 4  210,0 документація не виготовлялась 

 сарай сільської ради пл. Центральна, 4  50,0 документація не виготовлялась 

9 Приміщення старої сільської ради  пл. Центральна, 7 160,0 документація не виготовлялась 



 

 

       

село Замисловичі 

10 Адмінприміщення сільської ради вул. Княгині Ольги, 22 365,5 Витяг з ДЗК 0,4871 1824482401:04:001:0024 

село Зольня 

11 Адмінприміщення сільської ради вул. Морозова, 2  220,8 Витяг з Державного реєстру 

речових прав на нерухоме 

майно про реєстрацію права 

власності 

0,1271 1824482801:03:015:0014 

село Зубковичі 

12 Частина будівлі адмінприміщення 
сільської ради 

вул. Житомирська, 41а Частина 

будівлі 

загальною 

площею-603,0  

документація не виготовлялась 

село Калинівка 

13 Адмінприміщення сільської ради вул. Лесі Українки,1  Технічна 

документація 

відсутня 

документація не виготовлялась 

14 Баня (не діюча) вул. Перемоги, Технічна 

документація 

відсутня 

документація не виготовлялась 

       

с. Кам`янка 

15 Гараж вул. Набережна Технічна 

документація 

відсутня 

- - - 

 

село Кишин 

16 Адмінприміщення сільської ради вул. Житомирська, 55 Технічна 

документація 

відсутня 

Державний АКТ на право 

постійного користування 

0,2312 1824484001:11:006:0010 

село Копище 

17 Адмінприміщення сільської ради вул. Партизанська, 50 807,4 Витяг з Державного реєстру 

речових прав на нерухоме 

майно про реєстрацію права 

власності 

0,3065 1824484801:02:005:0017 

село Лопатичі 

18 Адмінприміщення сільської ради вул. Гагаріна,61к 170,8 Витяг з Державного реєстру 0,2019 1824485301:03:017:0003 



 

 

 сарай сільської ради вул. Гагаріна,61к 33,0 речових прав на нерухоме 

майно про реєстрацію права 

власності 

19 Лазня вул. Гагаріна, 61л 56,8 - - - 

20 Лазня вул. Гагаріна, 61ж 161,0 - - - 

21 Приміщення їдальні (не завершене 

будівництво 28% готовності) 

вул. Гагаріна, 61д - документація не виготовлялась 

село Майдан 

22 Частина будівлі адмінприміщення 
сільської ради 

вул. Національного 

визволення,54б 

Частина 

будівлі 

загальною 

площею-119,4 

документація не виготовлялась 

23 Баня (не діє) вул. Квіткова, 17б Технічна 

документація 

відсутня 

документація не виготовлялась 

смт. Новоозерянка 

24 Адмінприміщення сільської ради вул. Заводська, 2  Технічна 

документація 

відсутня 

документація не виготовлялась 

25 Приміщення гаража вул. Космонавтів Технічна 

документація 

відсутня 

документація не виготовлялась 

26 Приміщення гаража вул. Космонавтів, 10  Технічна 

документація 

відсутня 

документація не виготовлялась 

село Покровське 

27 Приміщення сільської ради вул. 8-березняя, 27а 393,1 документація не виготовлялась 

село Стовпинка 

28 Адмінприміщення сільської ради вул. Шевченка, 30 Технічна 

документація 

відсутня 

документація не виготовлялась 

29 Приміщення лазні (не завершене 

будівництво 70% готовноссті) 

вул. Шевченка, 26А 109,1 документація не виготовлялась 

30 Приміщення їдальні (не діє) пров. Садовий, 2 Технічна 

документація 

відсутня 

документація не виготовлялась 

село Сущани 



 

 

 

Відділ освіти 

 

№ 

п/п 

Назва переданого об'єкту  Загальна 

площа (м
2
) 

Адреса Право встановлюючий 

документ 

Площа 

земельної 

ділянки, 

га 

Кадастровий номер 

1. Олевська гімназія Будівля школи 8321,8 м. Олевськ, вул. 

Інтернаціональна, 34 

 

Витяг з Державного 

реєстру речових прав на 

нерухоме майно про 

реєстрацію іншого 

речового права 

1,44 1824455100:01:029:0009 

Котельня модульна 31,2 

 Комунальна установа 

«Олевський районний центр 

соціальної реабілітації дітей-

інвалідів» 

 

Приміщення 

майстерні 

 

286,6 

м. Олевськ, вул. 

Інтернаціональна, 34 

 

Разом: 8639,6  

31 Адмінприміщення сільської ради вул. С.Шепетька, 17 189,1 документація не виготовлялась 

 сарай сільської ради вул. С.Шепетька, 17 29,4 документація не виготовлялась 

село Тепениця 

32 Адмінприміщення сільської ради вул. Левчука, 40 Технічна 

документація 

відсутня 

Право власності 0.0445 1824487201:09:003:0002 

 сарай сільської ради 

 

вул. Левчука, 40  

село Хочине 

33 Адмінприміщення сільської ради вул. Малікова, 48-а Технічна 

документація 

відсутня 

Витяг з ДЗК 0,0933 1824487601:03:003:0009 

село Рудня-Хочинська 

34 Приміщення аптеки вул. Комсомольська, 70 59,7 документація не виготовлялась 

село Юрове 

35 Адмінприміщення сільської ради вул. Центральна, 54 164,5 Витяг з Державного реєстру 

речових прав на нерухоме 

майно про реєстрацію права 

власності 

0,5627 1824488001:04:003:0014 



 

 

2. Сарнівська ЗОШ І ступенів Приміщення школи 99,5 с. Сарнівка, вул. Леоніда 

Ступницького, 16 

Державний 

АКТ на право 

постійного 

користування 

земельною ділянкою 

0,2189 1824485603:04:013:0001 

Сарай 23,4 

Туалет 3,1 

Разом: 126,0  

3. Заборочанська ЗОШ І 

ступенів 

Будівля школи 186,5 с. Забороче, вул. Миру, 

35 

Державний 

АКТ на право 

постійного 

користування 

земельною ділянкою 

0,2974 1824484003:01:001:0008 

Сарай 27,7 

Разом: 214,2  

4. Болярська ЗОШ І ступенів Будівля школи 225,0 с. Болярка, вул. 

Матросова, 1 

Державний 

АКТ на право 

постійного 

користування 

земельною ділянкою 

0,2317 1824484002:04:003:0003 

Сарай 24,1 

Разом: 249,1  

5. Перганська ЗОШ І-ІІ 

ступенів 

Майстерня 192,1 с. Перга, вул. Сидоренка, 

3 

Державний 

АКТ на право 

постійного 

користування 

земельною ділянкою 

0,2459 1824487602:06:001:0001 

Погріб 8,4 

Будівля школи 511,8 

Їдальня 272,1 

Погріб 104,3 

Теплогенераторна 22,9 

Майстерня 279,2 

Разом: 1390,8  

6. Корощинська ЗОШ І-ІІ 

ступенів 

Школа 380,8 с. Корощине, вул. 

Катерини Зеленої, 5 

Державний 

АКТ на право 

постійного 

користування 

земельною ділянкою 

0,1373 1824486203:11:009:0009 

Початкова школа 101,2 

Майстерня 48,3 

Їдальня 71,0 

Погріб 11,9 

Склад 69,7 

Разом: 682,9  

7. Журжевицька ЗОШ І-ІІ 

ступенів 

Приміщення №1 405,7 с. Журжевичі, пл. 

Центральна, 3 

Державний 

АКТ на право 

постійного 

користування 

земельною ділянкою 

0,0322 

0.6429 

0.0643 

1824482001:03:002:0005 

1824482001:03:002:0003 

1824482001:03:002:0004 
Приміщення №2 151,2 

Сарай 76,4 

Сарай 25,6 

Склад 52,8 

Їдальня 165,9 

Разом: 877,6  



 

 

8. Зубковицька ЗОШ І-ІІІ 

ступенів 

Будівля школи 4927,1 с. Зубковичі, вул. 

Житомирська, 43 

Державний 

АКТ на право 

постійного 

користування 

земельною ділянкою 

1,1440 1824483201:05:003:0009 

Погріб 57,1 

Котельна 123,8 

Насосна 8,3 

Разом: 5116,3  

9. Кам’янська ЗОШ І-ІІІ 

ступенів 

Будівля школи 3850,6 с. Кам’янка, вул. 

Центральна, 53 

Державний 

АКТ на право 

постійного 

користування 

земельною ділянкою 

2,8704 1824483601:05:023:0002 

Погріб 36,5 

Теплиця 102,5 

Котельня 125,3 

Туалет 9,9 

Туалет 4,1 

Разом: 4128,9  

10. Кишинська ЗОШ І-ІІІ 

ступенів 

Будівля школи 3251,4 с. Кишин, вул. 

Житомирська, 63 

Державний 

АКТ на право 

постійного 

користування 

земельною ділянкою 

3,6666 1824484001:11:006:0005 

Майстерня 145,6 

Спортзал 252,3 

Котельня 127,5 

Гараж дерев’яний №1 37,6 

Гараж дерев’яний №2 36,7 

Стрілецький тир 21,3 

Господарський сарай 47,7 

Туалет надвірний 32,6 

Разом: 3952,7  

11. Сущанська ЗОШ І-ІІ 

ступенів 

Будівля школи 238,3 с. Сущани, вул. 

Набережна, 1 

Державний 

АКТ на право 

постійного 

користування 

земельною ділянкою 

0,7311 1824486801:02:003:0011 

Будівля школи 137,7 

Майстерня 148,1 

Сарай 135,8 

Артсвердловина 63,8 

Разом: 723,7  

12. Варварівська ЗОШ І-ІІІ 

ступенів 

Будівля школи 1194,9 с. Варварівка, вул. 

Шкільна, 20 

Державний 

АКТ на право 

постійного 

користування 

земельною ділянкою 

2,9771 1824486202:05:004:0015 

Склад 14,1 

Котельня 93,2 

Котельня 6,7 

Туалет 15,3 

Разом: 1324,2 

13. Дружбівський НВК Будівля школи 3895,1 смт. Дружба, вул. 

Незалежна, 4 

Державний 

АКТ на право 

постійного 

1,8155 1824455400:02:001:0003 

Разом: 3895,1  



 

 

користування 

земельною ділянкою 

14. Калинівська ЗОШ І-ІІ 

ступенів 

Будівля школи №1 460,5 с. Калинівка, вул. 

Кузнєцова, 6 

Державний 

АКТ на право 

постійного 

користування 

земельною ділянкою 

2,0879 1824481301:10:019:0001 

Будівля школи №2 189,0 

Їдальня 81,2 

Погріб 9,2 

Майстерня 70,7 

Сарай 72,6 

Разом: 883,2  

15. Покровська ЗОШ І-ІІІ 

ступенів 

Будівля школи 722,9 с.Покровське, вул. 

Молодіжна, 2 

Державний 

АКТ на право 

постійного 

користування 

земельною ділянкою 

2,2221 1824484401:11:002:0006 

Майстерня 119,6 

Сарай 17,7 

Їдальня 80,9 

Навіс 72,1 

Овочесховище 27,9 

Разом: 1041,1  

16. Стовпинська ЗОШ І-ІІ 

ступенів 

Будівля школи 2078,3 с. Стовпинка, вул. 

Корольова, 1 

Державний 

АКТ на право 

постійного 

користування 

земельною ділянкою 

2,4570 1824486401:02:002:0004 

Будівля школи 216,8 

Овочесховище 37,9 

Котельня 160,1 

Піднавіс для дров 68,1 

Буд. теплиці приб. 96,3 

Туалет 9,8 

Разом: 2667,3  

17. Юрівська ЗОШ І-ІІ ступенів Будівля школи 778,5 с. Юрове, вул. Шкільна, 

1 

Державний 

АКТ на право 

постійного 

користування 

земельною ділянкою 

1,8015 1824488001:04:003:0005 

Спортзал 244,0 

Їдальня 143,2 

Господарчий сарай 43,0 

Сарай 7,9 

Господарчий сарай 54,8 

Разом: 1271,4  

18. Жубровицька ЗОШ І-ІІІ 

ступенів 

Будівля школи 5471,7 с. Жубровичі, вул. 

Шевченка, 1 

Державний 

АКТ на право 

постійного 

користування 

земельною ділянкою 

5,4863 1824481601:05:008:0008 

Пилоцех та гараж 285,6 

Будівля глуб. насоса 3,9 

Теплиця 106,4 

Котельня 131,1 

Разом: 5998,7  



 

 

19. Хмелівська ЗОШ І ступенів Будівля школи 179,1 с. Хмелівка, вул. Лісова, 

56 

Державний 

АКТ на право 

постійного 

користування 

земельною ділянкою 

0,4707 1824487205:16:002:0003 

Сарай 37,4 

Разом: 216,5  

20. Будківська ЗОШ І ступенів Будівля школи 83,3 с. Будки, вул. Миру, 13 Державний АКТ на 

право постійного 

користування 

0,7140 1824484402:08:002:0001 

Сарай 23,0 

Туалет 5,7 

Разом: 112,0  

21. Олевська ЗОШ І-ІІІ ступенів 

№2 

Будівля школи 3629,7 м. Олевськ, вул. 

Шкільна, 1 

Державний АКТ на 

право постійного 

користування 

2,0570 1824455100:01:019:0033 

Котельня 13,4 

Господарча будівля 43,9 

Господарча будівля 7,6 

Разом: 3694,6  

23. Олевська ЗОШ №3 І-ІІІ 

ступенів 

Будівля школи 4832,9 м. Олевськ, вул. 

Пушкіна, 24б 

Державний АКТ на 

право постійного 

користування 

земельною ділянкою 

2,5140 1824455100:02:030:0003 

Котельня 129,7 

Цегляна будівля 34,8 

Надвірна вбиральня 35,5 

Будівля гаража 240,0 

Разом: 5272,9  

24. Новоозерянський НВК Будівля школи 3591,1 смт. Новоозерянка, вул. 

Заводська, 5 

Державний АКТ на 

право постійного 

користування 

земельною ділянкою 

1,7815 1824456000:05:001:0003 

Котельня 135,1 

Погріб 49,1 

Теплиця 95,6 

Тир 69,9 

Туалет 29,7 

Разом: 3971,5  

25. Замисловицька ЗОШ І-ІІІ 

ступенів 

Будівля школи 2826,4 с. Замисловичі, вул. 

Княгині Ольги, 3 

Державний АКТ на 

право постійного 

користування 

земельною ділянкою 

2,4744 1824482401:04:001:0001 

Погріб 13,3 

Котельня 137,0 

Господарча будівля 44,5 

Господарча будівля 15,0 

Теплиця 93,9 

Буд. зовн. водоприйм  3,9 

Будівля туалета 14,8 

Будівля сміттєзбір 24,7 

Разом: 3173,5  



 

 

26. Лопатицька ЗОШ І-ІІІ 

ступенів 

Будівля школи 6431,6 с. Лопатичі, вул. 

Гагаріна, 50 

Державний АКТ на 

право постійного 

користування 

земельною ділянкою 

1,4205 1824485301:03:016:0001 

Котельня 35,7 

Теплиця 77,1 

Овочесховище 39,3 

Сарай 143,0 

Туалет 11,3 

Туалет 13,6 

Разом: 6851,6  

27. Копищенська ЗОШ І-ІІІ 

ступенів 

Будівля школи 589,9 с. Копище, 

вул.Партизанська, 31 

Державний АКТ на 

право постійного 

користування 

земельною ділянкою 

2,4646 1824484801:02:005:0002 

Майстерня 143,2 

Спортзал 220,2 

Бібліотека 93,9 

Погріб 16,8 

Тир 19,6 

Їдальня 259,3 

Сарай 28,0 

Туалет 18,7 

Котельня модульна 31,2 

Разом: 1690,8  

28. Майданська ЗОШ І-ІІІ 

ступенів 

Будівля школи 511,6 с. Майдан, вул. 

Національного 

Визволення, 57б 

Державний АКТ на 

право постійного 

користування 

земельною ділянкою 

1,3680 1824485601:07:015:0002 

Інтернат 527,1 

Котельня-майстерня 132,9 

Погріб 8,7 

Сарай 31,9 

Тир 13,8 

Разом: 1226,0  

 Будівля старої школи   103,6 с. Майдан, вул. 

Національного 

Визволення, 57б/1 

Державний АКТ на 

право постійного 

користування 

земельною ділянкою 

1,3680 1824485601:07:015:0002 

29. Хочинська ЗОШ І-ІІІ 

ступенів 

Будівля школи №1 525,3 с. Хочине, вул. Шкільна, 

1 

   

Будівля школи №2 352,6 

Майстерня 100,6 

Їдальня 192,3 

Погріб 18,4 

Сарай 94,0 

Туалет 15,8 



 

 

Разом: 1299,00  

30. Тепеницька ЗОШ І-ІІІ 

ступенів 

Будівля школи 2374,1 с. Тепениця, вул. Архипа 

Левчука, 27 

Державний АКТ на 

право постійного 

користування 

земельною ділянкою 

2,0555 1824487201:09:001:0010 

Котельня 41,0 

Тир 60,4 

Теплиця 70,1 

Овочесховище 53,8 

Літній навіс 57,7 

Разом: 2657,1  

31. Зольнянська ЗОШ І-ІІ 

ступенів 

Будівля школи 246,2 с. Зольня, пл. Перемоги, 

2 

Державний АКТ на 

право постійного 

користування 

земельною ділянкою 

1,9953 1824482801:03:015:0002 

Будівля школи 230,0 

Сарай 53,2 

Сарай 18,8 

Разом: 548,2  

32. Майдан-Копищенська ЗОШ 

І-ІІ ступенів 

Будівля школи 301 с. Майдан-

Копищенський, вул. 

Шведа, 1 

Державний АКТ на 

право постійного 

користування 

земельною ділянкою 

0,7071 1824484802:09:003:0001 

Майстерня 189,9 

Будівля школи 335,4 

Сарай 24,3 

Навіс 52,4 

Сарай 52,7 

Сарай 34,0 

Разом: 989,7  

33. Озерянська ЗОШ І-ІІ 

ступенів 

Будівля школи 509,4 смт. Новоозерянка, вул. 

Шкільна, 2 

Державний АКТ на 

право постійного 

користування 

земельною ділянкою 

1,7904 1824456001:04:002:0002 

Майстерня 101,9 

Їдальня 325,4 

Сарай 31,7 

Скважина 3,8 

Сарай 73,2 

Сарай 21,3 

Разом: 1066,7  

34. Сердюківська ЗОШ І-ІІ 

ступенів 

Будівля школи 171,7 с. Сердюки, вул. 

Першотравнева, 17 

Державний АКТ на 

право постійного 

користування 

земельною ділянкою 

0,2806 1824482803:05:016:0003 

Майстерня 96,5 

Їдальня 63,8 

Сарай 36,0 

Туалет 14,6 

Разом: 382,6  

35. Андріївська ЗОШ І ст Будівля школи 187,2 с. Андріївка, вул. Лесі 

Українки, 17 

Державний АКТ на 

право постійного 

0,2649 1824486802:03:004:0002 

Сарай 38,7 



 

 

Туалет 1,4 користування 

Разом: 1271,4  

36. Джерельська ЗОШ І ст Будівля школи 87,9 с. Джерело, вул. М. 

Кирильчука, 6 

Державний АКТ на 

право постійного 

користування 

0,1730 1824485602:09:013:0001 

Сарай 13,7 

Туалет 2,4 

Разом: 104,0  

37. Олевський МНВК Будівля МНВК 958,1 м. Олевськ, вул. 

Пушкіна, 9 

Державний АКТ на 

право постійного 

користування 

0,7889 1824455100:02:029:0019 

Котельня 44,0 

Гараж 407,0 

Гараж 69,6 

Гараж 189,4 

Вагон №1 19,5 

Вагон №2 19,1 

Разом: 1706,7  

38. Олевський ЦХЕТУМ Будівля 1681,1 м. Олевськ, вул. 

Гетьмана Виговського, 

30 

Витяг з Державного 

реєстру речових прав на 

нерухоме майно про 

реєстрацію іншого 

речового права 

0,1900 1824455100:01:014:0037 

Котельня модульна 31,2 

Разом: 1712,3  

39. Станція юних техніків Будівля 180,4 м. Олевськ, вул. Чкалова, 

14/6 

Державний АКТ на 

право постійного 

користування 

земельною ділянкою 

0,0641 1824455100:01:030:0038 

Разом: 180,4  

40. Відділ освіти Приміщення 697,8 м. Олевськ, бульвар 

Воїнів-афганців, 1 

Державний АКТ на 

право постійного 

користування 

земельною ділянкою 

0,1363 1824455100:01:030:0016 

Склад 40,8 

Вбиральня 3,6 

 Разом: 742,2  

41. Обищанська ЗОШ І ст Приміщення 178,6 с. Обище, вул. 

Центральна, 33а 

Державний АКТ на 

право постійного 

користування 

земельною ділянкою 

0,2791 1824487203:03:002:0001 

  Сарай 32,1 с. Обище, вул. 

Центральна, 33а 

42. Варварівський ДНЗ №12 

«Барвінок» 

Приміщення 369,8 с.Варварівка, вул. 

Шкільна ,18 

Витяг з Державного 

реєстру речових прав на 

нерухоме майно про 

реєстрацію права 

власності 

0,6917 1824486202:05:004:0048 

Сарай 9,2 

Котельня 34,0 

43. Корощинський ДНЗ №31 Приміщення 428,5 с.Корощино, Витяг з Державного 0.4715 1824486203:11:009:0014 



 

 

«Сонечко» Насосна 32,9 вул.Гагаріна,4 реєстру речових прав на 

нерухоме майно про 

реєстрацію права 

власності 

Котельня 62,7 

44. Зольнянський ДНЗ №25 

«Чебурашка» 

Приміщення 882,5 с.Зольня, вул. 

Морозова,3 

Витяг з Державного 

реєстру речових прав на 

нерухоме майно 

0,2467 1824482801:03:016:0006 

  

45. Тепеницький ДНЗ №24 

«Віночок» 

Приміщення 131,5 с.Тепениця, вул. 

Левчука,43-6 

 0,2203 1824487201:09:001:0082 

  

46. Хмелівський ДНЗ №32 

«Лісова казка» 

 Технічна 

документа

ція 

відсутня 

с.Хмелівка, вул.Лісова, 

101-а 

Витяг з Державного 

реєстру речових прав на 

нерухоме майно про 

реєстрацію права 

власності 

1,1839 1824487205:16:005:0024 

47. Юрівський ДНЗ №35 

«Пролісок» 

Приміщення 600,4 с.Юрове, вул.Миру, 19 Витяг з Державного 

реєстру речових прав на 

нерухоме майно про 

реєстрацію права 

власності 

0,4908 1824488001:04:003:0015 

  

48. Зубковицький ДНЗ №23 

«Малятко» 

Приміщення 625,5 с.Зубковичі, вул. 

Житомирська, 52 а 

Технічна документація на затвердженні 

  

49. Жубровицький ДНЗ №15 

«Чебурашка» 

 634,8 с.Жубровичі, вул. 

Шевченка,11 

Державний АКТ на 

право постійного 

користування 

земельною ділянкою 

0,6276 1824481601:05:008:0052 

  

50. Кам’янський ДНЗ №9 

«Світлячок» 

 315,4 с.Кам’янка, вул. 

Набережна, 35 

Витяг з Державного 

реєстру речових прав на 

нерухоме майно про 

реєстрацію права 

власності 

0,3049 1824483601:05:039:0007 

  



 

 

51. Лопатицький ДНЗ №18 

«Дзвіночок» 

 204,0 с.Лопатичі, вул. Зарічна, 

26 

Витяг з Державного 

реєстру речових прав на 

нерухоме майно про 

реєстрацію права 

власності 

0,2097 1824485301:03:047:0002 

  

52. Сущанський ДНЗ  926,6  с.Сущани 

вул..С.Шепетька,18 

документація в процесі 

виготовлення 

0,6923 1824486801:02:003:0047 

 

53. Покровський ДНЗ 

(коротк.переб) 

  

- 

с.Покровське, вул. Лісна, 

5 

Державний АКТ на 

право постійного 

користування 

земельною ділянкою 

0,1138 1824484401:11:005:0007 

54. Журжевицький ДНЗ 

(діяльність призупинено) 

 Технічна 

документа

ція 

відсутня 

с.Журжевичі, вул. 

Площа центральна, 1 

документація не виготовлялась 

55. Будківський ДНЗ 

(діяльність призупинено) 

 Технічна 

документа

ція 

відсутня 

с.Будки, вул. Миру, 13 документація не виготовлялась 

56. Обищенський ДНЗ 

(діяльність призупинено) 

 Технічна 

документа

ція 

відсутня 

с.Обище, вул. 

Центральна, 35-а 

документація не виготовлялась 

57. Дитячий садок (не діє)  Технічна 

документа

ція 

відсутня 

с. Калинівка, вул. Нова, 

23 

документація не виготовлялась 

58. Дитячий садок (не діє)  92,4 с. Джерело, вул. Л. 

Ступницького, 15а 

документація не виготовлялась 

  

59. Дитячий садок (не діє)  192,8 с. Сарнівка, вул. Л. 

Ступницького, 12б 

документація не виготовлялась 

  

60. Дитячий садок (не діє)  Технічна 

документа

ція 

с. Дружба, вул. 

Незалежна, 9 

документація не виготовлялась 



 

 

відсутня 

61. Дитячий садок (не діє)  939,7 с. Копище, вул. 

Партизанська, 50в 

Витяг з Державного 

реєстру речових прав 

на нерухоме майно про 

реєстрацію права 

власності 

0,4167 1824484801:02:005:0019 

  

62. Дитячий садок (не діє)  Технічна 

документа

ція 

відсутня 

с. Майдан, 

Національноговизволенн

я, 32 

документація не виготовлялась 

63. Дитячий садок (не діє)   92,4 с. Джерело, вул. Миколи 

Курильчука, 15  

документація не виготовлялась 

  

64. Дитячий садок (не діє)   192,8 с. Сарнівка, Леоніда 

Ступницького, 12б 

документація не виготовлялась 

  

 

Відділ культури 

 

№ Назва переданого об'єкту  Адреса Площа об’єкта 

нерухомості 

(м
2
) 

Право 

встановлюючий 

документ 

Площа, га Кадастровий номер 

1. Бібліотека с. Варварівка вул. Калініна, 35б 70,7  

Право власності 

 

0.0346 1824486202:05:003:0039 

2. Бібліотека Майдан вул.Національного 

визволення,1 

 

Технічна 

документація 

відсутня 

документація не виготовлялась 

3. Бібліотека с.Озеряни вул.Центральна, 8 Технічна 

документація 

відсутня 

документація не виготовлялась 

 хлів бібліотеки с.Озеряни вул.Центральна, 8 Технічна 

документація 

відсутня 

документація не виготовлялась 

4. Будинок культури с.Замисловичі вул.Книгині Ольги,12 1873,0 Витяг з ДЗК 0,7072 1824482401:04:001:0025 

5. Будинок культури с. Зубковичі вул.Житомирська, 47 Технічна 

документація 

відсутня 

документація не виготовлялась 



 

 

6. Будинок культури с.Калинівка вул.Перемоги,2 Технічна 

документація 

відсутня 

Витяг з ДЗК 0,3248 1824481301:10:050:0003 

7. Будинок культури с. Тепениця вул.Левчука, 39А Технічна 

документація 

відсутня 

Витяг з ДЗК 0,4343 1824487201:09:001:0080 

8. Будинок культури с. Жубровичі вул.Шевченка, 14А 1135,0 Державний АКТ на 

право постійного 

користування 

земельною 

ділянкою 

1,4273 1824481601:05:006:0124 

9. Будинок культури с. Лопатичі вул.Гагаріна, 61 в 1933,5 Витяг з Державного 

реєстру речових 

прав на нерухоме 

майно про 

реєстрацію права 

власності 

0,4724 1824485301:03:017:0004 

10. Будинок культури с. Дружба вул. Мира, 11 784,77 документація не виготовлялась 

11. Будинок культури с. Кам’янка вул.Центральна ,92 503,9 Витяг з Державного 

реєстру речових 

прав на нерухоме 

майно про 

реєстрацію права 

власності 

0.1336 1824483601:05:010:0007 

12. Будинок культури с. Копище вул.Партизанська, 50 б 1611,9 Витяг з Державного 

реєстру речових 

прав на нерухоме 

майно про 

реєстрацію права 

власності 

0,3563 1824484801:02:005:0018 

13. Будинок культури с. Корощино вул.К.Зеленко, 16 29,2 Витяг з Державного 

реєстру речових 

прав на нерухоме 

майно про 

реєстрацію права 

власності 

0,4311 1824486203:11:009:0015 

14. Будинок культури с. Кишин вул. Житомирська, 66 1752,4 Державний АКТ на 

право постійного 

0,9964 1824484001:11:006:0011 



 

 

користування 

земельною 

ділянкою 

15. Будинок культури с. Стовпинка вул.Тараса Шевченка, 32 471,4 документація не виготовлялась 

16. Будинок культури смт. Новоозерянка вул.Заводська, 5 Технічна 

документація 

відсутня 

документація не виготовлялась 

17. Будинок культури с. Хочине вул.Малікова, 51 а Технічна 

документація 

відсутня 

Витяг з ДЗК 0,6302 1824487601:03:004:0014 

18. Сільський клуб с. Варварівка вул. Лесі Українки, 45а 159,1 право власності 0.0418 1824486202:05:003:0040 

19. Сільський клуб с.Зольня вул. Морозова, 2 14/25 част.буд. 

202,3 

Витяг з Державного 

реєстру речових 

прав на нерухоме 

майно про 

реєстрацію права 

власності 

0,1271 1824482801:03:015:0014 

20. Сільський клуб с. Ковалівка вул. Перемоги, 21 121,9 Витяг з Державного 

реєстру речових 

прав на нерухоме 

майно про 

реєстрацію права 

власності 

0,0663 1824482802:04:009:0003 

21. Сільський клуб с. Майдан вул. Національного 

Визволення, 59а 

Технічна 

документація 

відсутня 

Витяг з ДЗК 0,0609 1824485601:07:011:0001 

22. Сільський клуб с. Сарнівка вул. Леоніда Ступницького, 

16 б 

192,0 Витяг з ДЗК 0,2081 1824485603:04:013:0003 

23. Сільський клуб с. Джерело вул. Миколи Курельчука, 

16в 

160,3 Витяг з ДЗК 0,1310 1824485602:09:013:0007 

24. Сільський клуб с.Михайлівка ,вул. Рад ,10а Технічна 

документація 

відсутня 

документація не виготовлялась 

25. Сільський клуб с. Млинок , вул. Партизанська, 31а Технічна 

документація 

відсутня 

документація не виготовлялась 

26. Сільський клуб с. Обище вул. Центральна, 33а Технічна 

документація 

Витяг з Державного 

реєстру речових 

0.1059 1824487203:16:001:0001 



 

 

відсутня прав на нерухоме 

майно про 

реєстрацію права 

власності 

27. Сільський клуб с. Озеряни вул. Центральна, 7 Технічна 

документація 

відсутня 

документація не виготовлялась 

 Хлів клубу с. Озеряни вул. Центральна, 7  документація не виготовлялась 

28. Сільський клуб с. Р.Озерянська вул. Миру,1 205,5 документація в процесі виготовлення 

 Хлів клубу с. Р.Озерянська вул. Миру,1  документація в процесі виготовлення 

29. Клуб с. Рудня-Бистра вул. Житомирська, 1 299,7 - - - 

30. Сільський клуб с. Сердюки вул. Першотравнева, 17а 122,9 Витяг з Державного 

реєстру речових 

прав на нерухоме 

майно про 

реєстрацію права 

власності 

0,1240 1824482800:05:016:0003 

31. Сільський клуб с. Хмелівка вул. Лісова, 106а Технічна 

документація 

відсутня 

Витяг з Державного 

реєстру речових 

прав на нерухоме 

майно про 

реєстрацію права 

власності 

0.5188 1824487205:16:005:0023 

32. Сільський клуб с. Андріївка вул. Лесі Українки, 15 Технічна 

документація 

відсутня 

документація не виготовлялась 

33. Сільський клуб с. Журжевичі вул. Центральна, 6а 420,0 документація не виготовлялась 

34. Сільський клуб с. Забороче вул. Миру, 52а Технічна 

документація 

відсутня 

документація в процесі виготовлення 

35. Сільський клуб с. Болярка вул. Зелена, 5 Технічна 

документація 

відсутня 

Державний АКТ на 

право постійного 

користування 

земельною 

ділянкою 

0,1728 1824484002:04:004:0004 

36. Сільський клуб с. Перга вул. Центральна, 1а Технічна 

документація 

відсутня 

Витяг з ДЗК 0,1147 1824487602:001:0007 



 

 

37. Сільський клуб с. Сущани  вул. Сергія Щепетька, 15а 309,1  0.2308 1824486801:02:002:0068 

38. Сільський клуб с. Рудня, вул. Миру, 1 320,0 документація не виготовлялась 

39. Сільський клуб (не діє) с. Устинівка, вул. Центральна Технічна 

документація 

відсутня 

документація не виготовлялась 

40. Сільський клуб с. Юрове  вул. Центральна, 14а 327,7 Витяг з Державного 

реєстру речових 

прав на нерухоме 

майно про 

реєстрацію права 

власності 

0,5627 1824488001:04:003:0014 

41. Міський Будинок культури 

Олевської міської ради 

с. Олевськ вул. Свято – 

Миколаївська, 34 

2108,1 документація не виготовлялась 

42. Музична школа Олевської 

міської ради 

м. Олевськ вул. Бульвар Воїнів 

Афганців, 8 

302,4 документація не виготовлялась 

43. Краєзнавчий музей Олевської 

міської ради 

м. Олевськ, вул. Володимирська, 6 566,8 документація не виготовлялась 

44. Музей історії с. Копище с. Копище вул. Партизанська, 49 239,5 документація не виготовлялась 

45. Централізова бібліотечна 

система Олевської міської 

ради 

с. Олевськ вул. Свято – Миколаївська, 

34 

 

- 

документація не виготовлялась 

46. Приміщення старої бібліотеки с. Зубковичі, вул. Житомирська, 44 Технічна 

документація 

відсутня 

документація не виготовлялась 

47. Нежитлове приміщення 

(бувший сільський клуб) 

с. Артинськ, вул.  Гагаріна, 15 Технічна 

документація 

відсутня 

- 

 

Комунальний заклад «Олевський центр первинної медико-санітарної допомоги» 

 

№ Назва переданого об'єкту  Адреса Площа об’єкта 

нерухомості (м
2
) 

Право 

встановлюючий 

документ 

Площа 

земельної 

ділянки,  

Кадастровий номер 

1. Олевський районний центр первинної 

медико-санітарної допомоги  

м. Олевськ,  

вул. Свято-Миколаївська, 46 

1060,1 документація в 

процесі 

виготовлення 

0,2800 1824455100:01:032:0124 

 будівля амбулаторного 

поліклінічного підрозділу  

м. Олевськ,  

вул. Свято-Миколаївська, 46 

923,5 документація не виготовлялась 



 

 

 будівля туалету м. Олевськ,  

вул. Свято-Миколаївська, 46 

9,4 документація не виготовлялась 

 рентген кабінет м. Олевськ,  

вул. Свято-Миколаївська, 46 

133,6 документація не виготовлялась 

2. Амбулаторія загальної практики 

сімейної медицини  

с. Кам’янка 

с. Кам’янка, 

вул. Набережна, 37 

434,6 документація не виготовлялась 

3. Амбулаторія загальної практики 

сімейної медицини   

с. Кишин 

с. Кишин, 

вул. Житомирська, 71 

145,1 документація не виготовлялась 

4. Амбулаторія загальної практики 

сімейної медицини   

с. Зубковичі 

с. Зубковичі,  

вул. Житомирська, 45 

166,4 документація не виготовлялась 

5. Амбулаторія загальної практики 

сімейної медицини   

с. Рудня-Хочинська 

с. Рудня-Хочинська,  

вул. Незалежна, 71 

199,5 документація не виготовлялась 

 будівля гаражу с. Рудня-Хочинська,  

вул. Незалежна, 71 

- 

 

документація не виготовлялась 

 

 

 будівля підсобних приміщень с. Рудня-Хочинська,  

вул. Незалежна, 71 

- документація не виготовлялась 

 будівля погребу с. Рудня-Хочинська,  

вул. Незалежна, 71 

- документація не виготовлялась 

 будівля кладової с. Рудня-Хочинська,  

вул. Незалежна, 71 

- документація не виготовлялась 

6. Амбулаторія загальної практики 

сімейної медицини   

с. Сущани 

с. Сущани,  

вул. Серія Шепетько, 23 

84,6 документація не виготовлялась 

7. Амбулаторія загальної практики 

сімейної медицини   

с. Копище 

с. Копище, 

вул. Партизанська, 52а 

407,7 документація не виготовлялась 

8. Амбулаторія загальної практики 

сімейної медицини   

с. Жубровичі 

с. Жубровичі,  

вул. Шевченка, 12б 

308,1 документація не виготовлялась 

9. Амбулаторія загальної практики 

сімейної медицини 

  с. Лопатичі 

с. Лопатичі, 

вул. Гагаріна, 61б 

145,3 документація не виготовлялась 

10. Амбулаторія загальної практики с. Зольня, 195,3 документація не виготовлялась 



 

 

сімейної медицини   

с. Зольня 

Площа Перемоги, 4 

 будівля складу с. Зольня, 

Площа Перемоги, 4 

- документація не виготовлялась 

 будівля погреба с. Зольня, 

Площа Перемоги, 4 

- документація не виготовлялась 

 будівля сараю с. Зольня, 

Площа Перемоги, 4 

- документація не виготовлялась 

 будівля житлового будинку  с. Зольня, 

Площа Перемоги, 4 

- документація не виготовлялась 

 будівля лікарні с. Зольня, 

Площа Перемоги, 4 

- документація не виготовлялась 

11. Амбулаторія загальної практики 

сімейної медицини  

 смт. Дружба 

смт. Дружба,  

вул. Набережна, 1б  

3200,0 документація не виготовлялась 

12. Фельшерсько акушерський пункт  

с. Покровське 

с. Покровське, 

вул. Лісна, 4а 

230,0 документація не виготовлялась 

13. Фельдшерський пункт 

 с. Болярка 

с. Болярка, 

вул. Матросова, 4 

74,4 документація не виготовлялась 

 будівля сараю с. Болярка, 

вул. Матросова, 4 

- документація не виготовлялась 

14. Фельдшерський пункт 

 с. Артинськ 

с. Артинськ, 

вул. Гагаріна, 10 

69,0 документація не виготовлялась 

15. Фельшерсько акушерський пункт  

с. Калинівка 

с. Калинівка, 

вул. Лесі Українки, 1 

92,0 документація не виготовлялась 

16. Фельшерсько акушерський пункт  

с. Варварівка 

с. Варварівка, 

вул. Зарічна, 1 

117,0 документація не виготовлялась 

17. Фельшерсько акушерський пункт  

с. Юрове 

с. Юрове, 

вул. Центральна, 81 

96,0 документація не виготовлялась 

 будівля туалету с. Юрове, 

вул. Центральна, 81 

- документація не виготовлялась 

 будівля сараю с. Юрове, 

вул. Центральна, 81 

- документація не виготовлялась 

18. Фельшерсько акушерський пункт  

с. Корощине 

с. Корощине, 

 вул. Пушкіна, 21 

49,3 документація не виготовлялась 

19. Фельшерсько акушерський пункт 

 с. Перга 

с. Перга,  

вул. Геологів, 5 

72,0 документація не виготовлялась 

20. Фельшерсько акушерський пункт  с. Замисловичі, 85,0  



 

 

с. Замисловичі пров. Незалежний, 1б 

21. Фельшерсько акушерський пункт  

с. Корощино 

с. Корощино, 

вул. Пушкіна, 21 

49,3  

22. Фельшерсько акушерський пункт  

с. Покровське 

с. Покровське, 

вул. Лісна, 4а 

230,0  

23. Фельшерсько акушерський пункт  

с. Калинівка 

с. Калинівка, 

вул. Лесі Українки, 1 

92,0  

24. Фельшерсько акушерський пункт  

с. Сповпинка 

с. Сповпинка, 

вул. Шевченка, 37 

112,0  

25. Фельшерсько акушерський пункт  

с. Хочино 

с. Хочино, 

вул. Малікова, 45а 

63,0  

26. Фельшерсько акушерський пункт  

с. Перга 

с. Перга, 

вул. Геологів, 5 

72,0  

27. Фельдшерський пункт 

с. Будки 

с. Будки, 

вул. Миру, 12а 

47,0  

28. Фельдшерський пункт 

с. Млинок 

с. Млинок, 

вул. Партизанська, 31а 

56,0  

29. Фельдшерський пункт 

с. Андріївка 

с. Андріївка, 

вул. Лесі Українки, 16 

105,0  

30. Фельдшерський пункт 

с. Хмелівка 

с. Хмелівка,  

 вул. Лісова, 101а 

98,0  

31. Фельдшерський пункт 

с. Джерело 

с. Джерело, 

вул. Миколи Курильчука, 15 

64,0  

32. Фельдшерський пункт 

с. Болярка 

с. Болярка, 

вул. Матросова, 4 

74,4  

 будівля сараю с. Болярка, 

вул. Матросова, 4 

-  

33. Фельдшерський пункт 

с. Рудня-Озерянська 

с. Рудня-Озерянська, 

 вул. Перемоги,1 

92,0  

34. Фельдшерський пункт 

с. Діброва   

с. Діброва, 

вул. Перемоги, 16 

112,0  

35. Фельдшерський пункт 

с. Забороче 

с. Забороче, 

вул. Миру, 52 

124,0  

36. Фельдшерський пункт 

с. Майдан Копищанський 

с. Майдан Копищанський, 

 вул. Бортницька, 3а 

79,0  

 будівля сараю 

 

с. Майдан Копищанський, 

 вул. Бортницька, 3а 

-  



 

 

37. Фельдшерський пункт 

с. Лісове 

с. Лісове, 

 вул.Хільчука, 9 

56,0  

 

Комунальна установа «Олевська центральна лікарня» Олевської міської ради 

 

№ 

п/п 

Назва переданого об'єкту Адреса Площа об’єкта 

нерухомості (м
2
) 

Право 

встановлюючий 

документ 

Площа 

земельної 

ділянки, га 

Кадастровий номер 

1. Комунальна установа «Олевська 

центральна лікарня» Олевської 

міської ради 

м. Олевськ, провулок Промисловий, 

2 

12410,5 

документація в 

процесі 

виготовлення 

4,0915 1824455100:01:032:0125 

2. Пологове відділення Олевської 

центральної районна лікарня 

м. Олевськ, провулок Промисловий, 

2 

1753 

3. Інфекційне відділення Олевської 

центральної районна лікарня 

м. Олевськ, провулок Промисловий, 

2 

243 

4. Хірургічне та пологове відділення 

Олевської центральної районна 

лікарня 

м. Олевськ, провулок Промисловий, 

2 

1224,3 

5. Стоматологічна поліклініка 

Олевської центральної районна 

лікарня 

м. Олевськ, провулок Промисловий, 

2 

676,7 

6. Клініко-діалогічна лабораторія та 

адміністрація Олевської центральної 

районна лікарня 

м. Олевськ, провулок Промисловий, 

2 

443,2 

7. Будівля дизельної м. Олевськ, провулок Промисловий, 

2 

51,8 

8. Господарчий блок та паталого-

анатомічне відділення Олевської 

центральної районна лікарня 

м. Олевськ, провулок Промисловий, 

2 

2960,8 

9. Терапевтичний корпус Олевської 

центральної районна лікарня 

м. Олевськ, провулок Промисловий, 

2 

4309,8 

10. Дитяча поліклініка Олевської 

центральної районна лікарня 

м. Олевськ, вул. Володимирська, 7 749,7 документація не виготовлялась 

 

Перелік майна 

 



 

 

№

 № 

п/п 

 

Назва переданого об'єкту 

 

Адреса 

Площа об’єкта 

нерухомості (м
2
) 

Право 

встановлюючий 

документ 

Площа 

земельної 

ділянки, га 

Кадастровий номер 

 

 

1. 

Кишинське стаціонарне відділення 

для постійного проживання 

Олевського територіального центру 

соціального обслуговування 

(надання соціальних послуг) 

Олевського району 

 

с. Кишин, 

вул. Житомирська, 55а 

 

1270,6 

Державний АКТ на 

право постійного 

користування 

земельною 

ділянкою 

 

0,8925 

 

1824484001:11:010:0023 

 

 Господарська будівля Кишинське 

стаціонарне відділення для 

постійного проживання Олевського 

територіального центру соціального 

обслуговування (надання соціальних 

послуг) Олевського району 

с. Кишин, 

вул. Житомирська, 55а 

183,2 

 Кормокухня Кишинське стаціонарне 

відділення для постійного 

проживання Олевського 

територіального центру соціального 

обслуговування (надання соціальних 

послуг) Олевського району 

с. Кишин, 

вул. Житомирська, 55а 

22,4 

 

2. 

Комунальна установа «Олевська 

дитячо-спортивна школа боротьби» 

Олевської міської ради 

м. Олевськ, 

вул. Свято-Миколаївська, 4 

 

429,9 Право власності 0,3393 1824455100:01:028:0124 

 Приміщення бувшого швейного цеху 

«Силуєт», що  переуває на балансі 
комунальної установи «Олевська 

дитячо-спортивна школа боротьби» 

Олевської міської ради 

м. Олевськ, 

вул. Пушкіна, 9 

- - - - 

 

3. 

Комунальна установа «Олевська 

дитячо-спортивна школа» Олевської 

міської ради 

м. Олевськ, 

вул. Свято-Миколаївська, 10 

 

572,2 документація не виготовлялась 

 

 

Районний стадіон «Колос», що 

перебуває на балансі  комунальної 

 

м. Олевськ, вул. 

 

 

Земельна ділянка-1,5450га 

 документація в процесі виготовлення 



 

 

 установи «Олевська дитячо-

спортивна школа» Олевської міської 

ради 

Промислова, 8а - 

 

4. 

Комунальна установа «Центр 

соціальних служб для сім’ї, дітей та 

молоді Олевської міської ради» 

м. Олевськ, вул. 

Володимирська, 1 

 

82,1 

- - - 

 

 

5. 

Магазин "Милосердя" 

територіального центру соціального 

обслуговування (надання соціальних 

послуг) Олевського району 

м. Олевськ, 

вул. Свято-воздвиенська, 2а 

Частина 

нежитлового 

приміщення, 

загальною 

площею-100,1 

документація не виготовлялась 

 

6. 

Комунальна установа «Трудовий 

архів Олевського району» Олевської 

міської ради 

м. Олевськ, 

вул. Привокзальна, 5 

(оренда приміщення) 

 

132,4 

- - - 

 

7. 

Адмінприміщення та господарські 

споруди (бувша районна державна 

адміністрація) 

м. Олевськ, 

вул. Свято-Миколаївська, 4 

 

2014,4 

Право власності 0,3393 1824455100:01:028:0124 
 Гараж (бувша районна державна 

адміністрація) 

м. Олевськ, 

вул. Свято-Миколаївська, 4 

 

313,9 

 

8. 

Незавершене будівництво 45-ти 

квартирного житлового будинку 

м. Олевськ, 

вул. Свято-Миколаївська, 49 

- Право власності 0,1995 1824455100:01:030:0046 

 

 

 



 

 

                                        
Україна  

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

__________________________________________________________________ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 343 

ХVІІІ сесія           VІІІ скликання  

 

від 16.11.2017 року 

 

Про внесення змін до договорів 

оренди нежитлових приміщень 

 

 Керуючись ст. 42, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні» та враховуючи рекомендації постійної комісії міської ради з питань 

містобудування, будівництва, транспорту, житлово-комунального господарства, 

комунальної власності, промисловості, підприємництва та сфери послуг, міська 

рада  

ВИРІШИЛА:  

1. Внести зміни до договрів оренди нерухомого майна, замінивши Орендодавця 

з «відділу освіти Олевської районної державної адміністрації» на «відділ освіти 

молоді та спорту Олевської міської ради», з наступними орендарями: 

- ПАТ «Укртелеком «Житомирська філія» по оренді нежитлового приміщення, 

площею 15 м
2
, яке розташоване за адресою: вул. Сидоренка, буд. 3, с. Перга, 

Олевського району, Житомирської області для надання послуг фіксованого 

телефонного зв’язку; 

- ФОП Біленькою Світланою Іллівною по оренді нежитлового приміщення, 

загальною площею 30 м
2
, яке розташоване за адресою: вул. Житомирська, буд. 

65, с. Кишин,  Олевського району, Житомирської області для розміщення 

кіоску по наданню ритуальних послуг; 

- Житомирською дирекцією УДППЗ «Укрпошта» по оренді нежитлового 

приміщення, площею 52,67 м
2
, яке розташоване за адресою: вул. Житомирська, 

буд. 65, с. Кишин,  Олевського району, Житомирської області для надання 

послуг поштового зв’язку; 

- ФОП Настасюк Євгеном Івановичем по оренді нежитлового приміщення, 

загальною площею 97,4 м
2
, яке розташоване за адресою: вул. Гетьмана 

Виговського, буд. 30, м. Олевськ, Житомирської області  для проведення 

платних занять. 

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

комунальної власності оформити зазначені зміни додатковими угодами. 



 

 

3. 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                           
УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

__________________________________________________________________ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 344 

ХVІІІ сесія           VІІІ скликання  

 

від 16.11.2017 року  

 

Про надання згоди на організацію  

співробітництва територіальних громад 

 

 Відповідно до пункту 331 частини 1 статті 26 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», статтей 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 та враховуючи рекомендації постійної комісії 

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

комунального господарства, комунальної власності, промисловості, 

підприємництва та сфери послуг, міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. На засадах принципу добровільності, надати згоду на організацію 

співробітництва територіальних громад у формі спільного фінансування 

(утримання) установ та організацій комунальної форми власності – 

інфраструктурних об’єктів: 

- між Олевською міською об’єднаною територіальною громадою та 

Білокоровицькою сільською об’єднаною територіальною громадою по 

«Центру надання адміністративних послуг» Олевської міської ради; 

- між Олевською міською об’єднаною територіальною громадою та 

Білокоровицькою сільською об’єднаною територіальною громадою по 

комунальній установі «Олевська центральна лікарня» Олевської міської 

ради. 

2. Доручити міському голові вийти з пропозицією до територіальних громад 

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

3. Делегувати в спільну комісію від імені Олевської міської об’єднаної 

територіальної громади 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                    
УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

__________________________________________________________________ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 345 

ХVІІІ сесія           VІІІ скликання  

 

від 16.11.2017 року  

 

Про продовження дії договорів 

оренди  нежитлових приміщень 

 

 Заслухавши інформацію заступника міського голови Ніколайчука О.В. 

щодо розгляду клопотань фізичної особи-підприємця Єременко Станіслави 

Станіславівни, фізичної особи-підприємця Белюк Тетяни Констянтинівни,  

керуючись ст.42, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

враховуючи рекомендації постійної комісії міської ради з питань 

містобудування, будівництва, транспорту, жи лово-комунального господарства, 

комунальної власності, промисловості, підприємництва та сфери послуг, міська 

рада  

ВИРІШИЛА: 

1.Продовжити дію договорів оренди: 

- на частину нежитлового приміщення – 2 м.кв., яке розміщене на 2-му 

поверсі поліклінічного відділення Олевської центральної лікарні 

Олевської міської ради за адресою: провулок Промисловий, 2, м. 

Олевськ, Житомирської області з фізичною особою-підприємцем 

Єременко Станіславою Станіславівною, з 02.10.2017 року по 02.09.2020 

року, шляхом укладання додаткової угоди; 

- на частину нежитлового приміщення – 74,25м.кв., яке розміщене на 1-му 

поверсі двоповерхового будинку за адресою: вул. Шевченка, 14, с. 

Жубровичі, Олевський район, Житомирської області з фізичною особою-

підприємцем Белюк Тетяною Констянтинівною, з 01.09.2017 року по 

01.08.2020 року, шляхом укладання додаткової угоди. 

2. Уповноважити міського голову Омельчука О.В. від імені Олевської 

міської об’єднаної територіальної громади укласти додаткові угоди 

оренди з фізичною особою-підприємцем Єременко Станіславою 

Станіславівною на продовження договору оренди від 02.11.2014 року 

№138 нежитлового приміщення загальною площею – 2 м.кв., яке 

розміщене на 2-му поверсі поліклінічного відділення центральної 

районної лікарні за адресою: провулок Промисловий, 2, м. Олевськ, 

Житомирської області та з фізичною особою-підприємцем Белюк 



 

 

Тетяною Констянтинівною на продовження договору оренди від 

27.08.2014 року №16 нежитлового приміщення загальною площею – 

74,25 м.кв., яке розміщене на 1-му поверсі двоповерхового будинку за 

адресою: вул. Шевченка, 14, с. Жубровичі, Олевського району, 

Житомирської області. 

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  № 346 

ХVІІІ сесія           VІІІ скликання  

 

від 16.11.2017 року  

 

Про затвердження проектів землеустрою  

щодо відведення земельних  ділянок комунальної 

власності для будівництва та обслуговування 

будівель торгівлі з метою передачі в користування 

на умовах оренди 

 

         Розглянувши заяви Шилкіної Світлани Миколаїни, яка проживає за 

адресою: вул. Молодіжна,1, с. Рудня, Олевського району, Житомирської 

області,  Лопатицького сільського споживчого товариства, зареєстрованого за 

адресою: вул. Володимирська, 3, м.Олевськ, Житомирської області, надані 

документи,  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», 

Законом України «Про оренду землі»,  ст. 26 Закону 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. Затвердити Шилкіній Світлані Миколаївні проект землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки комунальної власності для будівництва та 

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

користування на умовах  оренди загальною  площею  0,0048 га за адресою:  вул. 

Молодіжна, 2, с.Рудня, Олевського району, Житомирської області, кадастровий 

номер 1824482002:05:001:0003, який розроблено ФОП СЕРЕДА О.В.  

2. Затвердити Лопатицькому сільському споживчому товариству проект 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної власності для 

будівництва та обслуговування будівель торгівлі (Код 03.07 за КВЦПЗ) з метою 

передачі її в користування на умовах оренди загальною  площею  0,0155 га за 

адресою:  площа Перемоги, 3, с. Зольня,  Олевського району, Житомирської 

області, кадастровий номер 1824482801:03:016:0005, який розроблено 

приватним підприємством«АНДВОЛ». 



 

 

3. Шилкіній Світлані Миколаївні та Лопатицькому сільському споживчому 

товариству в місячний термін укласти та зареєструвати договір оренди 

земельної ділянки, відповідно до вимог чинного законодавства України. 

4. Встановити орендну плату в розмірі 12 % від нормативно-грошової оцінки 

земельної ділянки для будівництва та обслуговування будівель торгівлі (Код 

03.07 за КВЦПЗ). 

5.Олевська міська рада та її виконавчі органи не несуть відповідальності за 

достовірність, якість і безпеку заходів, передбачених проектом землеустрою. 

6.У разі закінчення терміну користування земельною ділянкою, повернути дані 

земельні ділянки у відання міської ради у стані придатному для подальшого їх 

використання за призначенням або звернутись до Олевської міської ради за два 

місяці до закінчення договору оренди землі, щодо його поновлення. 

7. 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  № 347 

ХVІІІ сесія           VІІІ скликання  

 

від 16.11.2017 року  

 

Про надання дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки комунальної власності 

для будівництва та обслуговування будівель торгівлі  

з метою передачі в користування на умовах оренди 

 

          Розглянувши  заяви Олевської районної спілки споживчих товариств,  

зареєстрованої за адресою: вул. Володимирська, 3, м. Олевськ, Олевського 

району, Житомирської області,  Олевського міського споживчого товариства, 

зареєстрованого за адресою: вул. Володимирська, 3, м.Олевськ, Житомирської 

області, Кишинського сільсько споживчого товариства, зареєстрованого за 

адресою: вул. Житомирська, 69, с. Кишин, Олевського району, Житомирської 

області, 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», 

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

самоврядування в Україні»,  враховуючи рекомендації постійної комісії з 

земельних питань, охорони природи та надзвичайних ситуацій, міська рада  

ВИРІШИЛА:    

1.  Надати дозвіл ОЛЕВСЬКІЙ РАЙОННІЙ СПІЛЦІ СПОЖИВЧИХ 

ТОВАРИСТВ на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки комунальної власності в користування на умовах оренди   

для будівництва та обслуговування будівель торгівлі (Код 03.07 за КВЦПЗ), 

розташованої за адресою: вул. Олексія Береста, 46, м. Олевськ, Олевського 

району, Житомирської області, орієнтовною площею 0,0325 га.  

2. Надати дозвіл ОЛЕВСЬКОМУ МІСЬКОМУ СПОЖИВЧОМУ ТОВАРИСТВУ 

на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

комунальної власності в користування на умовах оренди   для будівництва та 

обслуговування будівель торгівлі (Код 03.07 за КВЦПЗ), розташованої за 

адресою: вул. Миру, 15,  с. Будки, Олевського району, Житомирської області, 

орієнтовною площею 0,0175 га. 

3. Надати дозвіл ОЛЕВСЬКОМУ МІСЬКОМУ СПОЖИВЧОМУ ТОВАРИСТВУ 

на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 



 

 

комунальної власності в користування на умовах оренди   для будівництва та 

обслуговування будівель торгівлі(Код 03.07 за КВЦПЗ), розташованої за 

адресою: вул. Рад, 2,  с. Михайлівка, Олевського району, Житомирської 

області, орієнтовною площею 0,0170 га. 

4. Надати дозвіл ОЛЕВСЬКОМУ МІСЬКОМУ СПОЖИВЧОМУ ТОВАРИСТВУ 

на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

комунальної власності в користування на умовах оренди   для будівництва та 

обслуговування будівель торгівлі(Код 03.07 за КВЦПЗ), розташованої за 

адресою: вул. 8-го Березня, 27-а, с. Покровське, Олевського району, 

Житомирської області, орієнтовною площею 0,0235 га. 

5. Надати дозвіл ОЛЕВСЬКОМУ МІСЬКОМУ СПОЖИВЧОМУ ТОВАРИСТВУ 

на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

комунальної власності в користування на умовах оренди   для будівництва та 

обслуговування будівель торгівлі (Код 03.07 за КВЦПЗ), розташованої за 

адресою: вул. Партизанська, 22   с. Млинок, Олевського району, Житомирської 

області, орієнтовною площею 0,0155 га. 

6. Надати дозвіл ОЛЕВСЬКОМУ МІСЬКОМУ СПОЖИВЧОМУ ТОВАРИСТВУ 

на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

комунальної власності в користування на умовах оренди   для будівництва та 

обслуговування будівель торгівлі (Код 03.07 за КВЦПЗ), розташованої за 

адресою: вул. Зарічна, 1, с. Журжевичі, Олевського району, Житомирської 

області, орієнтовною площею 0,0185 га. 

7. Надати дозвіл ОЛЕВСЬКОМУ МІСЬКОМУ СПОЖИВЧОМУ ТОВАРИСТВУ 

на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

комунальної власності в користування на умовах оренди   для будівництва та 

обслуговування будівель торгівлі (Код 03.07 за КВЦПЗ), розташованої за 

адресою: вул. Гетьмана Виговського, 17, м. Олевськ, Житомирської області, 

орієнтовною площею 0,0225 га. 

8. Надати дозвіл КИШИНСЬКОМУ СІЛЬСЬКОМУ СПОЖИВЧОМУ 

ТОВАРИСТВУ на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки комунальної власності в користування на умовах оренди   

для будівництва та обслуговування будівель торгівлі (Код 03.07 за КВЦПЗ, 

розташованої за адресою: вул. Першотравнева, 19-а,   с. Кишин, Олевського 

району, Житомирської області, орієнтовною площею 0,0170 га. 

9. Надати дозвіл КИШИНСЬКОМУ СІЛЬСЬКОМУ СПОЖИВЧОМУ 

ТОВАРИСТВУ на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки комунальної власності в користування на умовах оренди   

для будівництва та обслуговування будівель торгівлі (Код 03.07 за КВЦПЗ) 

розташованої за адресою: вул. Житомирська, 65, с. Кишин, Олевського району, 

Житомирської області, орієнтовною площею 0,0750 га. 

10. Надати дозвіл КИШИНСЬКОМУ СІЛЬСЬКОМУ СПОЖИВЧОМУ 

ТОВАРИСТВУ на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки комунальної власності в користування на умовах оренди   

для будівництва та обслуговування будівель торгівлі (Код 03.07 за КВЦПЗ), 



 

 

розташованої за адресою: вул. Шевченка, 30, с. Стовпинка, Олевського 

району, Житомирської області, орієнтовною площею 0,0250 га. 

11. Надати дозвіл КИШИНСЬКОМУ СІЛЬСЬКОМУ СПОЖИВЧОМУ 

ТОВАРИСТВУ на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки комунальної власності в користування на умовах оренди   

для будівництва та обслуговування будівель торгівлі (Код 03.07 за КВЦПЗ), 

розташованої за адресою: вул. Житомирська, 58, с.Зубковичі, Олевського 

району, Житомирської області, орієнтовною площею 0,0350 га. 

12. ОЛЕВСЬКІЙ РАЙОННІЙ СПІЛЦІ СПОЖИВЧИХ ТОВАРИСТВ, 

ОЛЕВСЬКОМУ МІСЬКОМУ СПОЖИВЧОМУ ТОВАРИСТВУ та 

КИШИНСЬКОМУ СІЛЬСЬКОМУ СПОЖИВЧОМУ ТОВАРИСТВУ звернутися 

до суб’єкта господарювання, що є виконавцем робіт по виготовленню проектів 

із землеустрою. 

13. ОЛЕВСЬКІЙ РАЙОННІЙ СПІЛЦІ СПОЖИВЧИХ ТОВАРИСТВ, 

ОЛЕВСЬКОМУ МІСЬКОМУ СПОЖИВЧОМУ ТОВАРИСТВУ та 

КИШИНСЬКОМУ СІЛЬСЬКОМУ СПОЖИВЧОМУ ТОВАРИСТВУ, проект 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки з метою передачі в 

користування на умовах оренди погоджений у встановленому законодавством  

порядку подати на чергову сесію міської ради на затвердження.  

14. Виготовлення проектів землеустрою щодо відведення земельної ділянки та 

документації землеустрою є комерційним ризиком замовника. 

15. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника 

управління земельних відносин міської ради Біленець Н.І. та  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 НЯ  № 348 

ХVІІІ сесія        VІІІ скликання 

 

від 16.11.2017 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 житлового будинку, господарських  

будівель і споруд (присадибна ділянка), для  

індивідуального садівництва та для ведення 

особистого селянського господарства   
 

    Розглянувши заяви громадян: 

- Олексієнка Миколи Кузьмовича, проживає за адресою: вул. Робітнича, 40, 

с. Жубровичі, Олевського р-ну, Житомирської області.; 

- Палько Наталії Петрівни, проживає за адресою: вул. Молодогвардійська, 

41 кв.4, м. Дніпро; 

- Гончар Надії Миколаївни, проживає за адресою: вул. Комарова, 3, 

- с. Андріївка, Олевського р-ну, Житомирської області; 

- Васильчука Сергія Михайловича, проживає за адресою: вул. Набережна, 

6, с. Тепениця, Олевського р-ну, Житомирської області; 

- Ковальчука Олександра Григоровича, проживає за адресою: вул. 

Пушкіна, 65, м. Олевськ, Олевського р-ну, Житомирської області; 

- Вінійчука Станіслава Васильовича, який проживає за адресою: вул. 

Зоряна, 14, м. Олевськ, Олевського р-ну, Житомирської області; 

- Юськової Олександри Данилівни, яка проживає за адресою: вул. 

Заводська, 17, с. Жубровичі, Олевського р-ну, Житомирської області; 

- Осипчук Олени Адамівни, проживає за адресою: вул. Анатолія 

Пашкевича, 4, с. Джерело, Олевського р-ну, Житомирської області; 

- Даніеляна Сергія Михайловича,  проживає за адресою: вул. Промислова, 

3А, м. Олевськ, Олевського р-ну, Житомирської області; 

- Позняка Івана Олександровича, проживає за адресою: вул. Лесі Українки, 

25а, с. Калинівка, Олевського р-ну, Житомирської області; 



 

 

- Фоміної Оксани Борисівни, проживає  за адресою: по ІІ пров. Олевської 

республіки, 10, м. Олевськ, Олевського р-ну, Житомирської області; 

- Винийчук Стефанії Василівни, проживає за адресою: вул. Лесі Українки, 

1, с. Андріївка, Олевського р-ну, Житомирської області; 

- Ілюченка Михайла Михайловича, проживає за адресою: вул. Калинова, 

13, м. Олевськ, Олевського р-ну, Житомирської області; 

- Кушнір Тетяни Миколаївни, проживає за адресою: вул. Лесі  Українки, 8, 

с. Жубровичі, Олевського р-ну, Житомирської області; 

- Юськова Анатолія Кузьмича, Юськової Марії Петрівни,Юськова Сергія 

Анатолійовича, проживають за адресою: вул. Шевченка,59-а, 

с.Жубровичі, Олевського р-ну, Житомирської області; 

- Халімончук Аліни Валеріївни, проживає за адресою: вул. Володимирська, 

6 кв. 20, м. Олевськ, Житомирської області; 

- Чамор Єви Григорівни, проживає за адресою: вул. Корольова, 79, с. 

Зубковичі, Олевського р-ну, Житомирської області; 

- Корчевського Дмитра Анатолійовича, проживає за адресою: пров. Свято-

Миколаївський, 6, м. Олевськ, Житомирської області 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 житлового будинку 

господарських будівель і споруд, для індивідуального садівництва, для 

ведення особистого селянського господарства, керуючись ст. 144 

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

кодексу України,  ст.ст. 8, 20, 22, 25, 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 житлового 

будинку господарських будівель і споруд (Код 02.01 за КВЦПЗ),  для 

індивідуального садівництва (Код 01.05 за КВЦПЗ), для ведення особистого 

селянського господарства (Код 01.03 за КВЦПЗ).              

2. Громадянам, згідно додатку, в місячний термін 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 в місячний 

термін подати на затвердження до міської ради. 



 

 

4.Виготовлення технічної документації щодо відведення земельної ділянки та 

документації землеустрою є комерційним ризиком замовника. 

 

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 ХVІІІ сесії Олевської міської ради VІІІ 

скликання від 16.11.2017 року № 348  «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 житлового будинку, 

господарських будівель і споруд, для  індивідуального  

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 

житлового будинку, господарських будівель і споруд, для індивідуального садівництва та для ведення особистого селянського господарства 

 

 

 

 

№ 

п/

п 

 

 

 

Прізвище,ім’я , по 

батькові 

 

 

 

Місце проживання 

 

 

 

Адреса земельної ділянки 

 

 

Загальн

аплоща, 

га 

 

Для 

будівництва 

і 

обслуговува

ння 

житлового 

будинку, 

господарськ

их будівель 

і  споруд, га 

Для 

індивідуа

льного  

садівницт

ва,  

га 

 

Для 

ведене 

особист

ого 

селянсь

кого 

господа

рства, 

га 

 

Для 

будівни

цтва 

індивіду

альних 

гаражів, 

га 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Олексієнко 

Микола 

Кузьмович 

вул. Робітнича, 40, 

с. Жубровичі, 

Олевський р-н, 

Житомирська обл.. 

вул. Робітнича, 40,  

с. Жубровичі,  

Олевський р-н, 

Житомирська обл.. 

0,5000 0,2500 - 0,2500 - 

2 Палько Наталія 

Петрівна 

вул. 

Молодогвардійська, 

41 кв. 46, 

м. Дніпро 

вул. Центральна, 7, 

с. Соснівка,  

Олевський р-н, 

Житомирська обл. 

0,1600 0,1600 - - - 

3 Гончар Надія 

Миколаївна 

вул. Комарова, 3, 

 с. Андріївка, 

Олевський р-н, 

Житомирська обл. 

вул. Комарова, 3, 

 с. Андріївка, 

Олевський р-н, 

Житомирська обл. 

0,4925 0,2500 - 0,2425 - 

4 Васильчук Сергій 

Михайлович 

вул. Набережна, 6, 

 с. Тепениця, 

Олевський р-н, 

Житомирська обл. 

вул. Набережна, 6, 

 с. Тепениця, 

Олевський р-н, 

Житомирська обл. 

0,5000 0,2500 - 0,2500 - 

5 Ковальчук 

Олександр 

Григорович 

вул. Пушкіна, 65, 

 м. Олевськ, 

Олевський р-н, 

Житомирська обл. 

вул. Пушкіна, 65, 

 м. Олевськ,  

Олевський р-н, 

Житомирська обл. 

0,1600 0,1000 0,0600 - - 

6 Вінійчук 

Станіслав 

Васильович 

вул. Зоряна, 14, 

 м. Олевськ, 

Житомирська обл. 

вул. Зоряна, 14, 

м. Олевськ, 

Житомирська обл. 

0,2000 0,1000 0,1000 - - 

7 Юськова 

Олександра 

Данилівна 

вул. Заводська, 17, 

с. Жубровичі, 

Олевський р-н, 

Житомирська обл. 

вул. Заводська, 17, 

с. Жубровичі, 

 Олевський р-н, 

Житомирська обл. 

0,9500 0,2500 - 0,7000 - 

8 Осипчук Олена 

Адамівна 

вул. Анатолія 

Пашкевича, 4, 

с.Джерело, 

Олевський р-н, 

вул. Анатолія Пашкевича, 

4, 

 с.Джерело, 

Олевський р-н,  

0,9800 0,2500 - 0,7300 - 



 

 

Житомирська обл. Житомирська обл. 

9 Даніелян Сергій 

Михайлович 

вул. Промислова,  

3-А 

м. Олевськ, 

Житомирська обл. 

вул. Промислова,  

3-А 

м. Олевськ, 

Житомирська обл. 

0,0600 0,0600 - - -  

10 Позняк Іван 

Олександрович  

вул. Лесі Українки, 

25-а 

 с. Калинівка, 

Олевський р-н,  

Житомирська обл. 

вул. Лесі Українки, 25-а 

с. Калинівка, 

Олевський р-н,  

Житомирська обл. 

0,6550 0,2500 - 0,4050 - 

11 Фоміна Оксана 

Борисівна 

ІІ пров. Олевської 

республіки, 10, 

 м. Олевськ, 

Житомирська обл. 

ІІ пров. Олевської 

республіки, 10, 

 м. Олевськ, 

 Житомирська обл. 

0,0800 0,0800 - - - 

12 Винийчук 

Стефанія 

Василівна 

вул. Лесі Українки, 

1, 

 с. Андріївка, 

Олевський р-н,  

Житомирська обл. 

вул. Лесі Українки, 1, 

 с. Андріївка,  

Олевський р-н,  

Житомирська обл. 

 

0,6000 0,2500 - 0,3500 - 

13 Ілюченко 

Михайло 

Михайлович 

вул. Калинова, 13, 

 м. Олевськ, 

Житомирська обл.. 

 

вул. Калинова, 13, 

м. Олевськ,  

Житомирська обл.. 

 

0,0500 0,0500 - - - 

14 Кушнір Тетяна 

Миколаївна 

вул. Лесі Українки, 

8, 

 с. Жубровичі, 

Олевський р-н,  

Житомирська обл.. 

вул. Лесі Українки, 8, 

 с. Жубровичі, 

Олевський р-н,  

Житомирська обл.. 

0,5000 0,2500 - 0,2500 - 

15 Юськов Анатолій 

Кузьмич 

вул.Шевченка, 59-а, 

с.Жубровичі, 

Олевський р-н,  

Житомирська обл. 

вул.Шевченка, 59-а, 

с.Жубровичі, 

Олевський р-н,  

Житомирська обл. 

0,1800 0,1800 - - - 

Юськова Марія 

Петрівна 

Юськов Сергій 

Анатолійович 

16 Халімончук Аліна 

Валерівна 

вул. Володимирська, 

9 кв.20, м. Олевськ, 

Житомирська обл. 

вул. Пушкіна, 57,  

м. Олевськ,  

Житомирська обл. 

0,1555 0,1000 0,0555 - - 

17 Чамор Єва 

Григорівна 

вул. Корольова, 79, 

с. Зубковичі, 

Олевський р-н,  

Житомирська обл. 

вул. Корольова, 79, 

с. Зубковичі, Олевський р-

н,  

Житомирська обл. 

0,4600 0,2500 - 0,2100 - 

18 Корчевський 

Дмитро 

Анатолійович 

пров. Свято – 

Миколаївський, 6, 

 м. Олевськ, 

Житомирська обл. 

пров. Свято – 

Миколаївський, 6, 

 м. Олевськ, Житомирська 

обл. 

0,1100 0,1000 0,0100 -  

 

 

Начальник управління земельних відносин               Н.І. Біленець 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

   

                                                            УКРАЇНА 

                                           ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

________________________________________________________________ 

 

Р І Ш Е Н НЯ  № 349 

 

ХVІІІ сесія        VІІІ скликання 

 

від 16.11. 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 житлового будинку,  

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), 

для ведення особистого селянського господарства, 

для  індивідуального садівництва та для будівництва 

індивідуальних гаражів 

 

         Розглянувши заяви громадян:  

- Покальчука Валерія Володимировича, проживає за адресою: вул. Свято-

Миколаївська, 107, м. Олевськ, Житомирської області;  

- Олексієнка Федора Миколайовича, проживає за адресою: вул. Шевченка, 

116, с. Стовпинка, Олевського р-ну, Житомирської області; 

-  Філімончук Жанни Андріївни, проживає за адресою: вул. Садова, 6, м. 

Олевськ, Житомирської області; 

-  Існюка Володимира Івановича, проживає  за адресою: вул. Гагаріна, 33, 

с. Артинськ, Олевського р-ну, Житомирської області; 

-  Талах Наталії Григорівни, проживає за адресою: вул. Миру, 31-а, с. 

Юрове, Олевського р-ну, Житомирської області;  

- Павленко Ольги Іванівни, проживає за адресою: вул. Центральна, 125, с. 

Юрове, Олевського р-ну, Житомирської області; 

-  Сидорчук Олени Миколаївни, проживає за адресою: вул. Бортницька, 18 

А, с. Майдан-Копищенський, Олевського р-ну, Житомирської області;  

- Юськової Лариси Олексіївни, проживає за адресою: вул. Центральна, 102, 

с. Кам’янка, Олевського р-ну, Житомирської області; 

-  Ничипорчука Валентина Михайловича, проживає за адресою: вул. 

Заводська, 5, с. Варварівка, Олевського р-ну, Житомирської області; 

 



 

 

-  Сороки Володимира Федоровича, проживає за адресою: вул. 

Першотравнева, 18, с. Сердюки, Олевського р-ну, Житомирської області; 

-   Петровича Петра Петровича,  проживає за адресою:  вул. Павленка, 14, 

м. Олевськ, Житомирської області; 

-  Омелянчука Віктора Миколайовича, проживає за адресою: вул. Садова, 

8, с. Хочине, Олевського р-ну, Житомирської області; 

-  Панченко Раїси Яківни, проживає за адресою: вул. Володимирська, 1 

кв.5, м. Олевськ,  Житомирської області;  

- Панченко Раїси Яківни, проживає за адресою: вул. Володимирська, 1 кв.5, 

м. Олевськ,  Житомирської області; 

-  Яроша Василя Федоровича, проживає за адресою:  вул. Жовтнева, 19, с. 

Жубровичі,  Олевського р-ну, Житомирської області; 

-  Мартинчук Лідії Григорівни, проживає за адресою: вул. Жовтнева, 17, с. 

Жубровичі, Олевського р-ну, Житомирської області; 

-   Лапшиної Марини Михайлівни, проживає за адресою: вул. Свято- 

Миколаївська, 19-а, с. Кам’янка, Олевського р-ну, Житомирської області; 

-   Куби Зої Петрівни, проживає за адресою: вул. Горького, 4, м. Олевськ, 

Житомирської області; 

-  Ілюшкіної Валентини Петрівни, проживає за адресою: вул. Герцена, 22 

кв. 8, м. Олевськ, Житомирської області; 

-  Бочковської Наталії Василівни, проживає за адресою: вул. Г. Бабій, 6 а, 

м. Олевськ, Житомирської області; 

-   Левченка Валерія Івановича, проживає за адресою: вул. 8 Березня, 2-а, с. 

Жубровичі, Олевського р-ну, Житомирської області; 

-  Існюка Олександра Валерійовича, проживає за адресою: вул. Свято-

Миколаївська, 169, м. Олевськ,  Житомирської області; 

-  Існюк Людмили Михайлівни, яка проживає за адресою: вул. Свято-

Миколаївська, 169, м. Олевськ, Житомирської області; 

-  Стрикіс Галини Лукашівни, проживає за адресою: пров. Житомирський, 

1, м. Олевськ, Житомирської області; 

-   Михалкова Анатолія Андрійовича, проживає за адресою: пров. 

Житомирський, 2 а, м. Олевськ, Житомирської області; 

-  Тернової Анни Петрівни, проживає за адресою: вул. Григорія Сковороди, 

7/5, м. Олевськ, Житомирської області; 

-  Покальчука Олександра Борисовича, проживає за адресою: вул. Свято-

Миколаївська, 142, м. Олевськ, Житомирської області; 

-  Соколюк Анжели Володимирівни, проживає за адресою: вул. Олевської 

Республіки, 68 А, м. Олевськ, Житомирської області; 

-  Бовкуна Василя Федоровича, проживає за адресою: вул. Сабурова, 5-б, с. 

Копище, Олевського р-ну, Житомирської області; 

-  Бондара Віктора Івановича, проживає за адресою: вул. Центральна, 54,с. 

Обище, Олевського р-ну, Житомирської області;  

- Гриб Марії Миколаївни, проживає за адресою: вул. Першотравнева, 38, с. 

Юрове, Олевського р-ну, Житомирської області; 



 

 

-  Білоус Віри Гаврилівни, проживає за адресою: вул.Зарічна, 3, с.Юрове, 

Олевського р-ну, Житомирської області; 

-  Орлицької Оксани Юріївни, проживає за адресою: вул. Січових 

Стрільців,15 кв.2, м. Олевськ, Житомирської області; 

-  Косої Оксани Миколаївни, проживає за адресою: вул. Котляревського,13, 

м. Олевськ, Житомирської області; 

-  Васильчука Віталія Віталійовича, проживає за адресою: вул. 

Володимирська, 59, м. Олевськ, Житомирської області; 

-  Матвійчук Юлії Адамівни, проживає за адресою: вул. Шевченка,7 кв.32, 

м. Ірпінь, Київської області; 

-  Дубіка Олега Борисовича, проживає за адресою: вул. Воробйова, 9, кв. 2, 

м. Харків;  

- Козачка Петра Володимировича, проживає за адресою: вул. Миру, 42, с. 

Будки, Олевського р-ну, Житомирської області;  

- Михайленка Петра Йосиповича, проживає за адресою: вул. Миру, 19, с. 

Забороче, Олевського р-ну, Житомирської області; 

-  Дрогальчук Єви Миколаївни, проживає за адресою: вул. Перемоги, 22, с. 

Ковалівка, Олевського р-ну, Житомирської області; 

-  Рябого Миколи Івановича, проживає за адресою: вул. Центральна, 44 в с. 

Обище, Олевського р-ну, Житомирської області; 

-  Мирончука Володимира Миколайовича, проживає за адресою: вул. 

Гагаріна, 78 а, с. Лопатичі, Олевського р-ну, Житомирської області; 

-  Ткач Віри Адамівни, проживає за адресою: вул. Левчука, 69, с. Тепениця, 

Олевського р-ну, Житомирської області; 

- Рубан Наталії Миколаївни, проживає за адресою: вул.  Миру, 29, с. 

Юрове,  Олевського р-ну, Житомирської області; 

- Бубенка Сергія Адамовича, проживає за адресою: вул. Київська, 15, с. 

Калинівка,  Олевського р-ну, Житомирської області; 

-  Скуміна Миколи Степановича, проживає за адресою: вул. Лісова, 44, с. 

Хочине,  Олевського р-ну, Житомирської області; 

-  Міллера Сергія Володимировича, проживає за адресою: вул. Пушкіна, 

23-а, м. Олевськ, Житомирської області; 

-  Талах Любові Адамівни, проживає за адресою: вул. Миру, 17, с. 

Андріївка,  Олевського р-ну, Житомирської області; 

-  Павленка Олега Васильовича, проживає за адресою: вул. Комарова, 20, м. 

Олевськ, Житомирської області; 

-  Кирильчук Людмили Федорівни, проживає за адресою: вул. Свято- 

Воздвиженська, 23, м. Олевськ, Житомирської області; 

-  Симончук Надії Іванівни, проживає за адресою: вул. Інтернаціональна, 

33, м. Олевськ, Житомирської області; 

- Ульянова Олександра Сергійовича, проживає за адресою: вул. 

Хмелівська, 1, м. Олевськ, Житомирської області; 

- Бочковського Олександра Федоровича, проживає за адресою: вул. 

Набережна, 14 а, с. Зольня, Олевського р-ну, Житомирської області;  



 

 

- Ничипорчука Миколи Олексійовича, проживає за адресою: вул. Гагаріна, 

52, с. Кам’янка,  Олевського р-ну, Житомирської області; 

- Данюка Леоніда Івановича, проживає за адресою: пров. Козацький, 5, 

с.Жубровичі, Олевського р-ну, Житомирської області; 

- Сороки Павла Марковича, проживає за адресою: вул. Б. Хмельницького, 

57, м. Олевськ, Житомирської області; 

- Охремчук Оксани Іванівни, проживає за адресою: вул. Центральна, 61, с. 

Обище,  Олевського р-ну, Житомирської області;  

- Баланович Людмили Миколаївни, проживає за адресою: вул. 

Володимирська, 6, кв. 33, м. Олевськ,  Житомирської області; 

- Сяської Людмили Василівни, проживає за адресою: вул. Богдана 

Хмельницького, 70, м. Олевськ, Житомирської області; 

- Ямчинської Наталії Андріївни, яка проживає за адресою: вул. Річна, 4, с. 

Хмелівка, Олевського р-ну, Житомирської області; 

- Стафейчук Олени Миколаївни, проживає за адресою: вул. Молодіжна, 1а, 

с. Забороче, Олевського р-ну, Житомирської області;  

- Грабовського Тараса Борисовича, проживає за адресою: вул. Річна, 34, с. 

Хмелівка, Олевського р-ну, Житомирської області;  

- Грабовського Бориса Францовича, проживає за адресою: вул. Річна, 34, с. 

Хмелівка, Олевського р-ну, Житомирської області; 

- Хлань Марії Миколаївни, проживає за адресою: вул. Лісова, 2, с. 

Соснівка,  Олевського р-ну, Житомирської області;  

- Пилипчук Зінаїди Василівни, проживає за адресою: вул. Шевченка, 61, с. 

Кам’янка, Олевського р-ну, Житомирської області 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 житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка), для ведення особистого селянського господарства, 

для індивідуального садівництва та для будівництва індивідуальних 

гаражів на підставі, ст.ст. 8, 20, 22, 25, 55 Закону України «Про 

землеустрій», ст.ст. 12, 40, 81, 116, 118, 121, 122 Земельного кодексу 

України, 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. 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 житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (Код 02.01 за КВЦПЗ),, 

для ведення особистого селянського господарства (Код 01.03 за КВЦПЗ), для 

індивідуального садівництва(Код 01.05 за КВЦПЗ) та для будівництва 

індивідуальних гаражів(Код 02.05 за КВЦПЗ). 



 

 

2. Надати громадянам, згідно додатку, безоплатно у власність земельні ділянки 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

і споруд (присадибна ділянка),  для ведення особистого селянського 

господарства, для індивідуального садівництва та для будівництва 

індивідуальних гаражів. 

3. Зобов’язати громадян, згідно додатку, в місячний термін зареєструвати право 

власності на земельну ділянку. 

4.Олевська міська рада та її виконавчі органи не несуть відповідальності за 

достовірність та якість технічної документації. 

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 ХVІІІ сесії Олевської міської ради VІІІ 

скликання  від 16.11.2017 року  № 349  «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 житлового будинку господарських 

будівель і споруд, для ведення особистого 

селянського господарства,  для індивідуального 

садівництва та для будівництва індивідуальних 

гаражів 
 

 

 

 

№ 

п/

п 

 

 

 

Прізвище, ім’я, по 

батькові 

 

 

 

Місце проживання 

 

 

 

Адреса земельної 

ділянки 

 

 

Зага

льна 

площ

а, 

га 

 

Для 

будівни

цтва і 

обслуго

вуванн

я 

житлов

ого 

будинк

у 

господа

рських 

будівел

ь  і 

споруд 

га 

Для 

веденн

я 

особист

ого 

селянс

ького 

господа

рства     

га 

Для 

індивід

уально

го 

садівни

цтва 

 га 

Для 

будівни

цтва 

індивіду

альних 

гаражів,  

га  Кадастровий номер 

земельної ділянки 

1 2 3 4 5 6 7 8  9 

1 Покальчук Валерій 

Володимирович 

вул. Свято-

Миколаївська, 107 

м. Олевськ,  

Житомирська обл.. 

вул. Кишинська, 7,  

 м. Олевськ, 

Житомирська обл. 

0,10

00 

0,100

0 

- - - 1824455100:01:017:0122 

2 Олексієнко Федір 

Миколайович 

вул. Шевченка, 116, 

с. Стовпинка, 

Олевський р-н, 

Житомирська обл.. 

вул. Шевченка, 

116,  

с. Стовпинка, 

Олевський р-н, 

Житомирська обл.. 

0,50

45 

0,250

0 

0,254

5 

- - 1824486401:02:007:0037 

1824486401:02:007:0038 

3 Філімончук Жанна 

Андріївна 

вул. Садова, 6, 

 м. Олевськ, 

Житомирська обл.. 

бульв. Воїнів-

Афганців, 3, кв.1,  

м. Олевськ, 

Житомирська обл.. 

0,06

84 

0,068

4 

- - - 1824455100:01:030:0058 

4 Існюк Володимир 

Іванович 

вул. Гагаріна, 33, 

 с. Артинськ, 

Олевський р-н, 

Житомирська обл.. 

вул. Гагаріна, 33, 

 с. Артинськ, 

Олевський р-н, 

Житомирська обл.. 

0,18

70 

0,187

0 

- - - 1824487202:06:002:0017 

5 Талах Наталя 

Григорівна 

вул. Миру, 31 а,       

с. Юрове, 

 Олевський р-н, 

Житомирська обл.. 

вул. Центральна, 

100, 

 с. Юрове, 

Олевський р-н, 

Житомирська обл.. 

0,59

23 

0,250

0 

0,151

1 

0,191

2 

- - 1824488001:04:007:0006 

1824488001:04:007:0007 

1824488001:04:007:0008 

6 Павленко Ольга 

Іванівна 

вул. Центральна, 

125, с. Юрове, 

Олевський р-н, 

Житомирська обл.. 

вул. Центральна, 

125, с. Юрове, 

Олевський р-н, 

Житомирська обл.. 

0,45

68 

0,250

0 

0,206

8 

- - 1824488001:04:002:0015 

1824488001:04:002:0016 

7 Сидорчук Олена 

Миколаївна 

вул. Бортницька, 18 

А,  

с. Майдан 

Копищенський, 

Олевський р-н, 

Житомирська обл.. 

вул. Бортницька, 

18 А,  

с. Майдан 

Копищенський, 

Олевський р-н, 

Житомирська обл.. 

0,45

00 

0,250

0 

0,200

0 

- - 1824484802:09:002:0020 

1824484802:09:002:0021 

8 Юськова Лариса вул. Центральна, вул. Центральна, 0,36 0,250 0,115 - - 1824483601:05:008:0007



 

 

Олексіївна 102, 

с. Кам’янка, 

Олевський р-н, 

Житомирська обл.. 

102, 

с. Кам’янка, 

Олевський р-н, 

Житомирська обл.. 

51 0 1 1824483601:05:008:0008 

9 Ничипорчук 

Валентин 

Михайлович 

вул. Заводська, 5, 

 с. Варварівка, 

Олевський р-н, 

Житомирська обл.. 

вул. Заводська, 5, 

 с. Варварівка, 

Олевський р-н, 

Житомирська обл.. 

0,24

15 

0,241

5 

- - - 1824486202:05:006:0028 

10 Сорока Володимир 

Федорович 

вул. Першотравнева, 

18,  

 с. Сердюки, 

Олевський р-н, 

Житомирська обл.. 

вул. 

Першотравнева, 

18,  

 с. Сердюки, 

Олевський р-н, 

Житомирська обл.. 

0,63

53 

0,250

0 

0,385

3 

- - 1824482800:05:011:0003

1824482800:05:011:0004 

11 Петрович Петро 

Петрович 

вул. Павленка, 14, 

 м. Олевськ, 

Житомирська обл.. 

вул. Павленка, 14, 

 м. Олевськ, 

Житомирська обл.. 

0,10

42 

0,100

0 

- 0,004

2 

- 1824455100:01:020:0065 

1824455100:01:020:0066 

12 Омелянчук Віктор 

Миколайович 

вул. Садова, 8, 

 с. Хочине, 

Олевський р-н, 

Житомирська обл.. 

вул. Садова, 8, 

 с. Хочине, 

Олевський р-н, 

Житомирська обл.. 

0,48

56 

0,250

0 

0,235

6 

- - 1824487601:03:004:0018 

1824487601:03:004:0019 

13 Панченко Раїса 

Яківна 

вул. Володимирська, 

1 кв.5, м. Олевськ, 

Житомирська обл.. 

вул. Гетьмана 

Виговського, 26, 

м. Олевськ, 

Житомирська обл.. 

0,01

08 

- - 0,010

8 

- 1824455100:01:014:0056 

14 Панченко Раїса 

Яківна 

м. Олевськ, вул. 

Володимирська, 1 

кв.5, м. Олевськ, 

Житомирська обл.. 

вул. Гетьмана 

Виговського, 26, 

м. Олевськ, 

Житомирська обл.. 

0,00

45 

- - - 0,0045 1824455100:01:014:0055 

15 Ярош Василь 

Федорович 

вул. Жовтнева, 19, 

 с. Жубровичі, 

Олевський р-н, 

Житомирська обл.. 

вул. Жовтнева, 19, 

 с. Жубровичі, 

Олевський р-н, 

Житомирська обл.. 

0,38

99 

0,250

0 

0,139

9 

- - 1824481601:05:006:0079 

1824481601:05:006:0080 

16 Мартинчук Лідія 

Григорівна 

вул. Жовтнева, 17, 

 с. Жубровичі, 

Олевський р-н, 

Житомирська обл.. 

вул. Жовтнева, 17, 

 с. Жубровичі, 

Олевський р-н, 

Житомирська обл. 

0,39

09 

0,250

0 

0,140

9 

- - 1824481601:05:006:0081 

1824481601:05:006:0082 

17 Лапшина Марина 

Михайлівна 

вул. Свято-

Миколаївська, 19 а, 

с. Кам’янка, 

Олевський р-н, 

Житомирська обл.. 

с. Кам’янка, вул. 

Свято-

Миколаївська, 19 а 

0,45

00 

0,25 0,20 - - 1824483601:05:019:0005 

1824483601:05:019:0006 

 

17 

Лапшина Марина 

Михайлівна 

вул.Свято-

Миколаївська, 19-а, 

с.Кам’янка, 

Олевський р-н, 

Житомирська обл.. 

вул.Свято-

Миколаївська, 19-

а, с.Кам’янка, 

Олевський р-н, 

Житомирська обл. 

0,45

00 

0,25 0,20 - - 1824483601:05:019:0005 

1824483601:05:019:0006 

 

18 Куба Зоя Петрівна 

 

вул. Горького, 4, 

 м. Олевськ, 

Житомирська обл.. 

вул. Горького, 4, 

м. Олевськ, 

Житомирська обл. 

0,05

70 

- - 0,057 - 1824455100:01:011:0044 

Ілюшкіна 

Валентина 

Петрівна 

вул. Герцена, 22 

кв.8, м. Олевськ, 

Житомирська обл.. 

19 Бочковська 

Наталія Василівна 

вул. Г.Бабій, 6 а, 

 м. Олевськ, 

Житомирська обл.. 

вул. Шевченка, 1-

а, 

 с. Артинськ, 

Олевський р-н, 

Житомирська обл. 

0,67

00 

0,25 0,42 - - 1824487202:06:003:0015

1824487202:06:003:0016 

20 Левченко Валерій 

Іванович 

вул. 8 березня, 2-а, 

 с. Жубровичі, 

Олевський р-н, 

вул. 8 березня, 2-а, 

с. Жубровичі, 

Олевський р-н, 

0,25

00 

0,25 - - - 1824481601:05:010:0122 



 

 

Житомирська обл.. Житомирська обл.. 

21 Існюк Олександр 

Валерійович 

Існюк Людмила 

Михайлівна 

вул. Свято-

Миколаївська, 169, 

м. Олевськ, 

Житомирська обл.. 

вул. Свято-

Миколаївська, 169,  

м. Олевськ, 

Житомирська обл. 

0,11

59 

0,100

0 

- 0,015

9 

- 1824455100:01:017:0125 

1824455100:01:017:0126 

22 Стрикіс Галина 

Лукашівна 

пров. 

Житомирський, 1,  

м. Олевськ, 

Житомирська обл.. 

вул. Житомирська, 

33, м. Олевськ, 

Житомирська обл. 

0,09

97 

0,099

7 

- - - 1824455100:02:024:0080 

23 Михалков 

Анатолій 

Андрійович 

пров. 

Житомирський, 2 а, 

м. Олевськ, 

Житомирська обл.. 

пров. 

Житомирський, 2 

а, м. Олевськ, 

Житомирська обл. 

0,10 0,10 - - - 1824455100:02:018:0036 

24 Тернова Анна 

Петрівна  

вул. Григорія 

Сковороди, 7/5,  

м. Олевськ, 

Житомирська обл.. 

вул. 

Житомирська, 35, 

 м. Олевськ, 

Житомирська обл.. 

0,12

86 

0,10 - 0,028

6 

- 1824455100:02:024:0081 

1824455100:02:024:0082 

25 Покальчук 

Олександр 

Борисович 

вул. Свято-

Миколаївська, 142, 

м. Олевськ, 

Житомирська обл.. 

вул. Свято-

Миколаївська, 142, 

м. Олевськ, 

Житомирська обл.. 

0,14

8 

0,10 - 0,048 - 1824455100:01:017:0123 

1824455100:01:017:0124 

26 Соколюк Анжела 

Володимирівна 

вул. Олевської 

Республіки, 68 А, 

 м. Олевськ, 

Житомирська обл.. 

вул. Олевської 

Республіки, 68 А, 

 м. Олевськ, 

Житомирська обл. 

0,09

75 

0,097

5 

- - - 1824455100:02:021:0034 

27 Бовкун Василь 

Федорович 

вул. Сабурова, 5-б, 

с. Копище, 

Олевський р-н, 

Житомирська обл.. 

вул. Сабурова, 5-б, 

с. Копище, 

Олевський р-н, 

Житомирська обл. 

0,21

04 

0,210

4 

- - - 1824484801:02:004:0029 

28 Бондар Віктор 

Іванович 

вул. Центральна, 54, 

с. Обище, Олевський 

р-н, Житомирська 

обл.. 

вул. Центральна, 

51, с. Обище, 

Олевський р-н, 

Житомирська обл.. 

0,25

00 

0,250

0 

- - - 1824487203:16:001:0006 

29 Гриб Марія 

Миколаївна 

вул. Першотравнева, 

38, с. Юрове, 

Олевський р-н, 

Житомирська обл. 

вул. 

Першотравнева, 

38, с. Юрове, 

Олевський р-н, 

Житомирська обл. 

0,25

00 

0,250

0 

- - - 1824488001:04:005:0036 

30 Білоус Віра 

Гаврилівна 

вул.Зарічна, 3, 

с. Юрове,  

Олевський р-н, 

Житомирська обл. 

вул.Зарічна, 3, 

с. Юрове,  

Олевський р-н, 

Житомирська обл. 

0,25

00 

0,250

0 

- - - 1824488001:04:001:0017 

31 Орлицька Оксана 

Юріївна 

вул. Січових 

Стрільців,15 кв.2, 

 м. Олевськ, 

Житомирська обл. 

вул. Січових 

Стрільців,11-а 

кв.2, м. Олевськ, 

Житомирська обл. 

0,04

87 

0,048

7 

- - - 1824455100:02:005:0018 

32 Коса Оксана 

Миколаївна 

вул. 

Котляревського,13, 

м. Олевськ, 

Житомирська обл. 

вул. Зарічна,29, с. 

Журжевичі, 

Олевський р-н, 

Житомирська обл. 

0,48

60 

0,250

0 

0,236

0 

- - 1824482001:03:002:0015 

1824482001:03:002:0016 

33 Васильчук Віталій 

Віталійович 

вул. 

Володимирська,59, 

м. Олевськ, 

Житомирська обл. 

вул. 

Володимирська,59, 

м. Олевськ, 

Житомирська обл. 

0,08

82 

0,088

2 

- - - 1824455100:01:013:0052 

34 Матвійчук Юлія 

Адамівна 

вул.Шевченка,7 

кв.32, м.Ірпінь, 

Київська обл. 

вул. 

Першотравнева,12, 

с. Юрове, 

Олевський р-н, 

Житомирська обл. 

0,19

48 

0,194

8 

- - - 1824488001:04:003:0041 

35 Дубік Олег 

Борисович 

вул. Воробйова, 9 

кв. 12, м. Харків,  

вул. Покальчука, 

12, м. Олевськ, 

0,19

00 

0,100

0 

- 0,090

0 

- 1824455100:01:021:0036 

1824455100:01:021:0037 



 

 

Олевський р-н, 

Житомирська обл. 

36 Козачок Петро 

Володимирович 

вул. Миру, 42, 

 с. Будки,  

Олевський р-н, 

 Житомирська обл. 

вул. Миру, 49, 

 с. Будки, 

Олевський р-н, 

Житомирська обл. 

0,70

00 

0,250

0 

0,450

0 

- - 1824484402:08:003:0006 

 1824484402:08:003:0007 

37 Михайленко Петро 

Йосипович 

вул. Миру, 19, 

 с. Заборочче, 

Олевський р-н, 

 Житомирська обл. 

вул. Миру, 19, 

 с. Заборочче, 

Олевський р-н, 

 Житомирська обл. 

0,74

00 

0,250

0 

0,490

0 

- - 1824484003:01:001:0022 

1824484003:01:001:0023 

38 Дрогальчук Єва 

Миколаївна 

вул. Перемоги, 22, 

 с. Ковалівка, 

Олевський р-н, 

 Житомирська обл. 

вул. Перемоги, 22, 

с. Ковалівка, 

Олевський р-н, 

 Житомирська обл. 

0,39

36 

0,231

0 

0,162

6 

- - 1824482802:04:009:0006 

1824482802:04:012:0003 

39 Рябой Микола 

Іванович 

вул. Центральна, 

44в, с. Обище, 

Олевський р-н, 

 Житомирська обл. 

вул. Центральна, 

44в, с. Обище, 

Олевський р-н, 

 Житомирська обл. 

0,45

47 

0,250

0 

0,204

7 

- - 1824487203:16:002:0011 

1824487203:16:002:0012 

40 Мирончук 

Володимир 

Миколайович 

вул. Гагаріна, 78а,  

с. Лопатичі, 

Олевський р-н, 

 Житомирська обл. 

вул. Гагаріна, 78а,  

с. Лопатичі, 

Олевський р-н, 

 Житомирська обл. 

0,43

85 

0,250

0 

0,188

5 

- - 1824485301:03:019:0001 

1824485301:03:019:0002 

41 Ткач Віра 

Адамівна 

вул. Левчука, 69,  

с. Тепениця, 

Олевський р-н, 

 Житомирська обл. 

вул. Левчука, 69,  

с. Тепениця, 

Олевський р-н, 

 Житомирська обл. 

0,46

00 

0,250

0 

0,210

0 

- - 1824487201:09:003:0044 

1824487201:09:003:0045 

42 Рубан Наталія 

Миколаївна 

вул. Миру, 29, 

 с. Юрове, 

Олевський р-н, 

 Житомирська обл. 

вул. Залізнична, 

9А, м. Олевськ, 

Олевський р-н, 

 Житомирська обл. 

0,10

00 

0,100

0 

- - - 1824455100:02:042:0055 

43 Бубенко Сергій 

Адамович 

вул. Київська, 15, 

 с. Калинівка, 

Олевський р-н, 

 Житомирська обл. 

вул. Київська, 15, 

 с. Калинівка, 

Олевський р-н, 

 Житомирська обл. 

0,78

41 

0,250

0 

0,534

1 

- - 1824481301:10:037:0001 

1824481301:10:037:0002 

44 Скумін Микола 

Степанович 

вул. Лісова, 44, 

 с. Хочине, 

Олевський р-н, 

 Житомирська обл. 

вул. Лісова, 44, 

 с. Хочине, 

Олевський р-н, 

 Житомирська обл. 

0,77

68 

0,250

0 

0,526

8 

- - 1824487601:03:001:0020 

1824487601:03:001:0021 

45 Міллер Сергій 

Володимирович 

вул. Пушкіна, 23-а, 

м. Олевськ, 

Житомирська обл.. 

вул. Пушкіна, 21-а, 

м. Олевськ, 

Житомирська обл.. 

0,03

11 

0,031

1 

- - - 1824455100:02:033:0039 

46 Талах Любов 

Адамівна 

вул. Миру, 17,  

с. Андріївка, 

Олевський р-н, 

 Житомирська обл. 

вул. Миру, 17,  

с. Андріївка, 

Олевський р-н, 

 Житомирська обл. 

0,52

63 

0,250

0 

0,276

3 

- - 1824486802:03:004:0007 

1824486802:03:004:0008 

47 Павленко Олег 

Васильович 

вул. Комарова, 20, 

 м. Олевськ, 

Житомирська обл. 

вул. Комарова, 20, 

 м. Олевськ, 

Житомирська обл. 

0,08

76 

0,087

6 

- - - 1824455100:01:032:0126 

48 Кирильчук 

Людмила 

Федорівна 

вул. Свято – 

Воздвиженська, 23, 

м. Олевськ,  

 Житомирська обл. 

вул. Свято – 

Воздвиженська, 

23, м. Олевськ,  

 Житомирська обл. 

0,07

00  

0,070

0 

- - - 1824455100:02:028:0034 

49 Симончук Надія 

Іванівна 

вул. 

Інтернаціональна, 

33, м. Олевськ, 

Житомирська обл.. 

вул. 

Інтернаціональна, 

33, м. Олевськ, 

Житомирська обл.. 

0,10

00 

0,100

0 

- - - 1824455100:01:026:0051 

50 Ульянов 

Олександр 

Сергійович 

вул. Хмелівська, 1, 

м. Олевськ, 

Житомирська обл. 

вул. Хмелівська, 7, 

м. Олевськ, 

Житомирська обл. 

0,12

00 

0,100

0 

- 0,020

0 

- 1824455100:02:010:0134 

1824455100:02:010:0135 

51 Бочковський 

Олександр 

вул. Набережна, 14а, 

с. Зольня,  

вул. Набережна, 

14а, с. Зольня,  

0,54

98 

0,250

0 

0,299

8 

- - 1824482801:03:005:0009 

1824482801:03:005:0010 



 

 

Федорович Олевський р-н, 

 Житомирська обл. 

Олевський р-н, 

 Житомирська обл. 

52 Ничипорчук 

Микола 

Олексійович 

вул. Гагаріна, 52, 

 с. Кам’янка, 

Олевський р-н, 

 Житомирська обл. 

вул. Гагаріна, 52, 

 с. Кам’янка, 

Олевський р-н, 

 Житомирська обл. 

0,23

24 

0,232

4 

- - - 1824483601:05:045:0008 

53 Данюк Леонід 

Іванович 

пров. Козацький,5, 

с.Жубровичі, 

Олевський р-н, 

 Житомирська обл. 

пров. Козацький,5, 

с.Жубровичі, 

Олевський р-н, 

 Житомирська обл. 

1,08

86 

0,250

0 

0,838

6 

- - 1824481601:05:002:0074 

1824481601:05:002:0075 

 

54 Сорока Павло 

Маркович 

вул.  Б. 

Хмельницького, 57, 

м. Олевськ, 

Житомирська обл. 

вул.  Б. 

Хмельницького, 

57, м. Олевськ, 

Житомирська обл. 

0,11

19 

0,100

0 

- 0,011

9 

- 1824455100:01:020:0069 

1824455100:01:020:0070 

55 Охремчук Оксана 

Іванівна 

вул. Центральна, 61, 

с. Обище,  

Олевський р-н, 

 Житомирська обл. 

вул. Центральна, 

61, с. Обище,  

Олевський р-н, 

 Житомирська обл. 

0,25

00 

0,250

0 

- - - 1824487203:16:001:0007 

56 Баланович 

Людмила 

Миколаївна 

вул. Володимирська, 

6 кв. 33, м. Олевськ, 

Житомирська обл. 

вул. Гетьмана 

Виговського, 

гараж №2, м. 

Олевськ, 

Житомирська обл. 

0,00

31 

- - - 0,0031 1824455100:01:014:0057 

57 Сяська Людмила 

Василівна  

вул.  Богдана 

Хмельницького, 70, 

м. Олевськ, 

Житомирська обл. 

вул.  Богдана 

Хмельницького, 

70, м. Олевськ, 

Житомирська обл. 

0,11

92 

0,100

0 

- 0,019

2 

- 1824455100:01:020:0067 

1824455100:01:020:0068 

58 Ямчинська Наталія 

Андріївна 

вул. Річна, 4, 

 с. Хмелівка, 

Олевський р-н, 

 Житомирська обл. 

вул. Річна, 4, 

 с. Хмелівка, 

Олевський р-н, 

 Житомирська обл. 

0,37

17 

0,250

0 

0,121

9 

- - 1824487205:16:002:0034 

1824487205:16:002:0035 

59 Стафейчук Олена 

Миколаївна 

вул. Молодіжна, 1а, 

с. Заборочче, 

Олевський р-н, 

 Житомирська обл. 

вул. Миру, 48, 

 с. Заборочче, 

Олевський р-н, 

 Житомирська обл. 

0,65

10 

0,250

0 

0,401

0 

- - 1824484003:01:002:0022 

1824484003:01:002:0023 

60 Грабовський Тарас 

Борисович 

вул. Річна, 34, 

 с. Хмелівка, 

Олевський р-н, 

 Житомирська обл. 

вул. Річна, 34, 

 с. Хмелівка, 

Олевський р-н, 

 Житомирська обл. 

0,25

00 

0,250

0 

- - - 1824487205:16:005:0038 

61 Грабовський 

Борис Францович 

вул. Річна, 34, 

 с. Хмелівка, 

Олевський р-н, 

 Житомирська обл. 

вул. Річна, 34а, 

 с. Хмелівка, 

Олевський р-н, 

 Житомирська обл. 

0,25

00 

0,250

0 

- - - 1824487205:16:005:0039 

62 Хлань Марія 

Миколаївна 

вул. Лісова, 2, 

с. Соснівка, 

Олевський р-н, 

 Житомирська обл. 

вул. Лісова, 2, 

с. Соснівка, 

Олевський р-н, 

 Житомирська обл. 

0,42

96 

0,250

0 

0,179

6 

- - 1824487204:14:002:0084 

1824487205:14:002:0085 

63 Пилипчук Зінаїда 

Вкасилівна 

вул. Шевченка, 61, 

 с. Кам’янка, 

Олевський р-н, 

 Житомирська обл. 

вул. Шевченка, 61, 

 с. Кам’янка, 

Олевський р-н, 

 Житомирська обл. 

0,25

00 

0,250

0 

- - - 1824483601:05:045:0007 

 

 

Начальник управління земельних відносин               Н.І. Біленець 

 

 

 

 

 



 

 

   

                                            

  

УКРАЇНА  

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

__________________________________________________________________ 

 

                                                       Р І Ш Е Н НЯ  № 350 

 

ХVІІІ сесія        VІІІ скликання 

 

від 16.11.2017 року  

 

Про надання дозволу на розроблення  

проектів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок комунальної власності 

з метою передачі безоплатно у власність 

для будівництва та обслуговування житлового  

будинку, господарських будівель і споруд  

(присадибна ділянка),  для індивідуального садівництва,  

для ведення особистого селянського господарства та для  

будівництва індивідуальних гаражів  

 

Розглянувши заяви: 

- Ковальчука Ігоря Михайловича, проживає за адресою: вул. Шевченка, 97 а, 

с. Стовпинка, Олевського р-ну, Житомирської області; 

- Існюка Івана Володимировича, проживає за адресою: вул. Олени Пчілки, 

43, м. Олевськ, Житомирської області; 

- Гунько Ніни Іванівни, проживає за адресою: вул. Юрія Тютюнника, 14, м. 

Олевськ,   Житомирської  області; 

- Гаврилюка Віктора Володимировича, проживає за адресою: вул. 

Промислова, 21, м. Олевськ, Житомирської області; 

- Хланя Олександра Юрійовича, проживає за адресою: вул. Горького,8, 

м.Олевськ, Житомирської області; 

- Патюка Романа Григоровича, проживає за адресою: вул. Молодіжна, 9, с. 

Замисловичі, Олевського р-ну, Житомирської області; 

- Заруцького Олега Юрійовича, проживає за адресою: вул. Суворова, 4, с. 

Бацево, Олевського р-ну, Житомирської області; 

- Корнейчука Сергія Васильовича, проживає за адресою: вул. Молодіжна, 3, 

с. Лопатичі, Олевського р-ну, Житомирської області; 

- Савченко Тетяни Миколаївни, проживає за адресою: вул. Зелена, 17, 

 с. Кишин, Олевського р-ну, Житомирської області; 

- Козловця Михайла Вікторовича, проживає за адресою: пров. Набережний, 

1, кв.1, с. Кам’янка, Олевського р-ну, Житомирської області; 

 



 

 

- Козловця Віктора Володимировича, проживає за адресою: вул. Центральна, 

71, с. Кам’янка, Олевського р-ну, Житомирської області; 

- Лінкевича Анатолія Миколайовича, проживає за адресою: вул. Набережна, 

1в, с. Зольня,  Олевського р-ну, Житомирської області; 

- Дмитренко Людмили Василівни, проживає за адресою: вул. К. Маркса, 1/2 

кв. 1, м. Коростень, Житомирської області; 

- Омельченка Олега Анатолійовича, проживає за адресою: вул. Щорса, 5 кв. 

2, с. Бучмани, Олевського р-ну, Житомирської області; 

- Мидловця Руслана Івановича, проживає за адресою: вул. Набережна, 26, с. 

Кам’янка, Олевського р-ну, Житомирської області; 

- Стафейчука Олександра Юхимовича, проживає за адресою: вул. 

Молодіжна, 1а, с. Забороче, Олевського р-ну, Житомирської області; 

- Войтюка Олега Миколайовича, проживає за адресою: вул. Незалежна, 2, кв. 

5, смт Дружба, Олевського р-ну, Житомирської області; 

- Щепкіна Василя Володимировича, проживає за адресою: вул. Центральна, 7 

кв. 10, смт Дружба,  Олевського р-ну, Житомирської області; 

- Новака Юрія Васильовича, проживає за адресою: вул. Поліська, 11А, 

 с. Сущани, Олевського р-ну, Житомирської області; 

- Філімончука Павла Васильовича, проживає за адресою: вул. Робітнича, 20А, 

с. Жубровичі, Олевського р-ну, Житомирської області; 

- Котвицького Дмитра Миколайовича, проживає за адресою: вул. Лісова, 60, 

с. Хмелівка, Олевського р-ну, Житомирської області; 

- Омельченка Олександра Олексійовича, проживає за адресою: вул. 

Омелянчука, 3, с. Озеряни, Олевського р-ну, Житомирської області; 

- Ренкаса Анатолія Петровича, проживає за адресою: вул. Боровського, 4, с. 

Білокоровичі, Олевського р-ну, Житомирської області; 

- Милевича Миколи Адамовича, проживає за адресою: пров. Вишневий, 2, с. 

Замисловичі, Олевського р-ну, Житомирської області; 

- Доли Сергія Васильовича, проживає за адресою: вул. Миру, 17, 

с. Заборочче, Олевського р-ну, Житомирської області; 

- Тарасюка Василя Миколайовича, проживає за адресою: вул. Хмільова, 27, с. 

Корощине, Олевського р-ну, Житомирської області; 

- Мельника Сергія Івановича, який проживає за адресою: вул. Молодіжна, 9, 

с. Лопатичі, Олевського р-ну, Житомирської області; 

- Герасименка Сергія Леонідовича, проживає за адресою: вул. Грабчака, 1, с. 

Замисловичі, Олевського р-ну, Житомирської області; 

- Свинцицького Олексія Петровича, проживає за адресою: вул. Морозова, 15, 

с. Зольня, Олевського р-ну, Житомирської області; 

- Горпиніча Володимира Володимировича, проживає за адресою: вул. 

Шевченка, 22, с. Стовпинка, Олевського р-ну, Житомирської області; 

- Озерчука Сергія Івановича, проживає за адресою: вул. Шевченка, 7,  

с. Стовпинка, Олевського р-ну, Житомирської області; 

- Патюка Юрія Валерійовича, проживає за адресою: вул. Свято – 

Миколаївська, 126, м. Олевськ, Житомирської області; 



 

 

- Куца Дениса Валентиновича, проживає за адресою: пров. Ціолковського, 6, 

м. Новоград-Волинський, Житомирської області; 

- Скрита Віталія Івановича, проживає за адресою: вул. Тарана, 9,  

с. Копище, Олевського р-ну, Житомирської області; 

- Аксіненка Євгена Анатолійовича, проживає за адресою: вул. Свято- 

Миколаївська, 21, м. Олевськ, Житомирської області; 

- Хільчука Віталія Володимировича, проживає за адресою: вул. 

Житомирська, 59 кв. 3, м. Олевськ,  Житомирської області; 

- Корельчука Василя Павловича, проживає за адресою: вул. Лесі Українки, 92 

кв. 18, с. Варварівка, Олевського р-ну, Житомирської області; 

- Макарчука Артура Анатолійовича, проживає за адресою: вул. Лісова, 2, с. 

Рудня – Озерянська, Олевського р-ну, Житомирської області; 

- Осипчука Володимира Олексійовича, проживає за адресою: вул. 

Інтернаціональна, 8, с. Кишин, Олевського р-ну, Житомирської області; 

- Озерчука Сергія Володимировича, проживає за адресою: вул. Заводська, 9 

кв. 2, смт. Нові Білокоровичі, Олевського р-ну, Житомирської області; 

- Дигаса Олега Івановича, проживає за адресою: вул. Інтернаціональна, 17 кв. 

4, м. Олевськ, Житомирської області; 

- Хланя Сергія Анатолійовича, проживає за адресою: вул. Шевченка, 23, с. 

Сущани, Олевського р-ну, Житомирської області; 

- Мосійчука Сергія Павловича, проживає за адресою: вул. Житомирська, 25, 

с. Рудня-Бистра, Олевського р-ну, Житомирської області; 

- Мидловця Артура Мартиновича, проживає за адресою: вул. 

Центральна,147, с.Кам’янка, Олевського р-ну, Житомирської області 

-  Резниченка Сергія Петровича, проживає за адресою: вул. Миру, 23, с. 

Будки, Олевського р-ну, Житомирської області; 

- Гарбара Івана Анатолійовича, проживає за адресою: вул.Ковпака, 16, 

с.Замисловичі, Олевського р-ну, Житомирської області; 

- Настасюк Ольги Андріївни, проживає за адресою: вул. Григорія Сковороди, 

5 кв. 4, м. Олевськ, Житомирської області; 

- Козловця Анатолія Григоровича, проживає за адресою: вул. Свято – 

Миколаївська, 44а кв. 17, м. Олевськ, Житомирської області; 

    -Талах Наталії Іванівни, проживає за адресою: вул. Центральна, 147, 

с.Юрове, Олевського р-ну, Житомирської області; 

    - Стаднік Світлани Павлівни, проживає за адресою: вул. Л.Українки, 92, 

кв.18, с. Варварівка, Олевського р-ну, Житомирської області; 

    - Новак Наталії Петрівни, проживає за адресою: вул. Л.Українки, 92, кв.16, 

с.Варварівка, Олевського р-ну, Житомирської області; 

- Кручка Максима Валентиновича, проживає за адресою: вул. Лутугинська, 

19, м. Луганськ; 

- Тимощук Валентини Степанівни, проживає за адресою: вул. Л.Українки, 92, 

кв.15, с.Варварівка, Олевського р-ну, Житомирської області; 

- Халімончука Віктора Віталійовича, проживає за адресою: вул. Молодіжна, 

5, с. Кишин, Олевського р-ну, Житомирської області; 



 

 

- Козюн Тамари Вікторівни, проживає за адресою: вул. Л.Українки, 92, кв.3, 

с.Варварівка, Олевського р-ну, Житомирської області про надання дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

комунальної власності з метою передачі безоплатно у власність для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка), для  індивідуального садівництва, для ведення 

особистого селянського господарства та для будівництва індивідуальних 

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

України, cт.ст. 8, 20, 22, 25, 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 

житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 

(Код 02.01 за КВЦПЗ), із земель житлової забудови, для індивідуального 

садівництва(Код 01.05 за КВЦПЗ) та для ведення особистого селянського 

господарства(Код 01.03 за КВЦПЗ), із земель сільськогосподарського 

призначення та для будівництва індивідуальних гаражів (Код 02.05 за КВЦПЗ) 

2. Громадянам, згідно додатку, в місячний термін звернутися до суб’єкта 

господарювання, що є виконавцем робіт по виготовленню проектів із 

землеустрою та продовж шести місяців виготовити проект 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.Виготовлення проектів землеустрою щодо відведення земельної ділянки та 

документації землеустрою є комерційним ризиком замовника. 

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 ХVІІІ сесії міської ради  VІІІ 

скликання від 16.11.2017 № 350  «Про надання 

дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки комунальної 

власності з метою передачі безоплатно у власність 

для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка),  для  індивідуального 

садівництва, для ведення особистого селянського 

господарства та для будівництва індивідуальних 

гаражів»  

 

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

будівництва та обслуговування  житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), для  індивідуального  

садівництва, для ведення особистого селянського господарства, та для будівництва індивідуальних гаражів 

 

 

 

 

№ 

п/п 

 

 

 

Прізвище, 72со’я по 

батькові 

 

 

 

Місце проживання 

 

 

Адреса земельної ділянки 

 

 

Орієнто

вна 

площа 

га 

Для 

будівниц

тва та 

обслугов

ування  

житлово

го 

будинку, 

господар

ських 

будівель 

і споруд 

(присади

бна 

ділянка) 

Для 

індивіду

ального 

садівниц

тва,  

га 

 

Для 

ведення 

особисто 

го 

селянськ

ого 

господ 

царства 

га 

Для 

будівниц

тва  

індивіду

альних 

гаражів, 

га. 

1 2 3 4 5 6 7  8 

1 Ковальчук Ігор 

Михайлович 

вул. Шевченка, 97 а, 

 с. Стовпинка, 

 Олевський р-н, 

Житомирська обл. 

с. Стовпинка, урочище 

«Труд» та урочище 

«Біля конюшні», 

Олевський р-н, 

Житомирська обл. 

0,5900 - - 0,5900 - 

2 Існюк Іван 

Володимирович 

вул. Олени Пчілки, 43, 

 м. Олевськ,  

Житомирська обл. 

вул. Житня, 3, м. Олевськ, 

Житомирська обл. 

0,1200 0,1000 0,0200 - - 

3 Гунько Ніна Іванівна вул. Юрія Тютюнника, 14, 

м. Олевськ,  

Житомирська обл. 

вул. Юрія Тютюнника, 2-б  

м. Олевськ,  

Житомирська обл. 

0,0700 0,0700 - - - 

4 Гаврилюк Віктор 

Володимирович 

вул. Промислова, 21,  

 м. Олевськ,  

Житомирська обл. 

м. Олевськ, вул. 

Промислова, 21, 

Житомирська обл. 

0,0550 - 0,0550 - - 

5  Хлань Олександр 

Юрійович 

вул. Горького,8, 

м.Олевськ,  

Житомирська обл. 

вул. Західна, 3,  

м. Олевськ,  

Житомирська обл. 

0,1200 0,1000 0,0200 - - 

6 Патюк Роман 

Григорович 

вул. Молодіжна, 9, 

с. Замисловичі,  

Олевський р-н, 

Житомирська обл. 

вул. Промислова, 2, 

с. Соснівка,  

Олевський р-н, 

Житомирська обл. 

0,1500 0,1500 - - - 

7 Заруцький Олег 

Юрійович  

вул. Суворова, 4, 

 с. Бацево,  

Олевський р-н, 

Житомирська обл. 

вул. Промислова, 4, 

 с. Соснівка,  

Олевський р-н, 

Житомирська обл. 

0,1500 0,1500 - - - 

8 Корнейчук Сергій 

Васильович 

вул. Молодіжна, 3, 

с. Лопатичі,  

Олевський р-н, 

вул. Промислова, 6, 

с. Соснівка,  

Олевський р-н, 

0,1500 0,1500 - - - 



 

 

Житомирська обл. Житомирська обл. 

9 Савченко Тетяна 

Миколаївна 

вул. Зелена, 17, 

с. Кишин,  

Олевський р-н, 

Житомирська обл. 

вул. Промислова, 8, 

с. Соснівка,  

Олевський р-н, 

Житомирська обл. 

0,1500 0,1500 - - - 

10 Козловець Михайло 

Вікторович 

пров. Набережний, 1 кв. 1, 

с. Кам’янка,  

Олевський р-н, 

Житомирська обл.. 

вул. Промислова, 10, 

с. Соснівка,  

Олевський р-н, 

Житомирська обл.. 

0,1500 0,1500 - - - 

11 Козловець Віктор 

Володимирович 

вул. Центральна, 71, 

с. Кам’янка, 

 Олевський р-н, 

Житомирська обл. 

вул. Промислова, 12, 

с. Соснівка, 

 Олевський р-н, 

Житомирська обл. 

0,1500 0,1500 - - - 

12 Лінкевич Анатолій 

Миколайович 

вул. Набережна, 1в, 

 с. Зольня, 

 Олевський р-н, 

Житомирська обл.. 

вул. Промислова, 14, 

с. Соснівка,  

Олевський р-н, 

Житомирська обл.. 

0,1500 0,1500 - - - 

13 Дмитренко Людмила 

Василівна 

вул. К. Маркса,1/2 кв. 1, 

м. Коростень, 

Житомирська обл. 

вул. Промислова, 3, 

 с. Соснівка,  

Олевський р-н, 

Житомирська обл. 

0,1500 0,1500 - - - 

14 Омельченко Олег 

Анатолійович 

вул. Щорса,  5, кв. 2, 

 с. Бучмани, 

 Олевський р-н, 

Житомирська обл. 

вул. Промислова, 5, 

 с. Соснівка,  

Олевський р-н, 

Житомирська обл. 

0,1500 0,1500 - - - 

15 Мидловець Руслан 

Іванович 

вул. Набережна, 26, 

 с.  Кам’янка,  

Олевський р-н, 

Житомирська обл. 

вул. Промислова, 7, 

 с. Соснівка,  

Олевський р-н, 

Житомирська обл. 

0,1500 0,1500 - - - 

16 Стафейчук 

Олександр 

Юхимович 

вул. Молодіжна, 1а, 

 с. Забороче,  

Олевський р-н, 

Житомирська обл. 

вул. Промислова, 9, 

 с. Соснівка,  

Олевський р-н, 

Житомирська обл. 

0,1500 0,1500 - - - 

17 Войтюк Олег 

Миколайович 

вул. Незалежна, 2 кв.5, 

смт. Дружба,  

Олевський р-н, 

Житомирська обл. 

вул. Промислова, 11, 

 с. Соснівка, 

Олевський р-н, 

Житомирська обл. 

0,1500 0,1500 - - - 

18 Щепкін Василь 

Володимирович 

вул. Центральна, 7 кв.10, 

смт. Дружба,  

Олевський р-н, 

Житомирська обл. 

вул. Промислова, 13, 

 с. Соснівка, 

 Олевський р-н, 

Житомирська обл. 

0,1500 0,1500 - - - 

19 Новак Юрій 

Васильович 

вул. Поліська, 11А, 

 с. Сущани,  

Олевський р-н, 

Житомирська обл. 

вул. Промислова, 15, 

 с. Соснівка,  

Олевський р-н, 

Житомирська обл. 

0,1500 0,1500 - - - 

20 Філімончук Павло 

Васильович 

вул. Робітнича, 20А, 

 с. Жубровичі,  

Олевський р-н, 

Житомирська обл. 

вул. Промислова, 17, 

 с. Соснівка,  

Олевський р-н, 

Житомирська обл. 

0,1500 0,1500 - - - 

21 Котвицький Дмитро 

Миколайович 

вул. Лісова, 60, 

 с. Хмелівка, 

 Олевський р-н, 

Житомирська обл. 

вул. Промислова, 19, 

 с. Соснівка, 

 Олевський р-н, 

Житомирська обл. 

0,1500 0,1500 - - - 

22 Омельченко 

Олександр 

Олексійович 

вул. Омелянчука, 3, 

 с. Озеряни,  

Олевський р-н, 

Житомирська обл. 

вул. Промислова, 21, 

 с. Соснівка, 

 Олевський р-н, 

Житомирська обл. 

0,1500 0,1500 - - - 

23 Ренкас Анатолій 

Петрович 

вул. Боровського, 4, 

 с. Білокоровичі, 

Олевський р-н, 

вул. Промислова,  23, 

 с. Соснівка,  

Олевський р-н, 

0,1500 0,1500 - - - 



 

 

Житомирська обл. Житомирська обл. 

24 Милевич Микола 

Адамович 

пров. Вишневий, 2, 

 с. Замисловичі, 

Олевський р-н, 

Житомирська обл. 

вул. Барвиста, 2, 

 с. Соснівка,  

Олевський р-н, 

Житомирська обл. 

0,1500 0,1500 - - - 

25 Дола Сергій 

Васильович 

вул. Миру, 17, 

 с. Забороче,  

Олевський р-н, 

Житомирська обл. 

вул. Барвиста, 4, 

 с. Соснівка,  

Олевський р-н, 

Житомирська обл. 

0,1500 0,1500 - - - 

26 Тарасюк Василь 

Миколайович 

вул. Хмільова, 27, 

с. Корощине,  

Олевський р-н, 

Житомирська обл. 

вул. Барвиста, 6, 

 с. Соснівка, 

 Олевський р-н, 

Житомирська обл. 

0,1500 0,1500 - - - 

27 Мельник Сергій 

Іванович 

вул. Молодіжна, 9, 

 с. Лопатичі,  

Олевський р-н, 

Житомирська обл. 

вул. Барвиста, 8, 

 с. Соснівка, 

 Олевський р-н, 

Житомирська обл. 

0,1500 0,1500 - - - 

28 Герасименко Сергій 

Леонідович 

вул. Грабчака, 1,  

с. Замисловичі,  

Олевський р-н, 

Житомирська обл. 

вул. Барвиста, 10, 

 с. Соснівка,  

Олевський р-н, 

Житомирська обл. 

0,1500 0,1500 - - - 

29 Свинцицький 

Олексій Петрович 

вул. Морозова, 15, 

с. Зольня, 

 Олевський р-н, 

Житомирська обл. 

вул. Барвиста, 12, 

 с. Соснівка,  

Олевський р-н, 

Житомирська обл. 

0,1500 0,1500 - - - 

30 Горпиніч 

Володимир 

Володимирович 

вул. Шевченка, 22, 

 с. Стовпинка,  

Олевський р-н, 

Житомирська обл. 

вул. Барвиста, 14, 

 с. Соснівка, 

 Олевський р-н, 

Житомирська обл. 

0,1500 0,1500 - - - 

31 Озерчук Сергій 

Іванович 

вул. Шевченка, 7, 

 с. Стовпинка,  

Олевський р-н, 

Житомирська обл. 

вул. Барвиста, 16, 

 с. Соснівка,  

Олевський р-н, 

Житомирська обл. 

0,1500 0,1500 - - - 

32 Патюк Юрій 

Валерійович 

вул. Свято- Миколаївська, 

126, 

 м. Олевськ,  

Житомирська обл. 

вул. Барвиста, 18, 

 с. Соснівка,  

Олевський р-н, 

Житомирська обл. 

0,1500 0,1500 - - - 

33 Куц Денис 

Валентинович 

вул. Ціолковського, 6, 

м. Новоград- Волинський, 

Житомирська обл. 

вул. Барвиста, 20, 

 с. Соснівка,  

Олевський р-н, 

Житомирська обл. 

0,1500 0,1500 - - - 

34 Скрит Віталій 

Іванович 

вул. Тарана, 9, 

 с. Копище,  

Олевський р-н, 

Житомирська обл. 

вул. Барвиста, 22, 

 с. Соснівка, 

 Олевський р-н, 

Житомирська обл. 

0,1500 0,1500 - - - 

35 Аксінеко Євген 

Анатолійович 

вул. Свято- Миколаївська, 

21, 

 м. Олевськ, 

Олевський р-н, 

Житомирська обл. 

вул. Барвиста, 24, 

 с. Соснівка,  

Олевський р-н, 

Житомирська обл. 

0,1500 0,1500 - - - 

36 Хільчук Віталій 

Володимирович  

вул. Житомирська, 59 кв. 

3, м. Олевськ, 

Житомирська обл. 

вул. Барвиста, 1, 

 с. Соснівка,  

Олевський р-н, 

Житомирська обл. 

0,1500 0,1500 - - - 

37 Корельчук Василь 

Павлович 

вул. Лесі Українки, 92 кв. 

18, с. Варварівка, 

Олевський р-н, 

Житомирська обл. 

вул. Барвиста, 3, 

 с. Соснівка,  

Олевський р-н, 

Житомирська обл. 

0,1500 0,1500 - - - 

38 Макарчук Артур 

Анатолійович 

вул. Лісова, 2, 

с. Рудня-Озерянська, 

вул. Барвиста, 5, 

 с. Соснівка,  

0,1500 0,1500 - - - 



 

 

Олевський р-н, 

Житомирська обл. 

Олевський р-н, 

Житомирська обл. 

39 Осипчук Володимир 

Олексійович 

вул. Інтернаціональна, 8, 

с. Кишин,  

Олевський р-н, 

Житомирська обл. 

вул. Барвиста, 7, 

 с. Соснівка,  

Олевський р-н, 

Житомирська обл. 

0,1500 0,1500 - - - 

40 Озерчук Сергій 

Володимирович 

вул. Заводська, 9 кв. 2, 

смт. Нові Білокоровичі, 

Олевський р-н, 

Житомирська обл. 

вул. Барвиста, 9, 

 с. Соснівка,  

Олевський р-н, 

Житомирська обл. 

0,1500 0,1500 - - - 

41 Дигас Олег Іванович вул. Інтернаціональна, 17 

кв. 4, м. Олевськ, 

Житомирська обл. 

вул. Барвиста, 11, 

с. Соснівка,  

Олевський р-н, 

Житомирська обл. 

0,1500 0,1500 - - - 

42 Хлань Сергій 

Анатолійович 

вул. Шевченка, 23, 

 с. Сущани,  

Олевський р-н, 

Житомирська обл. 

вул. Барвиста, 13, 

 с. Соснівка, 

 Олевський р-н, 

Житомирська обл. 

0,1500 0,1500 - - - 

43 Мосійчук Сергій 

Павлович 

вул. Житомирська, 25, 

с. Рудня – Бистра, 

Олевський р-н, 

Житомирська обл. 

вул. Барвиста, 15, 

 с. Соснівка,  

Олевський р-н, 

Житомирська обл. 

0,1500 0,1500 - - - 

44 Мидловець Артур 

Мартинович 

вул. Центральна, 147, 

 с. Кам’янка,  

Олевський р-н, 

Житомирська обл. 

вул. Барвиста,26, 

 с. Соснівка,  

Олевський р-н, 

Житомирська обл. 

0,1500 0,1500 - - - 

45 Резниченко Сергій 

Петрович 

вул. Миру, 23, с. Будки, 

Олевський р-н, 

Житомирська обл. 

вул. Барвиста, 17, 

 с. Соснівка,  

Олевський р-н, 

Житомирська обл. 

0,1500 0,1500 - - - 

46 Гарбар Іван 

Анатолійович 

вул.Ковпака,16, 

с.Замисловичі, 

 Олевський р-н, 

Житомирська обл. 

вул. Промислова,25, 

 с. Соснівка,  

Олевський р-н, 

Житомирська обл. 

0,1500 0,1500 - - - 

47 Настасюк Ольга  

Андріївна 

вул. Григорія Сковороди, 

5 кв. 4, м. Олевськ, 

Житомирська обл. 

вул. Набережна, 13а, 

м. Олевськ,  

Житомирська обл. 

0,0500 - 0,0500 - - 

48 Козловець Анатолій 

Григорович  

вул. Свято – 

Миколаївська, 44а кв. 17, 

м. Олевськ,  

Житомирська обл. 

вул. Промислова, 3 б , 

м. Олевськ, 

 Житомирська обл. 

0,0050 - - - 0,0050 

49 Талах Наталія 

Іванівна 

вул.Центральна, 147, 

с.Юрово, 

 Олевський р-н, 

Житомирська обл. 

вул.Зарічна, 25, 

 с.Юрово, 

 Олевський р-н, 

Житомирська обл. 

0,2000 0,2000 - - - 

50 Стаднік Світлана 

Павлівна 

вул. Л.Українки, 92, кв.18, 

с.Варварівка, 

 Олевський р-н, 

Житомирська обл. 

вул. Л.Українки,92-а,  

гараж № 2,  

с.Варварівка, Олевський р-

н, Житомирська обл. 

0,0025 - - - 0,0025 

51 Носова Наталія 

Петрівна 

вул. Л.Українки, 92, кв.16, 

с.Варварівка,  

Олевський р-н, 

Житомирська обл. 

вул. Л.Українки,92-а,  

гараж № 10, с.Варварівка, 

Олевський р-н, 

Житомирська обл. 

0,0025  - - 0,0025 

52 Кручко Максим 

Валентинович 

вул. Лутугинська, 19, 

м. Луганськ,  

с. Тепениця, 

 Олевський р-н, 

Житомирська обл. 

- - - 2,0000 - 

53 Тимощук Валентина 

Степанівна 

вул. Л.Українки, 92, кв.15, 

с.Варварівка, 

Олевський р-н, 

Житомирська обл. 

вул. Л.Українки,92-а,  

гараж № 20,с.Варварівка, 

Олевський р-н, 

Житомирська обл. 

 

0,0025  - - 0,0025 



 

 

54 Халімончук Віктор 

Віталійович 

вул. Молодіжна, 5,  

с. Кишин,  

Олевський р-н, 

Житомирська обл. 

вул. Сонячна, 11, 

с. Кишин,  

Олевський р-н, 

Житомирська обл. 

0,7000 0,2500 0,4500 - - 

55 Козюн Тамара 

Вікторівна 

вул. Л.Українки, 92, кв.3 

с.Варварівка, 

 Олевський р-н, 

Житомирська обл. 

вул. Л.Українки,92-а,  

гараж № 4, с.Варварівка,  

Олевський р-н, 

Житомирська обл. 

0,0025  - - 0,0025 

 

 

 

Начальник управління земельних відносин               Н.І. Біленець 

  

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                           
УКРАЇНА 

           ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

________________________________________________________________ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 351 

 

ХVІІІ сесія        VІІІ скликання 

 

від 16.11.2017 року  

 

Про затвердження проектів землеустрою  

щодо відведення земельної ділянки комунальної  

власності з метою передачі безоплатно у власність,  

для будівництва і обслуговування житлового будинку,  

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 

для індиідульного садівництва, для ведення особистого селянського 

господарства та для будівництва індивідуальних гаражів 

 

Розглянувши заяви громадян:   

- Борець Андрія Григоровича, проживає за адресою: вул. Центральна, 56, с. 

Кам’янка, Олевського р-ну, Житомирської області;  

- Плотнік Галини Василівни, проживає за адресою: вул. Юрія Тютюнника, 

1, м. Олевськ, Житомирської області; 

- Лупаїни Федіра Петровича, проживає за адресою: вул. Зарічна, 15, 

o с. Варварівка, Олевського р-ну, Житомирської області; 

- Скрита Олександра Павловича, проживає за адресою: вул. Лісова, 29, с. 

Копище, Олевського р-ну, Житомирської області; 

- Ткача Володимира Олександровича, проживає за адресою: вул. 

Володимирська, 6/5, м. Олевськ, Житомирської області; 

- Торгонської Ольги Олександрівни, проживає за адресою: вул. Івана 

Франка, 18, м. Олевськ, Житомирської області; 

- Білошицької Віри Петрівни, проживає за адресою: вул. Пушкіна, 14, кв.2,  

м. Олевськ, Житомирської області; 

- Мельник Світлани Миколаївни, проживає за адресою: пров. Набережний, 

1/3, с. Кам’янка, Олевського р-ну, Житомирської області; 

- Бідюк Тетяни Олександрівни, проживає за адресою: вул. Радгоспна, 32, м. 

Олевськ, Житомирської області; 

- Оніщука Андрія Миколайовича, проживає за адресою: вул. Лісова, 41, с. 

Сущани, Олевського р-ну, Житомирської області; 

- Охримчук Надії Григорівни, проживає за адресою: вул. Набережна, 4, кв. 

2, с. Сущани, Олевського р-ну, Житомирської області; 



 

 

- Нагорної Наталії Володимирівни, проживає за адресою: вул. Польова, 2, 

с. Радовель, Олевського р-ну, Житомирської області; 

- Кушимової Ніни Василівни, проживає за адресою: вул. Шкільна, 4, с. 

Сердюки, Олевського р-ну, Житомирської області; 

- Клабукова Олександра Вікторовича, проживає за адресою: вул. 

Фарзаводська, 2, м. Олевськ, Житомирської області; 

- Бумар Наталії Іванівни, проживає за адресою: вул. Шевченка, 2 а, с. 

Рудня-Бистра, Олевського р-ну, Житомирської області про затвердження 

проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок комунальної 

власності з метою передачі безоплатно у власність для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка), для індиідульного садівництва, 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 житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (Код 02.01 за 

КВЦПЗ), для індиідульного садівництва (Код 01.05 за КВЦПЗ), для ведення 

особистого селянського господарства (Код 01.03 заКВЦПЗ) та для 

будівництва індивідуальних гаражів (Код 02.05 за КВЦПЗ). 

2. Передати громадянам, згідно додатку, безоплатно у власність земельні 

ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) для індиідульного 

садівництва, для ведення особистого селянського господарства та для 

будівництва індивідуальних гаражів. 

3. Зобов’язати громадян, згідно додатку,  в місячний термін 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  рішення покласти на начальника управління 

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

земельних відносин, охорони природи та надзвичайних ситуацій. 

 

 

Міський голова       О.В. Омельчук 

 



 

 

 
 

Додаток 

до рішення ХVІІІ сесії Олевської міської  ради 
VІІІ скликання від 16.11.2017 року №  351 «Про 

затвердження проектів землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки комунальної власності з метою 
передачі безоплатно у власність для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка), для 
індиідульного садівництва, для ведення особистого 

селянського господарства та для будівництва 

індивідуальних гаражів»  

 

СПИСОК 

громадян, яким надано у власність земельні ділянки для  будівництва та обслуговування  житлового будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка), для індиідульного 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 

житлово

го 

будинку

, 

господа

рських 

будівель 

і споруд,  

га  

Для 

інди

віду

альн

ого 

саді

вни

цтва

,     

га 

Для 

ведення

особисто

го 

селянсь

кого 

господа

рства, 

га 

Для 

будівни

цтва  

індивіду

альних 

гаражів, 

га 

Кадастровий номер 

земельної ділянки 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Борець Андрій 

Григорович 

вул. 

Центральна, 

56, с. 

Кам’янка, 

Олевський р-н, 

Житомирська 

обл. 

вул. Щаслива, 

1-б,м. Олевськ, 

Житомирська 

обл. 

0,1000 0,1000 - - - 1824455100:01:037:0324 

2 Плотнік 

Галина 

Василівна 

вул. Юрія 

Тютюнника, 

1,м. Олевськ, 

Житомирська 

обл. 

с. Сущани, вул. 

Молодіжна, 9, 

с. Сущани, 

Олевський р-н, 

Житомирська 

обл. 

0,2500 0,2500 - - - 1824486801:02:004:0052 

3 Лупаїн Федір 

Петрович 

вул. Зарічна, 

15, 

 с. Варварівка, 

Олевський р-н, 

Житомирська 

обл. 

вул. Садова, 

73, 

с. Варварівка, 

Олевський р-н, 

Житомирська 

обл. 

0,2500 0,2500 - - - 1824486202:05:001:0143 

4 Скрит 

Олександр 

Павлович 

вул. Лісова, 29, 

с. Копище, 

Олевський р-н, 

Житомирська 

обл.. 

вул. 

Гетьманська,1-

а, м.Олевськ, 

Житомирська 

обл.. 

0,0800 0,0800 - - - 1824455100:01:034:0142 

5 Ткач 

Володимир 

Олександрович 

вул. 

Володимирськ

а, 6/5, 

м.Олевськ, 

Житомирська 

обл. 

вул. Об’їзна, 

13-А,  

с. Соснівка, 

Олевський р-н, 

Житомирська 

обл. 

0,3500 - - 0,3500 - 1824487204:14:001:0125 

6 Торгонська 

Ольга 

Олександрівна 

вул. Івана 

Франка, 18, 

м. Олевськ, 

Житомирська 

обл. 

пров. 

Шкільний, 11, 

м. Олевськ, 

Житомирська 

обл. 

0,1000 0,1000 - - - 1824455100:01:016:0165 



 

 

7 Білошицька 

Віра Петрівна 

Пушкіна, 14 

кв.2 , 

м. Олевськ, 

Житомирська 

обл. 

вул. Пушкіна, 

14, гараж №1, 

м. Олевськ, 

Житомирська 

обл. 

0,0030 - - - 0,0030 1824455100:02:030:0030 

8 Мельник 

Світлана 

Миколаївна 

пров. 

Набережний, 

1/3, 

с. Кам’янка, 

Олевський р-н, 

Житомирська 

обл. 

пров. Ковпака, 

18,м. Олевськ, 

Олевський р-н, 

Житомирська 

обл. 

0,1000 0,1000 - - - 1824455100:01:034:0145 

9 Бідюк Тетяна 

Олександрівна 

вул. Радгоспна, 

32, м. Олевськ, 

Житомирська 

обл. 

вул. 

Рівненська, 24, 

м. Олевськ, 

Житомирська 

обл. 

0,1000 0,1000 - - - 1824455100:02:047:0073 

10 Оніщук Андрій 

Миколайович 

вул. Лісова, 41, 

с. Сущани, 

Олевський р-н, 

Житомирська 

обл. 

вул. Шевченка, 

3-А, 

 с. Сущани, 

Олевський р-н, 

Житомирська 

обл. 

0,5000 - - 0,5000 - 1824486801:02:003:0060 

11 Охримчук 

Надія 

Григорівна 

вул. 

Набережна, 4 

кв. 2, 

 с. Сущани, 

Олевський р-н, 

Житомирська 

обл. 

вул. 

Покровська, 4, 

с. Сущани, 

Олевський р-н, 

Житомирська 

обл. 

0,2500 0,2500 - - - 1824486801:02:003:0059 

12 Нагорна 

Наталія 

Володимирівна 

вул. Польова, 

2, с. Радовель, 

Олевський р-н, 

Житомирська 

обл. 

вул. 

Молодіжна, 27, 

с. Соснівка, 

Олевський р-н, 

Житомирська 

обл. 

0,2404 0,2404 - - - 1824487204:14:003:0113 

13 Кушимова 

Ніна Василівна 

вул. 

Шкільна,4, 

 с. Сердюки, 

Олевський р-н, 

Житомирська 

обл. 

вул. Шкільна,4, 

с. Сердюки, 

Олевський р-н, 

Житомирська 

обл. 

0,3693 - - 0,3693 - 1824482800:05:004:0013 

14 Клабуков 

Олександр 

Вікторович 

вул. 

Фарзаводська, 

2, м. Олевськ, 

Житомирська 

обл. 

вул. Робітнича, 

30, м. Олевськ, 

Житомирська 

обл. 

0,1164 0,1000 0,01

64 

- - 1824455100:01:037:0325 

1824455100:01:037:0326 

 

15 Бумар Наталія 

Іванівна 

вул. Шевченка, 

2а, 

с. Рудня – 

Бистра, 

Олевський р-н, 

Житомирська 

обл. 

вул. Пушкіна, 

14,  гараж №3, 

м. Олевськ, 

Житомирська 

обл. 

0,0030 - - - 0,0030 1824455100:02:030:0029 

 
 

Начальник управління земельних відносин                    Н.І. Біленець 

 

 

 



 

 

                                                      
УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

__________________________________________________________________ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 352 

ХVIІІ сесія           VІІІ скликання  

 

від 16.11.2017 року  

 

Про затвердження проектів землеустрою                                                                       

щодо відведення земельних ділянок,                                                                               

які перебувають в приватній власності                                                                              

з метою зміни цільового призначення  

для будівництва і обслуговування будівель  

торгівлі  

    

        Розглянувши заяву Шибецького Валерія Прокоповича, проживає за 

адресою: вул. Центральна, 35, с. Кам’янка, Олевського р-ну, Житомирської 

області, надані документи, керуючись ст. 12, 20, 95, 96, 120, 122, 123, 141,186 

Земельного кодексу України, ст. ст. 20, 22, 25, 50, 51 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 проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, яка 

перебуває в приватній власності у громадянина Шибецького Валерія 

Прокоповича, загальною площею 0,0048 га, кадастровий номер 

1824483601:05:021:0019, з метою зміни цільового призначення з коду КВЦПЗ 

02.01. – для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка) на код КВЦПЗ 03.07 – для будівництва 

та обслуговування будівель торгівлі, яка розташована за адресою: вул. 

Центральна, 35, с. Кам’янка, Олевського р-ну, Житомирської області, 

виготовлений ФОП СЕРЕДА О.В. 

2. Олевська міська рада та її виконавчі органи не несуть відповідальності за 

достовірність, якість і безпеку заходів, передбачених проектом землеустрою. 

3.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  № 353 

ХVIІІ сесія           VІІІ скликання  

 

від 16.11.2017 року 

  

Про затвердження проекту землеустрою                                                                       

щодо відведення земельної ділянки,                                                                               

яка перебуває в приватній власності                                                                              

з метою зміни цільового призначення  

для будівництва і обслуговування 

багатоквартирного житлового будинку 

 

        Розглянувши заяву ТОВ «РІВНЕКОМФОРТБУД», зареєстрованого за 

адресою: вул. Красногірська, 68,  с. Колоденка,  Рівненський р-н, Рівненської 

обл., надані документи, керуючись ст. 12, 20, 95, 96, 120, 122, 123,141,186 

Земельного кодексу України, ст. ст. 8, 20, 22, 25, 50, 51  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 проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, яка 

перебуває в приватній власності у ТОВ «РІВНЕКОМФОРТБУД», загальною 

площею 0,8767 га, кадастровий номер 1824455100:01:017:0103, з метою зміни 

цільового призначення її  з коду КВЦПЗ 03.08.- Для будівництва і 

обслуговування об’єктів туристичної інфраструктури та закладів громадського 

харчування на код КВЦПЗ 02.03 – Для будівництва і обслуговування 

багатоквартирного житлового будинку, яка розташована за адресою вул. Свято-

Миколаївська, 183, м.Олевськ, Олевський р-н, .Житомирська обл., який 

розроблений ПП ЕКФ «ПРИВАТНА СПРАВА». 

2. Олевська міська рада та її виконавчі органи не несуть відповідальності за 

достовірність, якість і безпеку заходів, передбачених проектом землеустрою. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника  управління 

земельних відносин  Біленець Н. І. та на 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  № 354 

ХVІІІ сесія           VІІІ скликання  

 

від 16.11.2017 року  

 

Про затвердження проекту землеустрою 

щодо відведення земельної  ділянки 

комунальної власності для розміщення 

та експлуатації об’єктів і споруд  

телекомунікацій для передачі в  

користування на умовах оренди 

 

         Розглянувши заяву ПрАТ «Київстар», зареєстрованого за адресою: вул. 

Дегтярівська, 53, м.Київ, надані документи,  керуючись   ст. 12, 92, 93, 95, 96, 

120, 122, 123, 124, 141 Земельного кодексу України, ст. ст. 8, 20, 22, 25, 50, 51 

Закону України «Про землеустрій», Законом України «Про оренду землі», ст. 

26 Закону 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. Затвердити ПрАТ «Київстар» проект землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки комунальної власності для розміщення та експлуатації 

об’єктів і споруд телекомунікацій (Код 13.01 за КВЦПЗ) з метою передачі її в 

користування на умовах  оренди загальною  площею  0,1090 га за адресою:  с. 

Артинськ Олевського р-ну, Житомирської області, кадастровий номер 

1824487202:06:002:0018, розроблений ТОВ «ЕЛІТ-ЦЕНТР».  

2. ПрАТ «Київстар» в місячний термін укласти та зареєструвати договір оренди 

земельної ділянки, відповідно до вимог чинного законодавства України. 

3. Встановити орендну плату в розмірі 12 % від нормативно-грошової вартості 

земельної ділянки для розміщення та експлуатації об’єктів і споруд 

телекомунікацій (Код 13.01 за КВЦПЗ). 

4. Олевська міська рада та її виконавчі органи не несуть відповідальності за 

достовірність, якість і безпеку заходів, передбачених проектом землеустрою. 

5.У разі закінчення терміну користування земельною ділянкою, повернути дану 

земельну ділянку у відання міської ради у стані придатному для подальшого їх 



 

 

використання за призначенням або звернутись до Олевської міської ради за два 

місяці до закінчення договору оренди землі щодо його поновлення. 

  

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 Н Я  № 355 

ХVІІІ сесія           VІІІ скликання  

 

від 16.11.2017 року  

 

Про затвердження переліку 

земельних ділянок комунальної 

власності призначених для продажу у власність  

на земельних аукціонах у м.Олевськ 

 

З метою здійснення заходів спрямованих на врегулювання питань набуття 

права власності на земельну ділянку несільськогосподарського призначення на 

аукціонах, реалізації державної політики в сфері регулювання земельних 

відносин, керуючись  Земельним кодексом України, Законом 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 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 вул. Промислова, 78-а, орієнтовною площею 0,3031 га. 

 

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  № 356 

ХVІІІ сесія           VІІІ скликання  

 

від 16.11. 2017 року  

 

Про розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки 

комунальної власності з метою продажу у власність  

на земельному аукціоні для будівництва  

і обслуговування багатоквартирного житлового 

будинку 

 

З метою здійснення заходів спрямованих на врегулювання питань набуття 

права власності на земельну ділянку несільськогосподарського призначення на 

аукціонах, реалізації державної політики в сфері регулювання земельних 

відносин, керуючись  Земельним кодексом України, ст. 8, 20, 22, 25, 50 Закону 

України «Про землеустрій», Законом 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.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 будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку (Код 

02.03 за КВЦПЗ) із земель житлової забудови, орієнтовною площею  0,3031 га, 

яка розташована за адресою:  вул. Промислова, 78- а, м.Олевськ, Житомирської 

області. 

2. Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної 

власності погоджений 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 Н Я  № 357 

ХVІІІ сесія                      VІІІ скликання  

 

від 16.11.2017 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 житлового будинку,  

господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) та для 

індивідуального садівництва  

 

    Розглянувши заяви Доли Леоніда Федоровича, проживає за адресою: 

вул. Українська, 18, м.Олевськ, Житомирської області про вилучення земельної 

ділянки, Доли Надії Валентинівни, проживає за адресою: вул. Українська, 18, м. 

Олевськ, Житомирської області про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної власності з 

метою передачі безоплатно у власність для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) та 

для індивідуального садівництва, керуючись ст.ст. 12, 40, 81, 116, 118,119, 121, 

122,140 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 Доли Леоніда Федоровича земельну ділянку надану рішенням 

двадцять третьої сесії Олевської міської ради 4-го скликання від 21 березня 

2006 року «Про вилучення та надання земельних ділянок для будівництва та 

обслуговування житлових будинків, господарських будівель, гаражів і споруд 

та ведення особистого селянського господарства окремим громадянам міста», 

площею 0,12 га розташованої за адресою: вул. Рівненська, 15, м.Олевськ, 

Житомирської області;  



 

 

2. Надати Долі Надії Валентинівни дозвіл, згідно додатку,  на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної 

власності з метою передачі безоплатно у власність для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

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

для індивідуального садівництва (Код 01.05 за КВЦПЗ) із земель 

сільськогосподарського призначення. 

3. Долі Н. В.в місячний термін звернутися до суб’єкта господарювання, що є 

виконавцем робіт по виготовленню проектів із землеустрою та впродовж шести 

місяців виготовити проект землеустрою. 

4. Долі Н. В. проект землеустрою, погоджений в установленому законом 

порядку, в місячний термін  подати на розгляд та затвердження чергової сесії 

міської ради.    

5. Виготовлення проектів землеустрою щодо відвідення земельної ділянки та 

документації землеустрою є комерційним ризиком замовника. 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

Додаток 

до рішення ХVІІІ сесії міської ради  VІІІ 

скликання від 16.11.2017 №  357  «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 житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка) та для індивідуального садівництва » 

  

 

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

будівництва та обслуговування  житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) та для індивідуального 

садівництва. 
 

 

 

 

№ 

п/п 

 

 

 

Прізвище,ім’я по 

батькові 

 

 

 

Місце проживання 

 

 

Адреса земельної ділянки 

 

 

Орієнто

вна 

площа 

га 

Для 

будівницт

ва і 

обслугову

вання 

житловог

о 

будинку, 

господарс

ьких 

будівель і 

споруд 

(присадиб

на 

ділянка) 

га. 

Для 

індивіду

ального 

садівниц

тва,  

га 

  

Для 

ведення 

особисто 

го 

селянськ

ого 

господ 

царства 

,га 

Для 

будівниц

тва 

індивіду

альних  

гаражів, 

га. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Дола Надія 

Валентинівна 

вул. Українська, 18, 

 м. Олевськ , 

Житомирська обл. 

вул. Рівненська, 15, 

 м. Олевськ,  

Житомирська обл. 

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  № 358 

ХVІІІ сесія           VІІІ скликання  

 

від 16.11.2017 року  

 

Про укладання договорів оренди 

земельних ділянок комунальної власності 

 

Розглянувши заяви громадянина Костинського Леоніда Григоровича, 

проживає за адресою: вул. Комарова, 23, м.Олевськ, Житомирська області, 

ФОП Шиш Тетяни Олександрівни, проживає за адресою: вул. Нова, 26, с. 

Бучмани, Олевського р-ну, Житомирської області, відповідно Закону України 

«Про оренду землі», ст. 93, 124 Земельного кодексу України, 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. Укласти договір оренди земельної ділянки комунальної власності для 

будівництва та обслуговування будівель торгівлі (КВЦПЗ 03.07) яка 

розташована за адресою: вул. Перемоги, 2, с. Рудня-Озерянська, Олевського 

р-ну, Житомирської області, площею 0,0184 га, кадастровий номер 

земельної ділянки 1824456002:02:003:0001, терміном на 5 (п’ять) років, між 

міською радою та Костинським Леонідом Григоровичем. Встановити річну 

орендну плату в розмірі 12% від її нормативно-грошової оцінки. 

2. Укласти договір оренди земельних ділянок комунальної власності для 

будівництва та обслуговування будівель торгівлі (КВЦПЗ 03.07) 

розташованих за адресою: вул.Київська,16, м.Олевськ, Житомирської 

області, загальною площею 0,0957 га, (площею 0,0854 га кадастровий номер 

земельної ділянки 1824455100:02:019:0021, площею 0,0064 га кадастровий 

номер земельної ділянки 1824455100:02:019:0022, площею 0,0039 га 

кадастровий номер земельної ділянки 1824455100:02:019:0023), терміном на 

5 (п’ять) років між міською радою та ФОП Шиш Тетяною Олександрівною.  

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

грошової оцінки. 

3. У разі закінчення терміну користування земельною ділянкою, повернути 

дані земельні ділянки у відання міської ради у стані придатному для 

подальшого їх використання за призначенням або звернутись до Олевської 



 

 

міської ради за два місяці до закінчення договору оренди землі щодо його 

поновлення. 

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  № 359 

ХVІІІ сесія           VІІІ скликання  

 

від 16.11.2017 року  

 

Про  надання  дозволу    на     

виготовлення  звіту про експертну 

грошову   оцінку  земельної  ділянки  

 

      Розглянувши заяви  ЛОПАТИЦЬКОГО СІЛЬСЬКОГО СПОЖИВЧОГО 

ТОВАРИСТВА,  зареєстрованого за адресою: вул. Володимирська, 3, 

м.Олевськ, Олевський р-н, Житомирська обл., ОЛЕВСЬКОГО МІСЬКОГО 

СПОЖИВЧОГО ТОВАРИСТВА, зареєстрованого за адресою: вул. 

Володимирська, 3, м. Олевськ, Олевського р-ну, Житомирської області, ФОП 

Шиш Тетяни Олександрівни, яка проживає за адресою: вул. Нова, 26, 

с.Бучмани, Олевського р-ну, Житомирської області, Суднач Надії Василівни, 

проживає за адресою: вул. Сонячна, 8, с. Варовичі, Васильківського району, 

Київської області про надання дозволу на викуп земельної ділянки   

несільськогосподарського призначення, яка надана в оренду, керуючись  ст. ст. 

12, 127, 128 Земельного кодексу України, Законом України «Про оцінку 

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

враховуючи рекомендації постійної комісії з питань земельних відносин, 

охорони природи та надзвичайних ситуацій,  міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Надати дозвіл ЛОПАТИЦЬКОМУ СІЛЬСЬКОМУ СПОЖИВЧОМУ 

ТОВАРИСТВУ на  виготовлення звіту з експертної грошової оцінки земельної 

ділянки несільськогосподарського  призначення площею 0,0135 га, яка надана в 

користування  на  умовах  оренди для будівництва та обслуговування будівель 

торгівлі (КВПЦЗ 03.07), розташованої за адресою: вул. Миколи Курильчука, 12-

а,  с.Джерело, Олевського р-ну, Житомирської області, кадастровий номер 

1824485602:09:0013:0008. 

2. Надати дозвіл ОЛЕВСЬКОМУ МІСЬКОМУ СПОЖИВЧОМУ 

ТОВАРИСТВУ на  виготовлення звіту з експертної грошової оцінки 

земельної ділянки несільськогосподарського  призначення: 

- площею 0,0362 га, яка надана в користування  на  умовах  оренди для 

будівництва та обслуговування будівель торгівлі (КВПЦЗ 03.07), 



 

 

розташованої за адресою: вул. Набережна 5-а, с.Сущани, Олевського р-

ну, Житомирської області, кадастровий номер 1824486801:02:003:0032; 

- площею 0,0715 га, яка надана в користування  на  умовах  оренди для 

будівництва та обслуговування будівель торгівлі (КВПЦЗ 03.07), 

розташованої за адресою:  вул. Центральна 79, с. Юрове, Олевського р-

ну, Житомирської області, кадастровий номер 1824488001:04:001:008; 

- площею 0,0147 га, яка надана в користування  на  умовах  оренди для 

будівництва та обслуговування будівель торгівлі (КВПЦЗ 03.07), 

розташованої за адресою: вул. Незалежна 31, с. Рудня-Хочинська, 

Олевського р-ну, Житомирської області, кадастровий номер 

1824487604:04:002:0008; 

- площею 0,0221 га, яка надана в користування  на  умовах  оренди для 

будівництва та обслуговування будівель торгівлі (КВПЦЗ 03.07), 

розташованої за адресою: вул. Малікова, 49, с.Хочине, Олевського р-ну, 

Житомирської області, кадастровий номер 1824487601:03:003:0008. 

3. Надати дозвіл ФОП Шиш Тетяні Олександрівні на  виготовлення звіту з 

експертної грошової оцінки земельної ділянки несільськогосподарського  

призначення площею 0,0957 га (0, 0854 га, 0,0064 га, 0,0039 га), яка надана в 

користування  на  умовах  оренди для будівництва та обслуговування будівель 

торгівлі (КВПЦЗ 03.07), розташованої за адресою: вул. Київська,16, м.Олевськ, 

Житомирської області. 

4. Надати дозвіл Суднач Надії Василівни на  виготовлення звіту з експертної 

грошової оцінки земельної ділянки несільськогосподарського  призначення 

площею 0,0181 га, яка надана в користування  на  умовах  оренди для 

будівництва та обслуговування будівель торгівлі (КВПЦЗ 03.07), розташованої 

за адресою: вул. Центральна, 29, с.Перга, Олевського р-ну, Житомирської 

області. 

5. 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  № 360 

ХVІІІ сесія           VІІІ скликання  

 

від 16.11.2017 року  

 

Про внесення змін у  рішення  

сесій Олевської міської ради 
 

  Розглянувши заяви громадян :  

- ФОП Дубицького Миколи Миколайовича, який проживає за адресою: 

вул. Промислова,81, м. Олевськ, Житомирської області про внесення змін 

до рішення восьмої сесії ради XXIV-го скликання від 15 липня 2004 року;  

- Трохимчук Ніни Іванівни, яка проживає за адресою: вул. Зої 

Космодем’янської, 5-а, с. Калинівка, Олевського р-ну, Житомирської 

області про внесення змін до рішення XVI сесії Олевської міської ради 

VIII скликання № 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 (присадибна ділянка),   для 

ведення садівництва та для ведення особистого селянського 

господарства», керуючись ст.ст. 12, 40, 81, 88, 89, 96, 116, 118, 119, 120, 

121, 131 та п. 7 Х Розділу Перехідних положень Земельного кодексу 

України,  ст. 8, 20, 22, 25, 50, 56 Закону України «Про землеустрій»,  ст. 

26 Закону 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 в рішення восьмої сесії ради XXIV-го скликання від 15 липня 

2004 року «Про надання в оренду земельних ділянок для підприємницької 

діяльності», а саме: в частині «ВИРІШИЛА:»  п.1.1 викласти в наступній 

редакції: «Надати дозвіл ФОП Дубицькому Миколі Миколайовичу на 

розроблення технічної документації із землеустрою, щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки комунальної власності для розміщення та 



 

 

експлуатації об’єктів дорожнього сервісу (Код 12.11 за КВПЦЗ) з метою  

передачі в користування на умовах оренди, орієнтовною площею 0,1596 га, 

розташованої за адресою: вул. Промислова, 71, м.Олевськ, Житомирська обл.»  

2. Внести зміни у Додаток до рішення ХVІ сесії  Олевскої міської ради VIIІ 

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 (присадибна ділянка), для ведення 

садівництва та для ведення особистого селянського господарства», у пункті 2. 

розділу «Орієнтовна площа»  цифри «0,2300» змінити на цифри «0,6271», у 

розділі «Для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд» цифри «0,2300» змінити на цифри «0,2500», у розділ «Для 

ведення особистого селянського господарства»  додати цифри «0,3771». 
 

 

 

№ 

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 

індивідуал

ьного 

садівницт

ва,  

га 

 

Для 

ведення 

особисто

го 

селянсь

кого 

господа

рства, 

га 

 

Для 

будівни

цтва 

індивіду

альних 

гаражів, 

га 

2 Трохимчук 

Ніна 

Іванівна 

вул. Зої 

Космодемянської, 5 

а,  

с. Калинівка, 

Олевський р-н, 

Житомирська обл. 

вул. Зої Космодемянської, 5 а, 

с. Калинівка, 

 Олевський р-н, Житомирська 

обл. 

0,6271 0,2500 - 

0,3771 

      - 

 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника управління 

земельних відносин міської ради Біленець Н.І. та 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  № 361 

ХVІІІ сесія           VІІІ скликання  

 

від 16.11.2017 року  

 

Про затвердження технічної документації 

із землеустрою щодо встановлення меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

з метою передачі її в оренду для розміщення 

та експлуатації об’єктів дорожнього сервісу 

 

         Розглянувши заяву ТОВ БАГАТОПРОФІЛЬНОЇ ФІРМИ «АЛЬФА» ЛТД, 

зареєстрованої за адресою: вул.Герцена, 19, м.Олевськ, надані документи,  

керуючись   ст. 12, 92, 93, 95, 96, 120, 122, 123, 124, 141 Земельного кодексу 

України, ст. ст. 8,20, 22, 25, 55 Закону України «Про землеустрій», Законм 

України «Про оренду землі», 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 ТОВ БАГАТОПРОФІЛЬНА ФІРМА «АЛЬФА» ЛТД технічну 

документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки 

комунальної власності для розміщення та експлуатації об’єктів дорожнього 

сервісу (Код 12.11 за КВЦПЗ) з метою передачі її в користування на умовах  

оренди загальною  площею  0,1790 га, за адресою:  вул. Герцена, 13-д, 

м.Олевськ,  Олевського району, Житомирської області, кадастровий номер 

1824455100:01:011:0045.  

 

2. Встановити орендну плату в розмірі 12 % від нормативно-грошової оцінки 

земельної ділянки для розміщення та експлуатації об’єктів дорожнього 

сервісу (Код 12.11 за КВЦПЗ).  

 

3. ТОВ БАГАТОПРОФІЛЬНА ФІРМА «АЛЬФА» ЛТД  в місячний термін  

укласти та зареєструвати  договір оренди земельної ділянки. 

 

4. Олевська міська рада та її виконавчі органи не несуть відповідальності за 

достовірність та якість технічної документації. 



 

 

 

5. 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  № 362 

ХVІІІ сесія           VІІІ скликання  

 

від 16.11.2017 року  

 

Про затвердження технічної документації 

із землеустрою щодо встановлення меж  

земельної ділянки в натурі (на місцевості)  

з метою продажу права власності на конкурентних 

засадах (земельних торгах) для будівництва та обслуговування 

будівель торгівлі 

 

        Розглянувши технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) з метою продажу права 

власності на конкурентних засадах (земельних торгах) для будівництва та 

обслуговування будівель торгівлі, виготовлену на підставі рішення IV сесії 

Олевської міської ради VIIІ скликання від 14 березня 2017 року № 66, рішення 

XVII сесії Олевської міської ради VIIІ скликання від 12 жовтня 2017 року № 

306, керуючись ст.ст. 12, 95, 96, 116, 122, 123, 125, 126, Земельного кодексу 

України, 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 технічну документацію із землеустрою, щодо встановлення меж 

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

продажу права власності на конкурентних засадах (земельних торгах) для 

будівництва та обслуговування будівель торгівлі (Код 03.07 за КВЦПЗ) 

загальною площею 0,5317 га, кадастровий номер 1824455100:02:004:0021, яка 

розташована за адресою: вул. Київська, 56, м. Олевськ, Житомирської області. 

2. Олевська міська рада та її виконавчі органи не несуть відповідальності за 

достовірність та якість технічної документації. 

3. 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  № 363 

ХVІІІ сесія           VІІІ скликання  

 

від 16.11.2017 року  

 

Про затвердження звіту про 

експертну грошову оцінку 

земельної ділянки несільськогосподарського 

призначення 

 

Розглянувши заяву Харченка Миколи Андрійовича,  який проживає за 

адресою: вул. Ціолковського, 1-а, м.Олевськ, Житомирської області, керуючись 
ст.128 Земельного Кодексу України, Законом України «Про оцінку земель», 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 звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення загальною площею 319 кв. м., яка 

розташована за адресою: вул. Свято-Миколаївська, 12, м. Олевськ, 

Олевського району, Житомирської області, кадастровий номер: 

1824455100:01:028:0017, з метою продажу (викупу) в сумі 19140,00 грн. 

(без ПДВ) (девятнадцять тисяч сто сорок грн.) (без ПДВ)). Вартість 1 

кв.м. земельної ділянки становить: 60,00 грн. (без ПДВ), яка надана 

Харченку Миколі Андрійовичу в користування на умовах оренди для 

будівництва та обслуговування будівель торгівлі (Код 03.07 за КВЦПЗ). 

2. Доручити Олевській міській раді, в особі міського голови, укласти та 

нотаріально посвідчити договір купівлі-продажу земельної ділянки що 

розташована за адресою: вул.Свято-Миколаївська, 12, м. Олевськ, 

Житомирської області, кадастровий номер: 1824455100:01:028:0017, за 

ціною  19140 грн. 00 коп, вартість 1 кв.м = 60 грн. 00 коп. 

3. 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  № 364 

ХVІІІ сесія           VІІІ скликання  

 

від 16.11.2017 року  

 

Про  виготовлення звіту  

про експертну грошову оцінку  

земельної ділянки 

 

       З метою здійснення заходів спрямованих на врегулювання питання набуття 

права власності на земельну ділянку несільськогосподарського призначення на 

аукціонах, реалізації державної політики в сфері регулювання земельних 

відносин, керуючись Законом України «Про оцінку земель»,  Земельним 

кодексом України,  ст. 26 Законом 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. Замовити на договірних умовах  з суб’єктом оціночної діяльності, який має 

відповідну ліцензію, виготовлення звіту з експертної грошової оцінки земельної 

ділянки несільськогосподарського призначення площею 0,5317 га, з метою 

продажу права власності на конкурентних засадах (земельних торгах) для 

будівництва та обслуговування будівель торгівлі (КВПЦЗ 03.07), яка 

розташована за адресою: вул. Київська, 56, м. Олевськ, Житомирської області. 

2. 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 

 

 

 

 

 

 

 


