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УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

В и к о н а в ч и й   к о м і т е т 

РІШЕННЯ № 191 

від 27.12.2017 року 

Про надання одноразової 

матеріальної допомоги 

громадянам Олевської ОТГ 

 

 Розглянувши заяви громадян Олевської ОТГ щодо надання одноразової 

матеріальної допомоги та заяви громадян щодо поховання рідних, які на день 

смерті ніде не працювали, пенсії не отримували, на обліку в центрі зайнятості 

не перебували, надані документи, керуючись ст. 28 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», Постановою Кабінету Міністрів України 

№ 99 від 31.01.2007 року «Про затвердження Порядку надання допомоги на 

поховання деяких категорій осіб виконавцю волевиявлення померлого або 

особі, яка зобов'язалася поховати померлого», виконком міської ради 

ВИРІШИВ: 1. Надати одноразову матеріальну допомогу: 

1. Новак Надії Аркадіївні, проживає по вул. Свято-Миколаївській в м. 

Олевськ, на лікування в сумі 500,00 (п’ятсот) грн.; 

2. Покальчук Оксані Анатоліївні, проживає по вул. Свято-Миколаївській, 19 

в м. Олевськ,  на лікування в сумі 500,00 (п’ятсот) грн.; 

3. Музиці Ользі Василівні, проживає по вул. Промисловій, 7 в м. Олевськ, 

на лікування в сумі 500,00 (п’ятсот) грн.; 

4. Цалко Ніні Іванівні, проживає по вул. Центральній, 5/15 в смт Дружба, на 

лікування в сумі 500,00 (п’ятсот) грн; 

5. Примаку Володимиру Адамовичу, проживає по вул. Центральній в с. 

Соснівка,  на лікування в сумі 500,00 (п’ятсот) грн.; 

6. Гусарчуку Степану Кузьмичу, проживає в с. Жубровичі по вул. 

Шевченка, 44, на лікування в сумі 500,00 (п’ятсот) грн.; 

7. Хоречко Галині Григорівні, проживає по вул. Шевченка, 44 в с. 

Жубровичі, на лікування в сумі 1000,00 (одна тисяча) грн.; 

8. Осипчуку Миколі Павловичу, проживає по вул. Молодіжінй, в с. 

Лопатичі, на лікування в сумі 500,00 (п’ятсот) грн.; 

9. Горпинічу Юрію Вікторовичу, проживає по вул. Лісовій, 20 в с. Сердюки, 

на лікування в сумі 500,00 (п’ятсот) грн.; 

10. Юрченко Ользі Іванівні, проживає по вул. Олени Теліги, 41 в м. Олевськ,  

на лікування в сумі 500,00 грн; 



11. Палій Ірині Володимирівні, проживає по вул. Житомирській, 58 в с. 

Кишин,  на лікування в сумі 500,00 (п’ятсот) грн.; 

12. Осипчуку Федору Олексійовичу, проживає по вул. Центральній, 83 в с. 

Кам'янка, на лікування онкозахворювання в сумі 1000,00 (одна тисяча) 

грн.; 

13. Корчевській Галині Іванівні, проживає по вул. Лесі Українки, 86/10 в с. 

Варварівка, на лікування в сумі 500,00 (п’ятсот) грн.; 

14. Козловцю Миколі Андрійовичу, проживає по вул. Садовій, 4-а в с. 

Стовпинка, на лікування онкозахворюва в сумі 1000,00 (одна тисяча) 

грн.; 

15. Саган Ользі Володимирівні, проживає по вул. Зарічній, 36 в с.  

Артинськ,на лікування в сумі 500,00 (п’ятсот) грн.; 

16. Шепетько Людмилі Василівні, проживає по вул. Лесі Українки в м. 

Олевськ, на лікування в сумі 500,00 (п’ятсот) грн.; 

17. Ковальчук Надії Іллівні, проживає по вул Хмільовій, 3 в с. Корощине, на 

лікування в сумі 500,00 (п’ятсот) грн.; 

18. Приболовцю Леоніду Петровичу, проживає по вул. Гоголя, 1, в м. 

Олевськ, на лікування онкозахворювання в сумі 1000,00 (одна тисяча) 

грн.; 

19. Осипчук Тетяні Геннадіївні, проживає по вул. Центральній, 40 в с. 

Кам'янка, на ліквідацію наслідків пожежі в сумі 1000,00 (одна тисяча) 

грн; 

20. Невмержицькій Віті Миколаївні, проживає по І пров. Московському, 21 в 

м. Олевськ, у звязку з тяжким матеріальним становищем в сумі 500,00 

(п’ятсот) грн.; 

21. Павленко Ірині Анатоліївні, проживає по вул. Корольова, 28 в с. 

Стовпинка, на лікування онкозахворювання в сумі 1000,00 (одна тисяча) 

грн.; 

22. Козловець Ользі Степанівні, проживає по вул. Олексія Береста в м. 

Олевськ, на лікування в сумі 500,00 (п’ятсот) грн.; 

23. Ренкас Галині Кирилівні, проживає по вул. Центральній, 32 в с. Рудня-

Замисловицька, на ремонт господарської будівлі в сумі 500,00 (п’ятсот) 

грн.; 

24. Гунько Тамарі Володимирівні, проживає по вул. Володимирській, 1, кв. 

19, на лікування в сумі 500,00 (п’ятсот) грн.; 

25. Яроменко Олені Анатоліївні, проживає по вул. Корольова, 33 в с. 

Зубковичі, на лікування в сумі 500,00 (п’ятсот) грн.; 

26. Невойт Наталії Анатоліївні, проживає по вул. Пушкіна, 2, кв. 2 в м. 

Олевськ,  на лікування в сумі 500,00 (п’ятсот) грн.; 

27. Сороці Анатолію Адамовичу, проживає по вул. Гагаріна, 40 в с. 

Стовпинка, на лікування в сумі 500,00 (п’ятсот) грн.; 

28. Дорошенко Ганні Григорівні, проживає по вул. Шевченка, 19-а в с. 

Жубровичі, на лікування онкозахворювання в сумі 1000,00 (одна тисяча) 

грн.; 

29. Лозку Леоніду Петровичу, проживає по вул. Партизанській, 64-а, в с. 

Копище, на лікування дитини в сумі 500,00 (п’ятсот)  грн.; 



30. Василенку Миколі Степановичу, проживає по вул. Левчука, 4 в с. 

Тепениця, на лікування в сумі 500,00 (п’ятсот) грн.; 

31. Халімончук Надії Ігорівні, проживає по вул. Першотравневій, 18 в с. 

Кишин, на лікування дитини в сумі 1000,00 (одна тисяча) грн.; 

32. Макарчуку Степану Степановичу, проживає по вул. Гагаріна, 125 в с. 

Лопатичі, на лікування в сумі 500,00 (п’ятсот) грн.; 

33. Рудницькій Аліні Йосипівні, проживає по вул. Лісовій, 9 в с. Соснівка, у 

звязку з тяжким матеріальним становищем в сумі 500,00 (п’ятсот) грн.;  

34. Борисовець Ользі Петрівні, проживає по вул. Сабурова в с. Копище, на 

лікування в сумі 500,00 (п’ятсот) грн.; 

35. Борисовцю Анатолію Миколайовичу, проживає по вул. Сабурова, 5 в с. 

Копище, на лікування в сумі 500,00 (п’ятсот) грн.; 

36. Яковчуку Валерію Серафіновичу, проживає по пров. Ковпака, 12 в м. 

Олевськ, на лікування онкозахворювання в сумі 1000,00 (одна тисяча) 

грн.;  

37. Гайчені Наталії Іванівни, проживає по вул. Гагаріна, 54 в с. Стовпинка, на 

лікування дитини в сумі 1000,00 (одна тисяча) грн.; 

38. Козловець Галині Миколаївні, проживає по вул. Промисловій, 5 в м. 

Олевськ, на лікування в сумі 1000,00 (одна тисяча) грн.; 

39. Осипчук Олені Миколаївні, проживає по вул. Партизанській, 3 в с. 

Лопатичі, на лікування доньки в сумі 1000,00 (одна тисяча) грн.; 

40. Кравчинській Валентині Миколаївні, проживає по вул. Новій в с. 

Калинівка, на поховання в сумі 300,00 (триста) грн.; 

41. Горпинічу Юрію Вікторовичу, проживає по вул. Лісовій, 20 в с. Сердюки, 

на поховання брата в сумі 300,00 (триста) грн. 

42. Начальнику відділу бухгалтерського обліку та звітності міської ради 

Дорош В.В. виділити кошти з місцевого бюджету в межах кошторисних 

призначень на 2017 рік. 

 

 

Міський голова       О.В. Омельчук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                             
УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

В и к о н а в ч и й   к о м і т е т 

РІШЕННЯ № 192 

від 27.12.2017 року 

Про відшкодування  

витрат 

 

Відповідно до Програми соціальної підтримки внутрішньо 

переміщених осіб з тимчасово окупованої території, районів проведення 

антитерористичної операції на територію Олевської ОТГ, та 

військовослужбовців, працівників Збройних Сил України, Національної 

гвардії України, Служби безпеки України, інших силових структур громади, 

що брали участь у антитерористичній операції на 2017 рік, затвердженої 

рішенням  13 сесії 8 скликання міської ради від 11 серпня 2017 року № 215, 

враховуючи  витяг з протоколу від 17 жовтня 2017 року № 10 засідання 

робочої групи, утвореної при обласній державній адміністрації та обласній 

раді спільним розпорядженням голови обласної держаної адміністрації та 

голови обласної ради від 28 березня 2014 року №58/18 (зі змінами) та реєстр 

фактичних витрат понесених на лікування та медичну реабілітацію, в тому 

числі стоматологічного  учасників антитерористичної операції та членів 

сімей загиблих учасників антитерористичної операції, відповідно до 

«Програми соціальної підтримки внутрішньо переміщених осіб з тимчасово 

окупованої території, районів проведення антитерористичної операції на 

територію Житомирської області, учасників антитерористичної операції та 

членів сімей загиблих  учасників антитерористичної операції у 2017 році», 

затвердженої рішенням обласної ради від 23 лютого 2017 року № 539, 

керуючтсь ст. 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні»виконком міської ради 

ВИРІШИВ:  

1.Відшкодувати витрати на лікування та медичну реабілітацію, в тому числі 

стоматологічне лікування (хірургічне, терапевтичне), зубне протезування, на 

умовах співфінансування 50 відсотків з міського бюджету та перерахувати 

кошти: 

1). КУ «Житомирське обласне стоматологічне медичне об'єднання» 

Житомирської обласної ради: 

- в сумі 1448,78 грн. (одна тисяча чотириста сорок вісім грн.78  копійок) за 

лікування Левківського Віктора Миколайовича, проживає по вул.Княгині 

Ольги, 3 кв.7 в м.Олевськ. 



2). КП ЖОДСЦРЗ «Дениші» Житомирської обласної ради в сумі 8280,00 грн. 

(вісім тисяч двісті вісімдесят грн. 00 копійок), за лікування: 

-  Хильчука Володимира Васильовича, проживає по вул. Шевченка, 10 в 

с.Кам'янка,  в сумі 2070,00 грн.;  

- Ушка Володимира Івановича, проживає по вул. Промислова, 88 в  

м.Олевськ, в сумі  2070,00 грн.;  

- Гайчені Олені Володимирівні, проживає по, вул.Заводська, 10 в 

с.Варварівка, в сумі 2070,00 грн.;  

- Гайчені Артура Миколайовича, проживає по, вул.Заводська, 10 в 

с.Варварівка, в сумі 2070,00 грн. 

2. Начальнику відділу бухгалтерського обліку та звітності міської ради 

Дорош В.В. перерахувати КУ «Житомирське обласне стоматологічне 

медичне об'єднання» Житомирської обласної ради  кошти в сумі 1448,78 грн., 

КП ЖОДСЦРЗ «Дениші» Житомирської обласної ради в сумі 8280,00 грн. за 

рахунок асигнувань, передбачених в міському бюджеті по КФК 0113400 

«Інші видатки на соціальний захист населення» КЕКВ 2730 «Інші поточні 

трансферти населенню». 

 

 

 

 

Міський голова                  О.В. Омельчук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                             
УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

В и к о н а в ч и й   к о м і т е т 

РІШЕННЯ № 193 

від 27.12.2017 року 

Про погодження переліку видів 

суспільно-корисних робіт на 2018 рік 

для порушників, на яких судом 

накладено  адміністративне стягнення 

у вигляді громадських робіт  

 

 Розглянувши запит начальника Олевського районного сектору з питань 

пробації Центрального міжрегіонального управління з питань виконання 

кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції Мельник Н.А., 

керуючись ст. 38 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

ст. 30
1
, 321 Кодексу України про адміністративні правопорушення, виконком 

міської ради 

ВИРІШИВ:  

1. Визначити та погодити види робіт на 2018 рік для порушників, на яких 

судом накладено  адміністративне стягнення у вигляді громадських 

робіт, згідно з додатком 1. 

2. Майстру з благоустрою міської ради Мартинову М.В. та в.о. старост 

Олевської ОТГ, відповідно до підпорядкованих територій, здійснювати 

контроль за роботою порушників, інформувати Олевський районний 

сектор з питань пробації Центрального міжрегіонального управління з 

питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства 

юстиції про проведену роботу та відбування покарання порушників. 

 

 

  

Міський голова                                                                         О.В. Омельчук 
 

 

 

 

 

 



                                                                                                                 Додаток 1 

 

 

 

 

 

 

 

ПЕРЕЛІК 

об’єктів та видів робіт на яких порушники будуть відбувати 

адміністративне стягнення у вигляді громадських робі 

по Олевьскій ОТГ на 2018 рік 
№ Назва об'єкту та місце знаходження Види громадських робіт 

1 2 3 

м. Олевськ 

1. вул. Свято-Миколаївська Здійснення навантаження 

піску, гілля, сміття та інше 

на автотранспорт, 

прибирання від нансів піску 

та твердих побутових 

відходів, вирубка чагарнику 

 

2. вул. Володимирська Здійснення навантаження 

піску, гілля, сміття та інше 

на автотранспорт, 

прибирання від нансів піску 

та твердих побутових 

відходів, вирубка чагарнику 

 

3. вул. Промислова Здійснення навантаження 

піску, гілля, сміття та інше 

на автотранспорт, 

прибирання від нансів піску 

та твердих побутових 

відходів, вирубка чагарнику 

 

 

4. вул. Пушкіна Здійснення навантаження 

піску, гілля, сміття та інше 

на автотранспорт, 

прибирання від нансів піску 

та твердих побутових 

відходів, вирубка чагарнику 

 

 

5. вул. Герцена Здійснення навантаження 

піску, гілля, сміття та інше 

на автотранспорт, 

прибирання від нансів піску 

та твердих побутових 

відходів, вирубка чагарнику 

 

 

Погоджено: 

Олевська міська рада 

Олевьскої ОТГ 

Рішенням від 22.12.2017 року 

№ 193 

Міський голова 

_____________О.В. Омельчук 

Начальник Олевького районного 

сектору  з питань пробації 

Центрального міжрегіонального 

управління з питань виконання 

кримінальних покарань та пробації 

Міністрества юстиції України 

___________ Н.А. Мельник 



6. вул. Олексія Береста Здійснення навантаження 

піску, гілля, сміття та інше 

на автотранспорт, 

прибирання від нансів піску 

та твердих побутових 

відходів, вирубка чагарнику 

 

7. Центральна площа міста Здійснення навантаження 

піску, гілля, сміття та інше 

на автотранспорт, 

прибирання від нансів піску 

та твердих побутових 

відходів, вирубка чагарнику 

 

8. вул. Київська Здійснення навантаження 

піску, гілля, сміття та інше 

на автотранспорт, 

прибирання від нансів піску 

та твердих побутових 

відходів, вирубка чагарнику 

 

9. вул. Привокзальна Здійснення навантаження 

піску, гілля, сміття та інше 

на автотранспорт, 

прибирання від нансів піску 

та твердих побутових 

відходів, вирубка чагарнику 

 

10. вул. Житомирська Здійснення навантаження 

піску, гілля, сміття та інше 

на автотранспорт, 

прибирання від нансів піску 

та твердих побутових 

відходів, вирубка чагарнику 

 

11. вул. Олевської республіки Здійснення навантаження 

піску, гілля, сміття та інше 

на автотранспорт, 

прибирання від нансів піску 

та твердих побутових 

відходів, вирубка чагарнику 

 

12. вул. Промислова, центральне кладовище Вирубування порослі і 

чагарників (сухостою). 

Прибирання від ТПВ, покіс 

трави 

 

13. м. Олевськ, пару ім.. Ю. Гагаріна Вирубування порослі і 

чагарників (сухостою), 

прибирання від ТПВ, покіс 

трави. 

14. м. Олевськ, прибережна смуга р. Уборть в межах 

міста 

Вирубування порослі і 

чагарників (сухостою), 

прибирання від ТПВ, покіс 



трави. 

с. Зольня 

1 с. Зольня вул. Перемоги, 2 (територія прилегла до 

стаділну) 

Благоустрій території 

стадіону 

2 с. Зольня вул. Морозова, 2 (адмінприміщення 

сільської ради) 

Поточний ремонт 

3 с. Зольня, с. Сердюки, с. Ковальово (територія 

прилегла до авто зупинки та автозупинка 

Благоустрій автобусних 

зупинок та дорожніх знаков 

4. Домоволодіння пристарілих громадян Надання допомоги по 

господарству пенсіонерам і 

інвалідам 

5.  с. Зольня вул. Морозова, 3 (територія прилегла до 

ДНЗ №25 

Благоустрій місць складання 

твердого палива 

6. Територія кладовищ с. Сердюки, с. Зольня Упорядкування кладовищ 

(загрібання та вивезення 

сміття, побілка огорожі) 

7. с. Зольня, площа Перемоги,2 , с. Сердюки (територія 

прилегла до школи 

Упорядкування кладовищ 

(загрібання та вивезення 

сміття), ремонт огорожі 

8 с. Зольня, вул. Кірова, 2, сільський клуб та територія 

прилегла до сільського клубу 

Побілка всередині 

приміщення сільського 

клубу 

9 с. Зольня, вул. Кірова, 15, територія прилегла до 

відділення звязку 

Благоустрій місць складення 

твердого палива 

10 Лікарська амбулаторія с. Зольня, площа Перемоги, 4, 

ФАП с. Сердюки вул. Першотравнева, 10, с. 

Ковальово вул. Перемоги, 21 

Благоустрій території 

прилеглої до лікарської 

амбулаторії, ФП (загрібання 

та вивезення сміття, ремонт 

огорожі) 

с. Жубровичі 

1 Територія сміттєзвалища (за межами населеного 

пункту) 

Прибирання сміття 

2 Територія сільських кладовищ Обкошування, прибирання 

сміття, обрізання дерев, 

вирубування кущів, ремонт 

огорожі 

3 вул. Шевченка Прибирання сміття 

4 вул. Михайла Грушевського Прибирання сміття, снігу, 

обкошування газонів 

5 вул. Гагаріна Прибирання сміття, снігу, 

обкошування газонів 

с. Сущани 

1 с. Сущани, вул. Михайла Грушевського та територія 

прилегла до сільського клубу та сільської ради 

Підмітання вулиць, 

прибирання сміття, побілка 

дерев, обрізання гілля дерев, 

різка дров, рубка дров та 

складання (відповідно до 

сезонних умов) 

2 с. Сущани, вул. Набережна та територія прилегла до 

сільської школи 

Підмітання вулиць, 

прибирання сміття, побілка 

дерев, різка дров, рубка 

дров, складання дров 



(відповідно до сезонних 

умов). 

3 с. Сущани, територія прилегла до СЛА по вул. 

Михайла Грушевського, 25 

 Прибирання сміття і 

підмітання вулиць, різка 

дров, рубка дров, складання 

дров (відповідно до 

погодних умов). 

4 с. Сущани, територія прилегла до сілького дитячого 

садка вул. Михайла Грушевського, 14 

Прибирання сміття і 

підмітання вулиць, різка 

дров, рубка дров, складаня 

дров (відповідно до 

сезонних умов) 

5 с. Андріївка, територія прилегла до сільського клубу 

та ФП по вул. Ленінв 

Підмітання вулиць, 

прибирання сміття, побілка 

дерев, рубка дров та 

складання(відповідно до 

сезонних умов). 

6 Територія кладовища в с. Сущани та с. Андріївка Прибиання території 

кладовища від сміття, 

обрізання дерев, 

обкошування (відповідно до 

сезонних умов). 

с. Юрове 

1 с. Юрове, кладовище по вул. Миру Прибирання території, 

побілка паркану, 

прибирання території 

кладовища, вирубування 

дерев. 

2 с. Юрове ФАП, вул. Центральна Прибирання території, 

побілка огорожі, покраска 

ФАПу 

3 Сілський клуб по вул. Центральній, 14-А Прибирання території, 

поточний ремонт 

4 Адмінбудівля села с. Юрово вул. Центральна, 

54 

5 Дитячий садок, вул. Миру, 19 Прибирання території та 

обладнання дитячого 

майданчика, побілка 

огорожі, покраска вхідних 

воріт та дверей 

с. Журжевичі 

1 Адмінпрміщення на площі Центральній Ремонт будівель, огорож, 

упорядкуванн території, 

заготівля дров 

2 Приміщення сільського ФАПу, прилегла територія  на 

площі Центральній, 4 

Ремонт будівель, огорож, 

упорядкування території, 

заготівля дров. 

3 Приміщення сільського клубу, прилегла територія с. 

Журжевичі площа Центральна, с. Рудня вул. Миру, 1-

а 

Ремонт будівель, огорож, 

упорядкування території, 

заготівля дров 

4 Територія кладовища с. Журжевичі Упорядкування кладовища, 

ремонт огорож 

5 Домоволодіння пристарілих громадян, інвалідів Ремонт будівель, огорож, 

упорядкування території 



6 вул. 1-го Травня Прибирання вулиці, ремонт 

огорожі 

с. Зубковичі 

1 с. Зубковичі, вул. Житомирська, 47, територія 

прилегла до будинку культури, клубу та бібліотеки, 

центральна вулиця 

Прибирання вулиць, 

прилеглої території, роботи 

з благоустрою, поточний 

ремонт будівлі клубу 

2 с. Зубковичі, вул. Житомирська, 61, територія 

прилегла до СЛА 

Прибирання прилеглої 

території, роботи з 

благоустрою, ремонт 

будівель, огорожі, 

упорядкування дитячих та 

спортивних майданчиків. 

3 Адміністративне села по вул. Житомирській, 44, 

прилегла території 

Прибирання території, 

роботи з благоустрою, 

ремонт огорожі,побілка 

дерев, косіння трави 

4 с. Зубковичі, вул. Житомирська, 1 

Територія центра села 

Прибирання прилеглої 

території, роботи з 

благоустрою населених 

пунктів, ремонт огорожі, 

побілка бордюр, фарбування 

автобусної зупинки. 

5 с. Зубковичі, вул. Житомирська, 49,  

вул. Поліська, 40, територія кладовищ 

Упорядкування, ремонт 

огорожі, ліквідація 

стихійного сміттєзвалища. 

с. Калинівка 

1 Адмінприміщення села Коління та складання дров 

2 ФАП та територія прилегла до ФАП с. Калинівка, 

вул. Л. Українки, 3 

Прибирання території або 

очищення снігових заметів  

3 Територія прилегла до Будинку культури по вул. 

Перемоги 

Прибирання території або 

очищення снігових заметів  

4 Територія прилегла до ЗОШ по вул. Кузнєцова Прибирання сміття, ремонт 

парканів. 

5 с. Калинівка, центральна вулиця Л. Українки Ремонт паркану, 

обкошування вулиці, 

прибирання сміття 

6 Кладовище с. Калинівка (за межеми села) Ремонт паркану, 

прибирання території 

7 Центральна вулиця с. Ліски, вул. Інтернаціональна Обкошування вулиці, 

прибирання території 

8 Центральна вулиця с. Бацево, вул. Миру Обкошування вулиці, 

прибирання території 

9 Кладовище с. Бацево Ремонт паркану, 

прибирання території 

с. Кишин 

1 с. Кишин. Територія прилегла до сільського клубу 

та пам’ятника загиблим у роки ВВВ  

Прибирання сміття ( в 

залежності від погодних 

умов); 

- обрізка гілля з дерев; 

- побілка стовбурів 

дерев; 

- складання дров; 



- покраска фундаменту; 

- ремонт танцювального 

майданчика; 

- косіння трави на 

прилеглій території 

2 с. Кишин Територія прилегла до адмінприміщення 

та центру села по вул. Житомирській, 55 

Прибирання сміття ( в 

залежності від погодних 

умов); 

- обрізка гілля з дерев; 

- побілка стовбурів 

дерев; 

- складання дров; 

- покраска фундаменту; 

- косіння трави на 

прилеглій території 

3 с. Кишин. Територія прилегла до Кишинської АСЛ 

по вул. Житомирській, 57 

Прибирання сміття (в 

залежності від погодних 

умов) 

4 с. Кишин. Територія прилегла до кладовища. вул. 

Зелена 

Прибирання сміття ( в 

залежності від погодних 

умов), побілка огорожі, 

обрізання гілля з дерев, 

вирубування чагарників, 

косіння трави. 

5 с. Забороче. Територія прилегла до сільського клубу 

та ФАП вул. Миру, 53 

Прибирання сміття ( в 

залежності від погодних 

умов), побілка огорожі, 

обрізання гілля з дерев, 

вирубування чагарників, 

косіння трави. 

6 с. Забороче. Територія прилегла до центру села, вул. 

Миру, 55 

Прибирання сміття ( в 

залежності від погодних 

умов), побілка огорожі, 

обрізання гілля з дерев, 

вирубування чагарників, 

косіння трави. 

7 с. Болярка. Територія прилегла до сільського клубу 

та ФАПу, вул. Жовтнева, 4 

Прибирання сміття ( в 

залежності від погодних 

умов), побілка огорожі, 

обрізання гілля з дерев, 

вирубування чагарників, 

косіння трави. 

8 с. Болярка. Територія прилегла до центра села, вул. 

Жовтнева, 4 

Прибирання сміття ( в 

залежності від погодних 

умов), побілка огорожі, 

обрізання гілля з дерев, 

вирубування чагарників, 

косіння трави. 

9 селище Лугове. Територія прилегла центру села, 

вул. Миру, 5 

Прибирання сміття ( в 

залежності від погодних 

умов), побілка огорожі, 

обрізання гілля з дерев, 

вирубування чагарників, 



косіння трави. 

с. Майдан 

1 с. Майдан, Будинок культури вул. Національного 

визволення, 59-а 

с. Сарнівка, Будинок культури, вул. Леоніда 

Ступницького, 16-а 

с. Джерело, Будинок культури, вул. М. Курильчука, 

6. 

Різання та рубання дров, 

прибирання у складське 

приміщення, ремонт огорожі 

2 Кладовища с. Майдан, с. Сарнівка, с. Джерело Благоустрій кладовищ: 

ремонт огорожі, загрібання 

території кладовищ 

(відповідно до погодих умов) 

3 Центральні вулиці сіл: Джерело, Калинівка, 

зупинка в с. Джерело по вул. Жовневій, 

с. Майдан, вул. Національного визволення, зупинка 

с. Майдан по вул. Національного визволення (б/н), 

вул. Національного визволення (б/н) на повороті до 

с. Сарнівка 

с. Сарнівка, вул. Леоніда Ступницького, зупинка с. 

Сарнівка, вул. Леоніда Ступницького (б/н) 

 

Обкошування бур'янів вздовж 

центральних вулиць, вивіз 

сміття до стихійних 

сміттєзвалищ. 

Побілка, прибирання 

автобусних зупинок, 

загрібання листу, розчищення 

снігових заметів (в залежності 

від погодних умов). 

4 с. Майдан, парк по вул. Національного визволення Обрізання дерев, очищення 

снігу або згрібання листового 

покриву (по сезону) 

5 Територія відведена для базару в с. Сарнівка вул. 

Леоніда Ступницького, 12-а 

Розчищення снігових заметів 

або прибирання сміття (по 

сезону) 

6 Територія відведена для базару в с. Майдан по вул. 

Національного визволення, 54 та клубом по вул. 

Національного визволення, 59-а 

Розчищення снігових заметів 

або прибирання сміття (по 

сезону) 

7 

 

с. Майдан, територія прилегла до ДНЗ по вул. 

Національного визволення, 59 –б та вул. 

Національного визволення, 32 

 

с. Рудня-Бистра 

1 Територія прилегла до ФАП с. Варварівка, вул. 

Зарічна, 1 

Розчищення снігових заметів 

або прибирання сміття ( в 

залежності від погодних 

умов) 

2 Територія прилегла до сільського клубу с. 

Варварівка вул. Варварівка, вул. Л. Українки, 45 

Розчищення снігових заметів 

або прибирання (в залежності 

від погодних умов), 

внутрішніх ремонт будівлі 

клубу (поточний) 

3 Територія прилегла до бібліотеки в с. Варварівка, 

вул. Л. Українки, 35-Б 

Розчищення снігових заметів 

або прибирання сміття ( в 

залежності від погодних 

умов), ремонт будівлі 

бібліотеки (поточний), ремонт 

огорожі, порубка і 

прибирання дров. 

4 Територія прилегла до дитячого садка с. Варварівка 

вул. Шкільна, 18 

Розчищення снігових заметів 

або прибирання сміття ( в 

залежності від погодних 

умов), ремонт огорожі, 



упорядкування дитячого 

майданчика. Поточний 

ремонт будівлі 

5 Територія прилегла до сілького клубу  с. Рудня-

Бистра вул. Житомирська, 1 

 Розчищення снігових заметів 

або прибирання сміття ( в 

залежності від погодних 

умов), ремонт будівлі клубу 

(поточний) 

6 Територія кладовища кладовища в с. Рудня Упорядкування кладовища, 

ремонт огорожі 

7 Територія прилегла до дитячого садка в с. 

Корощино по вул. Гагаріна, 6 

Розчищення снігових заметів 

або прибирання сміття ( в 

залежності від погодних 

умов), упорядкування 

дитячого майданчика 

(покраска, присипка свіжим 

піском), ремонт 

8 Територія прилегла до ФАП с. Корощино по вул. 

Пушкіна, 21 

Розчищення снігових заметів 

або прибирання сміття ( в 

залежності від погодних 

умов), ремонт огорожі 

смт Новоозерянка 

1 смт Новоозерянка, вул. Заводська, с. Озеряни, вул. 

Центральна, с. Рудня-Озерянська, вул. Миру 

територія прилегла до будинків культури, клубів та 

бібліотек, центральні вулиці 

Прибирання вулиць, 

прилеглої території, роботи з 

благоустрою, ремонт 

будівель, огорожі, ремонт 

трубок, рубка дров. 

2 смт Новоозерянка, вул. Юрія Креця 

територія прилегла до ФАП і дитячого садка 

Прибирання прилеглої 

території, роботи з 

благоустрою, ремонт 

будівель, огорожі, 

упорядкування дитячих та 

спортивних майданчиків 

3 Адмінприміщення села  Заводська. Прилегла 

територія до адмінприміщення 

Прибирання території, роботи 

з благоустрою, ремонт 

огорожі, побілка бордюр, 

фарбування автобусної 

зупинки. 

4 смт Новоозерянка, вул. Заводська, с. Озеряни, вул. 

Центральна, с. Рудня-Озерянська – вул. Миру. 

Територія центру селища, села, території біля 

памятників 

Прибирання прилеглої 

території, роботи з 

благоустрою населених 

пунктів, ремонт огорожі, 

побілка бордюр, фарбування 

автобусної зупинки. 

5 с. Озеряни – вул. Центральна, с. Рудня-Озерянська- 

вул. Партизанська, територія кладовищ 

Упорядкування кладовищ, 

ремонт огорожі, ліквідація 

стихійного сміттєзвалища 

6 Територія села Новоозерянка, вул. Космонавтів, 

вул. Юрія Креця, вул. Радянська 

Вивозка сміття, прибирання 

території відведеної для 

контейнерів під сміття, 

прибирання площадки для 

виїзної торгівлі. 

7 смт Новоозерянка, с. Озеряни, с. Рудня-Озерянська, 

домоволодіння пристарілих громадян, інвалідів. 

Надання допомоги по 

господарству пенсіонерам та 



інвалідам, які потребують 

допомоги (рубка дров, 

зовнішні ремонтні роботи біля 

будинків, прибирання двору 

згідно погодних умов). 

с. Покровське 

1 с. Покровське, вул. 8-Березня, 16, територія 

прилегла до адмінприміщення села 

Прибирання сміття ( в 

залежності від погодних 

умов); 

- побілка дерев; 

- косіння трави на 

прилеглій території; 

- обрізка гілля з дерев; 

- побілка стовбурів 

дерев; 

- побілка огорожі; 

- відкидання снігу ( в 

зимовий період); 

- коління та складання 

дров. 

2 с. Покровське, вул. Лісна, 4-а. 

ФАП та прилегла до нього територія 

Прибирання сміття ( в 

залежності від погодних 

умов); 

косіння трави на прилеглій 

території; 

відкидання снігу ( в зимовий 

період); 

- коління та складаня 

дров. 

3 с. Покровське, вул. 8-Березня, 27-а Відділення 

зв'язку та прилегла територія  

Прибирання сміття ( в 

залежності від погодних 

умов); 

- косіння трави на 

прилеглій території 

4 с. Покровське, кладовище та прилегла до нього 

територія (за межеми села) 

Прибирання сміття та 

згрібання листя( в залежності 

від погодних умов та пори 

року),  

- косіння трави на 

прилеглій території; 

- обрізка гілля з дерев; 

- побілка огорожі; 

- ремонт огорожі. 

5 с. Покровське, вул. Лісна, 6. Прилегла територія до 

ДНЗ 

Згрібання листя, косіння 

трави, відкидання снігу ( в 

зимовий період), ремонт 

огорожі, ремонт будівлі 

6 с. Покровське, вул. Молодіжна, 2. Прилегла 

територія до ЗОШ І-ІІІ ступенів 

Прибирання сміття ( в 

залежності від погодних 

умов), косіння трави на 

прилеглій території, коління 

та складання дров. 

7 с. Покровське, пам’ятники, обеліски та пам’ятні Косіння трави, згрібання 



місця – прилегла територія. листя фарбування та ремонт 

огорожі 

8 с. Покровське, сільські вулиці: Молодіжна, Лісна, 

Гагаріна, Вишнева, З. Тужилкіної, П. Сатіна, 8-

Березня 

Прибирання сміття, ремонт 

огорожі, вирубування 

чагарників. 

9 с. Покровське 

Територія прилегла до автобусної зупинки 

Прибирання сміття, ремонт 

огорожі. 

10 с. Покровське. Допомога одиноким престарілим 

громадянам. 

Коління та складання дров, 

допомога в обробітку 

земельних ділянок, 

прибирання території біля 

будинку, відкидання снігу ( в 

зимовий період) 

11. с. Млинок, вул. Партизанська, 31-а, сільський клуб 

та прилегла до нього територія 

Косіння трави, коління та 

складаня дров, ремонет 

приміщення, відкидання снігу 

( в зимовий період) 

12. с. Млинок, вул. Партизанська, 20-а, ФП та прилегла 

територія до нього 

Косіння трави, коління та 

складання дров, ремонт та 

побілка огорожі, вирубування 

чагарників. 

13 с. Млинок, вулиці: Партизанська, Шевченка та 

територія автобусної зупинки 

Косіння трави, коління та 

складання дров, ремонт та 

побілка огорожі, вирубування 

чагарників. 

14 с. Михайлівка, вул. Рад, 10-а, сільський клуб, ФП та 

прилегла територія 

Косіння трави, коління та 

складання дров, ремонт 

огорожі, прибирання сміття, 

відкидання снігу ( в зимовий 

період). 

15.  с. Михайлівка, сільські вулиці: Рад, 1-го Травня, 

Ковпака та територія автобусної зупинки 

Косіння трави, прибирання 

сміття, вирубування 

чагарників 

16.  с. Будки. Допомога одиноким престарілим 

громадянам 

Коління та складаня дров, 

допомога в обробітку 

земельних ділянок, 

прибирання території біля 

будинку 

17. с. Будки, вул. Миру, 12-а. Прилегла територія до 

школи. 

Косіння та згрібання трави, 

коління та складання дров, 

ремонт огорожі, прибирання 

сміття, відкидання снігу, 

обрізання гілок з дерев. 

18. с. Будки, сільські вулиці: Житомирська, 

Собичинська, вул. Миру та територія зупинки 

Косіння трави, прибирання 

сміття, вирубування 

чагарників, згрібання листя. 

19. с. Будки, вул. Миру, 12-б, Сільський ФП Коілння та складання дров, 

прибирання сміття, 

відкидання снігу. 

с. Кам'янка 

1. с. Кам'янка. Адмінітративне приміщення округу, 

прилегла до нього територія 

Прибирання прилеглої 

території: підмітання, побілка, 

фарбування парканів. 

Складання, рубання дров. 



Косіння трави 

2. с. Кам'янка. Приміщення амбулаторії та прилегла 

територія, вул. Набережна, 37 

Прибирання прилеглої 

території, підмітання, побілка, 

фарбування парканів. 

Складання, рубання дров. 

Косіння трави. 

3. с. Кам'янка. Пам'ятники, обеліски, вул. набережна, 

вул. Центральна 

Прибирання прилеглої 

території, підмітання, побілка, 

фарбування парканів 

4. с. Кам'янка. Приміщення сілького Будинку 

культури, прилегла до нього територія вул. 

Центральна, 92 

Прибирання прилеглої 

території, підмітання, побілка, 

фарбування парканів, 

Складання, рубання дров, 

косіння трави 

5. с. Кам'янка, сільські вулиці:Центральна, Набережна, 

Шевченка, Гагаріна, Свято-Миколаївська, пров. 

Рокитнівський 

Обрізка дерев, прибирання 

листя, снігу ( в залежності від 

пори року), розчищення 

чагарників смітників. 

6. с. Лісове, центральна вулиця Обрізка дерев, прибирання 

листя, снігу (в залежності  від 

погодних умов), розчищення 

чагарників, смітників. 

7. с. Кам'янка. Територія кладовищ по вул. Хільчука та 

за межами села біля автодороги Київ-Ковель. 

Прибирання прилеглої 

території: підмітання 

центральної алеї, вирубка 

порослі, обкошування 

території, догляд за 

безіменними могилами, 

обрізання дерев, прибирання 

сміття, побілка, фарбування 

парканів, косіння трави. 

8. Сільське сміттєзвалище, прилегла територія Розчищення території 

9. с. Кам'янка, спортивний та дитячий майданчик, 

прилегла територія по вул. Набережній 

Косіння трави, ремонт 

паркану, фарбування споруд 

10. с. Кам'янка, прилегла територія до  ДНЗ № 9 вул. 

Набережна, 35  

Прибирання прилеглої 

території: підмітання, побілка, 

фарбування 

парканів.Складання, рубання 

дров. Косіння трави. 

с. Тепениця 

1. За межами населеного пункту с. Тепениця та в с. 

Тепениця 

Ліквідація несанкціонованих 

сміттєзвалищ в селі Тепениця 

та за межами населеного 

пункту 

2. Територія прилегла до дитячого садка с. Тепениця 

вул. А. Левчука, 24 

Обрізання дере, кущів, 

прибирання прилеглої 

території. 

3. Територія прилегла до БК с. Тепениця, вул. А. 

Левчука, 21 

Обрізання дерев кущів, 

прибирання прилеглої 

території. 

4. Територія кладовища с. Тепениця, вул. Центральна Ремонт паркану, фарбування 

та прибирання території 

кладовища. Обрізання дерев 

кущів, прибирання прилеглої 



території, вивезення сміття на 

сміттєзвалище, скошування 

бур'янів.  

5. с. Тепениця, територія пам’ятника загиблим воїнам 

під час ВВВ по вул. А. Левчука 

Обрізання дерев, кущів, 

прибирання прилеглої 

території 

6. За межеми населеного пункту с. Хмелівка та в с. 

Хмелівка 

Ліквідаці несанкціонованих 

сміттєзвалищ в селі Хмелівка 

та за межами населеного 

пункту 

7. Територія прилегла до дитячого садка в с. Хмелівка 

по вул. Лісова, 101-а 

Обрізання дерев, кущів, 

прибирання прилеглої 

території 

8. Територія прилегла до Будинку культури в с. 

Хмелівка по вул. Лісова, 101-а 

Обрізання дерев кущів, 

прибирання прилеглої 

території. Ремонт паркану 

9. Територія кладовища с. Хмелівка по вул. Лісовій 

(урочище струмок) 

Ремонт паркану, фарбування 

та прибирання території 

кладовища. Обрізання дерев, 

кущів, прибирання прилеглої 

території, вивезення сміття на 

сміттєзвалищі. 

10 Прилегла територія пам’ятника загиблим воїнам під 

час ВВВ в с. Хмелівка по вул. Лісовій 

Обрізання дерев, кущів, 

прибирання прилеглої 

території 

11 р. Уборть за межами населеного пункту с. Хмелівка  Ремонт навісного переходу 

(кладки) через річку Уборть. 

12 За межами населеного пункту с. Артинськ та в с. 

Артинськ 

Ліквідаці несанкціонованих 

сміттєзвалищ в селі Артинськ 

та за межами населеного 

пункту. 

13 Територія прилегла до клубу с. Артинськ по вул. 

Гагаріна, 15 

Обрізання дерев, кущів, 

ремонт паркану, прибирання 

прилеглої території 

14 Територія кладовища с. Артинськ, урочище 

«Любожеда» 

Ремонт паркану, фарбування 

та прибирання території 

кладовища. 

Обрізання дерев, кущів, 

прибирання прилеглої 

території, вивезення сміття на 

сміттєзвалище 

15. Територія прилегла до ФАП с. Артинськ вул. 

Гагаріна,8 

Ремонт паркану, зрізка кущів, 

дерев прибирання сміття та 

вивезення. 

16. За межами населеного пункту с.  Обище та за 

межами населеного пункту 

Ліквідація несанкціонованих 

сміттєзвалищ в с. Обище та за 

межами населеного пункту 

17. Територія прилегла до клубу в с. Обище по вул. 

Центральній, 33-б 

Ремонт паркану, обрізання 

дерев, кущів, прибирання 

прилеглої території. 

18.  Територія прилегла до ФАП с. Обище по вул. 

Центральній, 36 

Ремонт паркану, зрізка кущів, 

дерев, прибирання сміття, 

фарбування ФАП. 

19. За межами населеного пункту в с. Соснівка та в с. Ліквідаці несанкціонованих 



Сосніка сміттєзвалищ в селі Сосніва 

та за межами населеного 

пункту. 

20. Територія прилегла до бувшого клубу в с. Соснівка 

по вул. Центральній, 33-б. 

Обрізання дерев, кущів, 

ремонт паркану, прибирання 

прилеглої території. 

с. Замисловичі 

1. Адмінбудівля села в с. Замисловичі по вул. Княгині 

Ольги, 22 

Порізка, порубка дров, 

перевезення та складання 

дров у сарай, прибирання 

прилеглої території до 

приміщення, обкошування 

трави, бурянів та їх 

прибирання, ремонтні роботи 

в приміщенні, прибирання 

снігу  ( в залежності від пори 

року) 

2. Сільський клуб с. Устиінвка, вул. Партизанська, 36 Порізка, порубка, складання 

дров, прибирання прилеглої 

території до клубу, ремонтні 

роботи в приміщенні клубу. 

3. Будинок культурив  с. Замисловичі, вул. Княгина 

Ольги, 12 

Прибирання прилеглої 

території до приміщення, 

обкошування трави, бур'янів 

та їх прибирання, ремонтні 

роботи в приміщенні, 

прибирання снігу  ( в 

залежності від пори року) 

4. ФАП с. Замисловичі, пров. Незалежний, 3 Прибирання прилеглої 

території до приміщення, 

обкошування трави, бур'янів 

та їх прибирання, ремонтні 

роботи в приміщенні, 

прибирання снігу  ( в 

залежності від пори року) 

5. ФП Устинівка, вул. Партизанська, 36 Прибирання території біля 

ФП в с. Устинівка, 

обкошування трави, бурянів 

та їх прибирання, прорізка, 

порубка і складання дров, 

ремонтні роботи. 

6. с. Замисловичі, сільське кладовище по вул. 

Соборній 

Вирубуванняпорослі і 

чагарників (сухостою), 

здійснення навантаження 

гілля, сміття та інше на 

автотранспорт. 

7. с. Замисловичі, прибирання території біля 

пам’ятника загиблим односельчанам по вул. 

Княгині Ольги 

Обкошування трави, бурянів 

та їх прибирання 

8. с. Шебедиха, допомога одиноким престарілим 

особам 

Порізка, порубка, складання 

дров, обкошування трави, 

бур'янів та їх прибирання. 

9. с. Замисловичі, допомога одиноким престарілим 

особам 

Порізка, порубка, складання 

дров, обкошування трави, 



бур'янів та їх прибирання 

с. Копище 

1. Територія округу, облаштування могили спалених 

копищенців 

Зняття дернового покритя, 

насипання піску до 

постаменту 

2. Територія кладовищ в с. Копище та в с. Майдан-

Копищенський 

Прибирання, побілка огорожі 

3. Адмінпрріщення будівлі округу, Будинок культури, 

магазини 

Вигшотовлення ящиків для 

сміття 

4. Центральні вулиці, автобусні зупинки  

с. Копище, с. М-Копищенський 

Прибирання сміття та вивіз 

сміття на сміттєзвалище 

5. Меморіальний парк с. Копище Прибирання, обрізка дерев 

6. Допомога учасникам ВВВ, БД, інвалідам Заготівля дров, сіна 

с. Хочине 

1. Адміністративне приміщення округу с. Хочино по 

вул. Малікова, 48 та прилегла до нього територія 

Підмітання, прибирання 

сміття, рубання дров, 

складання дров, побілка 

дерев, обрізання гілля дерев 

2. Клуб с. Перга по вул. Центральній, 1 та прилегла до 

нього територія 

Прибирання, рубання дров, 

ремонт огорожі, ремонт 

приміщення клубу. 

3. Будинок культури в с. Хочино, вул. Малікова, 25 та 

прилегла територія до нього 

Прибирання, рубання дров, 

складання дров, ремонт 

огорожі, побілка дерев, 

обрізання гілля дерев, ремонт 

приміщення 

4. Памятники в с. Хочино по вул. Малікова, в  с. Перга 

по вул. Центральній, в с. Рудня-Перганська по  вул. 

Зарічній та прилегла до них територія 

Пробілка памятнкиів, 

прибирання прилеглої 

території 

5. с. Хочино, вулиці Малікова, Шкільна, Садова, 

Лісова, Зарічна, Космонавтів, Гагаріна та прилеглі 

до них території. 

Підмітання, прибирання 

сміття. 

6. с. Перга, вулиці М. Никончука, пров. М. Никончука, 

Піскова, Сидоренка, Центральна, Геологічна та 

прилеглі до них території 

Підмітання, прибирання 

сміття 

7. с. Рудня-Хочинська, вулиці Незалежна, Набережна, 

Лісова та прилеглі до них території 

Підмітання, прибирання 

сміття 

8. с. Рудня-Перганська, вулиця Зарічна та прилеглі до 

них території 

Підмітання, прибирання 

сміття 

9. Кладовища сіл: Хочино, Рудня-Хочинська, Перга, 

Рудня-Перганська та прилегла до них територія 

Прибирання території 

кладовища від сміття, 

обрізання дерев, 

обкошування. 

с. Лопатичі 

1. с. Лопатичі, вул. Гагріна, центр села Прибирання смітт ( в 

залежності від погодних 

умов) 

2. с. Лопатичі, вул. Гагаріна. Територія, яка визначена 

для виїзної торгівлі 

Прибирання сміття ( в 

залежності від погодних 

умов) 

3. с. Лопатичі, вул. Гагаріна. Територія прилегла до 

пам’ятника загиблим воїнам-односельчанам. 

Прибирання сміття ( в 

залежності від погодних 

умов). Обрізка гілля, дерев, 

Побілк парканів. 



4.  с. Лопатичі, вул. Гагаріна, вул. Зарічна. Територія 

прилегла до річки Уборть. 

Прибирання сміття на берегах 

річки Уброрть в районі села, 

обкошування прибережної 

смуги, вирубка пагонів 

молодих дерев. 

5. с. Лопатичі, вул. Гагаріна, вул. Зарічна. Територія 

кладовищ. 

Прибирання сміття. Вирубка 

молодих пагонів. Побілка 

парканів. Ремонт паркану (в 

залежності від погодних 

умов). 

6. с. Лопатичі, вул. Зарічна, прилегла територія до 

дошкільного закладу. 

Облаштування паркану, 

прибирання сміття. 

7. с. Лопатичі. Надання допомоги по господарству 

пенсіонерам та інвалідам села. 

Рубка дров, побілка будинку, 

парканів. Прибирання сміття. 

Допомога по господарству. 

8. с. Лопатичі, вул. Гагаріна, 61, адмінприміщення 

старостинського округу 

Рубка і складання дров. 

Побілка парканів. Благоустрій 

території. 

с. Стовпинка 

1. Приміщення ФАПу в с. Стовпинка по вул. 

Шевченка, 35 

Ремонт будівіл:штукатурка та 

побілка  стін, віконних та 

вдерних відкосів. 

2. Територія прилегла до приміщення ФАПу, 

с.Стовпинка,вул. Шевченка,35 

Благоустрій прилеглої 

території:прибирання сміття, 

ремонт огорожі, косіння 

бур'янів 

3. Приміщення клубу по вул. Шевченка, 32 в с. 

Стовпинка 

Ремонт будівлі:штукатурка та 

побілка стін, віконних та 

дверних відкосів. 

4. Територія прилегла до приміщення клубу в с. 

Стовпинка по вул. Шевченка, 32 

Прибирання сміття, 

благоустрій території, побілка 

стовбурів дерев, косіння 

бур'янів  

5. Адмінприміщення старостинського округу в с. 

Стовпинка п овул. Шевченка, 30 

Ремонт будівлі: штукатурка та 

побілка стін, віконних та 

дверних відкосів. 

6. Територія прилегла до адмінприміщення села Прибирання сміття, 

благоустрій території, побілка 

стовбурів дерев, косіння 

бур'янів 

7. Територія сільського кладовища по вул. Гагаріна, 1-

а 

Прибирання сміття, 

благоустрій території, побілка 

стовбурів дерев, косіння 

бур'янів 

8. Центральна частина с. Стовпинка, територія для 

виїзної торгівлі 

Прибирання сміття та 

упорядкування території. 

смт Дружба 

1.  смт Дружба, вул. Миру, 1-14 та територія прилегла 

до Будинку культури по вул. Миру, 11 

таадмінприміщення старостинського округу по вул. 

Миру, 13 

Підмітання вулиць, 

прибирання сміття, побілка 

дерев, обрізання гілля дерев. 

2. смт Дружба, вул. незалежності, 1-8 та територія 

прилегла до Дружбівського НВК ( вул. 

Незалежності, 4) Дружбівської дільничної лікарні 

Підмітання вулиць, 

прибирання сміття, побілк 

дерев, обрізання гілля дерев. 



(вкл.. Незалежності, 2) 

3. смт Дружба, вул. Центральна, 7, прибирання 

майданчику для виїзної торгівлі 

 Підмітання вулиці, 

прибирання сміття, побілка 

дерев. 

4. смт Дружба, вул. Гагаріна, 1-13 Підмітання вулиці, 

навантаження сміття і твердих 

побутових відходів. 

5. смт Діброва, площп Перемоги, територія прилегла 

до ФП смт Діброва 

Підмітання вулиці вулиці, 

прибиання сміття і побутових 

відходів. 

6. Територія кладовища в смт. Діброва (за межами 

селища Діброва) 

Прибирання території 

кладовища від сміття. 

7. Допопога одиноким престарілим громадянам. Прибирання території біля 

будинку, побілка квартири. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

       
УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

В и к о н а в ч и й          к о м і т е т 

 

РІШЕННЯ  № 194 

 

від 27.12.2017 року 

 

Про визначення видів робіт на 2018 рік 

для засуджених осіб, які відбувають громадські 

роботи та Погодження переліку об`єктів для 

відбування покарання засудженими у виді 

громадських робіт 

 

 Розглянувши запит начальника Олевського районного сектору з питань 

пробації Центрального міжрегіонального управління з питань виконання 

кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції Мельник Н.А., 

керуючись ст. 38 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

ст. 36 ч.5 Кримінально-виконавчого Кодексу України, виконком міської ради 

ВИРІШИВ:  

1. Визначити види робіт на 2018 рік для засуджених осіб, які відбувають 

громадські роботи та Погодити перелік об`єктів для відбування покарання 

засудженими у виді громадських робіт, згідно з додатком 1. 

2. Майстру з благоустрою міської ради Мартинову М.В. та в.о. старост 

Олевської ОТГ, відповідно до підпорядкованих територій, визначати об’єми 

робіт, проводити інструктаж по охороні праці, здійснювати контроль за 

роботою засуджених, інформувати Олевський районний сектор з питань 

пробації Центрального міжрегіонального управління з питань виконання 

кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції про проведену 

роботу та відбування покарання засудженими особами. 

  

 

Міський голова                                                                         О.В. Омельчук 
 

 

 

 

 

 



 

Додаток 1 

 

 

 

 

 

 

 

ПЕРЕЛІК 

об’єктів та видів робіт на яких засуджені 

особи відбуватимуть покарання у виді громадських робі 

по Олевьскій ОТГ на 2018 рік 
№ Назва об'єкту та місце знаходження Види громадських робіт 

1 2 3 

м. Олевськ 

1. вул. Свято-Миколаївська Здійснення навантаження 

піску, гілля, сміття та інше 

на автотранспорт, 

прибирання від нансів піску 

та твердих побутових 

відходів, вирубка чагарнику 

 

2. вул. Володимирська Здійснення навантаження 

піску, гілля, сміття та інше 

на автотранспорт, 

прибирання від нансів піску 

та твердих побутових 

відходів, вирубка чагарнику 

 

3. вул. Промислова Здійснення навантаження 

піску, гілля, сміття та інше 

на автотранспорт, 

прибирання від нансів піску 

та твердих побутових 

відходів, вирубка чагарнику 

 

 

4. вул. Пушкіна Здійснення навантаження 

піску, гілля, сміття та інше 

на автотранспорт, 

прибирання від нансів піску 

та твердих побутових 

відходів, вирубка чагарнику 

 

 

5. вул. Герцена Здійснення навантаження 

піску, гілля, сміття та інше 

на автотранспорт, 

прибирання від нансів піску 

та твердих побутових 

відходів, вирубка чагарнику 

 

Погоджено: 

Олевська міська рада 

Олевьскої ОТГ 

Рішенням від 27.12.2017 року 

№ 194 

Міський голова 

_____________О.В. Омельчук 

Начальник Олевького районного 

сектору  з питань пробації 

Центрального міжрегіонального 

управління з питань виконання 

кримінальних покарань та пробації 

Міністрества юстиції України 

___________ Н.А. Мельник 



 

6. вул. Олексія Береста Здійснення навантаження 

піску, гілля, сміття та інше 

на автотранспорт, 

прибирання від нансів піску 

та твердих побутових 

відходів, вирубка чагарнику 

 

7. Центральна площа міста Здійснення навантаження 

піску, гілля, сміття та інше 

на автотранспорт, 

прибирання від нансів піску 

та твердих побутових 

відходів, вирубка чагарнику 

 

8. вул. Київська Здійснення навантаження 

піску, гілля, сміття та інше 

на автотранспорт, 

прибирання від нансів піску 

та твердих побутових 

відходів, вирубка чагарнику 

 

9. вул. Привокзальна Здійснення навантаження 

піску, гілля, сміття та інше 

на автотранспорт, 

прибирання від нансів піску 

та твердих побутових 

відходів, вирубка чагарнику 

 

10. вул. Житомирська Здійснення навантаження 

піску, гілля, сміття та інше 

на автотранспорт, 

прибирання від нансів піску 

та твердих побутових 

відходів, вирубка чагарнику 

 

11. вул. Олевської республіки Здійснення навантаження 

піску, гілля, сміття та інше 

на автотранспорт, 

прибирання від нансів піску 

та твердих побутових 

відходів, вирубка чагарнику 

 

12. вул. Промислова, центральне кладовище Вирубування порослі і 

чагарників (сухостою). 

Прибирання від ТПВ, покіс 

трави 

 

13. м. Олевськ, пару ім. Ю. Гагаріна Вирубування порослі і 

чагарників (сухостою), 

прибирання від ТПВ, покіс 

трави. 

14. м. Олевськ, прибережна смуга р. Уборть в межах 

міста 

Вирубування порослі і 

чагарників (сухостою), 



прибирання від ТПВ, покіс 

трави. 

с. Зольня 

1 с. Зольня вул. Перемоги, 2 (територія прилегла до 

стаділну) 

Благоустрій території 

стадіону 

2 с. Зольня вул. Морозова, 2 (адмінприміщення 

сільської ради) 

Поточний ремонт 

3 с. Зольня, с. Сердюки, с. Ковальово (територія 

прилегла до авто зупинки та автозупинка 

Благоустрій автобусних 

зупинок та дорожніх знаков 

4. Домоволодіння пристарілих громадян Надання допомоги по 

господарству пенсіонерам і 

інвалідам 

5.  с. Зольня вул. Морозова, 3 (територія прилегла до 

ДНЗ №25 

Благоустрій місць складання 

твердого палива 

6. Територія кладовищ с. Сердюки, с. Зольня Упорядкування кладовищ 

(загрібання та вивезення 

сміття, побілка огорожі) 

7. с. Зольня, площа Перемоги,2 , с. Сердюки (територія 

прилегла до школи 

Упорядкування кладовищ 

(загрібання та вивезення 

сміття), ремонт огорожі 

8 с. Зольня, вул. Кірова, 2, сільський клуб та територія 

прилегла до сільського клубу 

Побілка всередині 

приміщення сільського 

клубу 

9 с. Зольня, вул. Кірова, 15, територія прилегла до 

відділення звязку 

Благоустрій місць складення 

твердого палива 

10 Лікарська амбулаторія с. Зольня, площа Перемоги, 4, 

ФАП с. Сердюки вул. Першотравнева, 10, с. 

Ковальово вул. Перемоги, 21 

Благоустрій території 

прилеглої до лікарської 

амбулаторії, ФП (загрібання 

та вивезення сміття, ремонт 

огорожі) 

с. Жубровичі 

1 Територія сміттєзвалища (за межами населеного 

пункту) 

Прибирання сміття 

2 Територія сільських кладовищ Обкошування, прибирання 

сміття, обрізання дерев, 

вирубування кущів, ремонт 

огорожі 

3 вул. Шевченка Прибирання сміття 

4 вул. Михайла Грушевського Прибирання сміття, снігу, 

обкошування газонів 

5 вул. Гагаріна Прибирання сміття, снігу, 

обкошування газонів 

с. Сущани 

1 с. Сущани, вул. Михайла Грушевського та територія 

прилегла до сільського клубу та сільської ради 

Підмітання вулиць, 

прибирання сміття, побілка 

дерев, обрізання гілля дерев, 

різка дров, рубка дров та 

складання (відповідно до 

сезонних умов) 

2 с. Сущани, вул. Набережна та територія прилегла до 

сільської школи 

Підмітання вулиць, 

прибирання сміття, побілка 

дерев, різка дров, рубка 



дров, складання дров 

(відповідно до сезонних 

умов). 

3 с. Сущани, територія прилегла до СЛА по вул. 

Михайла Грушевського, 25 

 Прибирання сміття і 

підмітання вулиць, різка 

дров, рубка дров, складання 

дров (відповідно до 

погодних умов). 

4 с. Сущани, територія прилегла до сілького дитячого 

садка вул. Михайла Грушевського, 14 

Прибирання сміття і 

підмітання вулиць, різка 

дров, рубка дров, складаня 

дров (відповідно до 

сезонних умов) 

5 с. Андріївка, територія прилегла до сільського клубу 

та ФП по вул. Ленінв 

Підмітання вулиць, 

прибирання сміття, побілка 

дерев, рубка дров та 

складання(відповідно до 

сезонних умов). 

6 Територія кладовища в с. Сущани та с. Андріївка Прибиання території 

кладовища від сміття, 

обрізання дерев, 

обкошування (відповідно до 

сезонних умов). 

с. Юрове 

1 с. Юрово, кладовище по вул. Миру Прибирання території, 

побілка паркану, 

прибирання території 

кладовища, вирубування 

дерев. 

2 с. Юрово ФАП, вул. Центральна Прибирання території, 

побілка огорожі, покраска 

ФАПу 

3 Сілський клуб по вул. Центральній, 14-А Прибирання території, 

поточний ремонт 

4 Адмінбудівля села с. Юрово вул. Центральна, 

54 

5 Дитячий садок, вул. Миру, 19 Прибирання території та 

обладнання дитячого 

майданчика, побілка 

огорожі, покраска вхідних 

воріт та дверей 

с. Журжевичі 

1 Адмінпрміщення на площі Центральній Ремонт будівель, огорож, 

упорядкуванн території, 

заготівля дров 

2 Приміщення сільського ФАПу, прилегла територія  на 

площі Центральній, 4 

Ремонт будівель, огорож, 

упорядкування території, 

заготівля дров. 

3 Приміщення сільського клубу, прилегла територія с. 

Журжевичі площа Центральна, с. Рудня вул. Миру, 1-

а 

Ремонт будівель, огорож, 

упорядкування території, 

заготівля дров 

4 Територія кладовища с. Журжевичі Упорядкування кладовища, 

ремонт огорож 

5 Домоволодіння пристарілих громадян, інвалідів Ремонт будівель, огорож, 



упорядкування території 

6 вул. 1-го Травня Прибирання вулиці, ремонт 

огорожі 

с. Зубковичі 

1 с. Зубковичі, вул. Житомирська, 47, територія 

прилегла до будинку культури, клубу та бібліотеки, 

центральна вулиця 

Прибирання вулиць, 

прилеглої території, роботи 

з благоустрою, поточний 

ремонт будівлі клубу 

2 с. Зубковичі, вул. Житомирська, 61, територія 

прилегла до СЛА 

Прибирання прилеглої 

території, роботи з 

благоустрою, ремонт 

будівель, огорожі, 

упорядкування дитячих та 

спортивних майданчиків. 

3 Адміністративне села по вул. Житомирській, 44, 

прилегла території 

Прибирання території, 

роботи з благоустрою, 

ремонт огорожі,побілка 

дерев, косіння трави 

4 с. Зубковичі, вул. Житомирська, 1 

Територія центра села 

Прибирання прилеглої 

території, роботи з 

благоустрою населених 

пунктів, ремонт огорожі, 

побілка бордюр, фарбування 

автобусної зупинки. 

5 с. Зубковичі, вул. Житомирська, 49,  

вул. Поліська, 40, територія кладовищ 

Упорядкування, ремонт 

огорожі, ліквідація 

стихійного сміттєзвалища. 

с. Калинівка 

1 Адмінприміщення села Коління та складання дров 

2 ФАП та територія прилегла до ФАП с. Калинівка, 

вул. Л. Українки, 3 

Прибирання території або 

очищення снігових заметів  

3 Територія прилегла до Будинку культури по вул. 

Перемоги 

Прибирання території або 

очищення снігових заметів  

4 Територія прилегла до ЗОШ по вул. Кузнєцова Прибирання сміття, ремонт 

парканів. 

5 с. Калинівка, центральна вулиця Л. Українки Ремонт паркану, 

обкошування вулиці, 

прибирання сміття 

6 Кладовище с. Калинівка (за межеми села) Ремонт паркану, 

прибирання території 

7 Центральна вулиця с. Ліски, вул. Інтернаціональна Обкошування вулиці, 

прибирання території 

8 Центральна вулиця с. Бацево, вул. Миру Обкошування вулиці, 

прибирання території 

9 Кладовище с. Бацево Ремонт паркану, 

прибирання території 

с. Кишин 

1 с. Кишин. Територія прилегла до сільського клубу 

та пам’ятника загиблим у роки ВВВ  

Прибирання сміття ( в 

залежності від погодних 

умов); 

- обрізка гілля з дерев; 

- побілка стовбурів 

дерев; 



- складання дров; 

- покраска фундаменту; 

- ремонт танцювального 

майданчика; 

- косіння трави на 

прилеглій території 

2 с. Кишин Територія прилегла до адмінприміщення 

та центру села по вул. Житомирській, 55 

Прибирання сміття ( в 

залежності від погодних 

умов); 

- обрізка гілля з дерев; 

- побілка стовбурів 

дерев; 

- складання дров; 

- покраска фундаменту; 

- косіння трави на 

прилеглій території 

3 с. Кишин. Територія прилегла до Кишинської АСЛ 

по вул. Житомирській, 57 

Прибирання сміття (в 

залежності від погодних 

умов) 

4 с. Кишин. Територія прилегла до кладовища. вул. 

Зелена 

Прибирання сміття ( в 

залежності від погодних 

умов), побілка огорожі, 

обрізання гілля з дерев, 

вирубування чагарників, 

косіння трави. 

5 с. Забороче. Територія прилегла до сільського клубу 

та ФАП вул. Миру, 53 

Прибирання сміття ( в 

залежності від погодних 

умов), побілка огорожі, 

обрізання гілля з дерев, 

вирубування чагарників, 

косіння трави. 

6 с. Забороче. Територія прилегла до центру села, вул. 

Миру, 55 

Прибирання сміття ( в 

залежності від погодних 

умов), побілка огорожі, 

обрізання гілля з дерев, 

вирубування чагарників, 

косіння трави. 

7 с. Болярка. Територія прилегла до сільського клубу 

та ФАПу, вул. Жовтнева, 4 

Прибирання сміття ( в 

залежності від погодних 

умов), побілка огорожі, 

обрізання гілля з дерев, 

вирубування чагарників, 

косіння трави. 

8 с. Болярка. Територія прилегла до центра села, вул. 

Жовтнева, 4 

Прибирання сміття ( в 

залежності від погодних 

умов), побілка огорожі, 

обрізання гілля з дерев, 

вирубування чагарників, 

косіння трави. 

9 селище Лугове. Територія прилегла центру села, 

вул. Миру, 5 

Прибирання сміття ( в 

залежності від погодних 

умов), побілка огорожі, 

обрізання гілля з дерев, 



вирубування чагарників, 

косіння трави. 

с. Майдан 

1 с. Майдан, Будинок культури вул. Національного 

визволення, 59-а 

с. Сарнівка, Будинок культури, вул. Леоніда 

Ступницького, 16-а 

с. Джерело, Будинок культури, вул. М. Курильчука, 

6. 

Різання та рубання дров, 

прибирання у складське 

приміщення, ремонт огорожі 

2 Кладовища с. Майдан, с. Сарнівка, с. Джерело Благоустрій кладовищ: 

ремонт огорожі, загрібання 

території кладовищ 

(відповідно до погодих умов) 

3 Центральні вулиці сіл: Джерело, Калинівка, 

зупинка в с. Джерело по вул. Жовневій, 

с. Майдан, вул. Національного визволення, зупинка 

с. Майдан по вул. Національного визволення (б/н), 

вул. Національного визволення (б/н) на повороті до 

с. Сарнівка 

с. Сарнівка, вул. Леоніда Ступницького, зупинка с. 

Сарнівка, вул. Леоніда Ступницького (б/н) 

 

Обкошування бур'янів вздовж 

центральних вулиць, вивіз 

сміття до стихійних 

сміттєзвалищ. 

Побілка, прибирання 

автобусних зупинок, 

загрібання листу, розчищення 

снігових заметів (в залежності 

від погодних умов). 

4 с. Майдан, парк по вул. Національного визволення Обрізання дерев, очищення 

снігу або згрібання листового 

покриву (по сезону) 

5 Територія відведена для базару в с. Сарнівка вул. 

Леоніда Ступницького, 12-а 

Розчищення снігових заметів 

або прибирання сміття (по 

сезону) 

6 Територія відведена для базару в с. Майдан по вул. 

Національного визволення, 54 та клубом по вул. 

Національного визволення, 59-а 

Розчищення снігових заметів 

або прибирання сміття (по 

сезону) 

7 

 

с. Майдан, територія прилегла до ДНЗ по вул. 

Національного визволення, 59 –б та вул. 

Національного визволення, 32 

Прибирання сміття ( в 

залежності від погодних 

умов), побілка огорожі, 

обрізання гілля з дерев, 

вирубування чагарників, 

косіння трави. 

с. Рудня-Бистра 

1 Територія прилегла до ФАП с. Варварівка, вул. 

Зарічна, 1 

Розчищення снігових заметів 

або прибирання сміття ( в 

залежності від погодних 

умов) 

2 Територія прилегла до сільського клубу с. 

Варварівка вул. Варварівка, вул. Л. Українки, 45 

Розчищення снігових заметів 

або прибирання (в залежності 

від погодних умов), 

внутрішніх ремонт будівлі 

клубу (поточний) 

3 Територія прилегла до бібліотеки в с. Варварівка, 

вул. Л. Українки, 35-Б 

Розчищення снігових заметів 

або прибирання сміття ( в 

залежності від погодних 

умов), ремонт будівлі 

бібліотеки (поточний), ремонт 

огорожі, порубка і 

прибирання дров. 



4 Територія прилегла до дитячого садка с. Варварівка 

вул. Шкільна, 18 

Розчищення снігових заметів 

або прибирання сміття ( в 

залежності від погодних 

умов), ремонт огорожі, 

упорядкування дитячого 

майданчика. Поточний 

ремонт будівлі 

5 Територія прилегла до сілького клубу  с. Рудня-

Бистра вул. Житомирська, 1 

 Розчищення снігових заметів 

або прибирання сміття ( в 

залежності від погодних 

умов), ремонт будівлі клубу 

(поточний) 

6 Територія кладовища кладовища в с. Рудня Упорядкування кладовища, 

ремонт огорожі 

7 Територія прилегла до дитячого садка в с. 

Корощино по вул. Гагаріна, 6 

Розчищення снігових заметів 

або прибирання сміття ( в 

залежності від погодних 

умов), упорядкування 

дитячого майданчика 

(покраска, присипка свіжим 

піском), ремонт 

8 Територія прилегла до ФАП с. Корощино по вул. 

Пушкіна, 21 

Розчищення снігових заметів 

або прибирання сміття ( в 

залежності від погодних 

умов), ремонт огорожі 

смт Новоозерянка 

1 смт Новоозерянка, вул. Заводська, с. Озеряни, вул. 

Центральна, с. Рудня-Озерянська, вул. Миру 

територія прилегла до будинків культури, клубів та 

бібліотек, центральні вулиці 

Прибирання вулиць, 

прилеглої території, роботи з 

благоустрою, ремонт 

будівель, огорожі, ремонт 

трубок, рубка дров. 

2 смт Новоозерянка, вул. Юрія Креця 

територія прилегла до ФАП і дитячого садка 

Прибирання прилеглої 

території, роботи з 

благоустрою, ремонт 

будівель, огорожі, 

упорядкування дитячих та 

спортивних майданчиків 

3 Адмінприміщення села  Заводська. Прилегла 

територія до адмінприміщення 

Прибирання території, роботи 

з благоустрою, ремонт 

огорожі, побілка бордюр, 

фарбування автобусної 

зупинки. 

4 смт Новоозерянка, вул. Заводська, с. Озеряни, вул. 

Центральна, с. Рудня-Озерянська – вул. Миру. 

Територія центру селища, села, території біля 

памятників 

Прибирання прилеглої 

території, роботи з 

благоустрою населених 

пунктів, ремонт огорожі, 

побілка бордюр, фарбування 

автобусної зупинки. 

5 с. Озеряни – вул. Центральна, с. Рудня-Озерянська- 

вул. Партизанська, територія кладовищ 

Упорядкування кладовищ, 

ремонт огорожі, ліквідація 

стихійного сміттєзвалища 

6 Територія села Новоозерянка, вул. Космонавтів, 

вул. Юрія Креця, вул. Радянська 

Вивозка сміття, прибирання 

території відведеної для 

контейнерів під сміття, 



прибирання площадки для 

виїзної торгівлі. 

7 смт Новоозерянка, с. Озеряни, с. Рудня-Озерянська, 

домоволодіння пристарілих громадян, інвалідів. 

Надання допомоги по 

господарству пенсіонерам та 

інвалідам, які потребують 

допомоги (рубка дров, 

зовнішні ремонтні роботи біля 

будинків, прибирання двору 

згідно погодних умов). 

с. Покровське 

1 с. Покровське, вул. 8-Березня, 16, територія 

прилегла до адмінприміщення села 

Прибирання сміття ( в 

залежності від погодних 

умов); 

- побілка дерев; 

- косіння трави на 

прилеглій території; 

- обрізка гілля з дерев; 

- побілка стовбурів 

дерев; 

- побілка огорожі; 

- відкидання снігу ( в 

зимовий період); 

- коління та складання 

дров. 

2 с. Покровське, вул. Лісна, 4-а. 

ФАП та прилегла до нього територія 

Прибирання сміття ( в 

залежності від погодних 

умов); 

косіння трави на прилеглій 

території; 

відкидання снігу ( в зимовий 

період); 

- коління та складаня 

дров. 

3 с. Покровське, вул. 8-Березня, 27-а Відділення 

зв'язку та прилегла територія  

Прибирання сміття ( в 

залежності від погодних 

умов); 

- косіння трави на 

прилеглій території 

4 с. Покровське, кладовище та прилегла до нього 

територія (за межеми села) 

Прибирання сміття та 

згрібання листя( в залежності 

від погодних умов та пори 

року),  

- косіння трави на 

прилеглій території; 

- обрізка гілля з дерев; 

- побілка огорожі; 

- ремонт огорожі. 

5 с. Покровське, вул. Лісна, 6. Прилегла територія до 

ДНЗ 

Згрібання листя, косіння 

трави, відкидання снігу ( в 

зимовий період), ремонт 

огорожі, ремонт будівлі 

6 с. Покровське, вул. Молодіжна, 2. Прилегла 

територія до ЗОШ І-ІІІ ступенів 

Прибирання сміття ( в 

залежності від погодних 



умов), косіння трави на 

прилеглій території, коління 

та складання дров. 

7 с. Покровське, пам’ятники, обеліски та пам’ятні 

місця – прилегла територія. 

Косіння трави, згрібання 

листя фарбування та ремонт 

огорожі 

8 с. Покровське, сільські вулиці: Молодіжна, Лісна, 

Гагаріна, Вишнева, З. Тужилкіної, П. Сатіна, 8-

Березня 

Прибирання сміття, ремонт 

огорожі, вирубування 

чагарників. 

9 с. Покровське 

Територія прилегла до автобусної зупинки 

Прибирання сміття, ремонт 

огорожі. 

10 с. Покровське. Допомога одиноким престарілим 

громадянам. 

Коління та складання дров, 

допомога в обробітку 

земельних ділянок, 

прибирання території біля 

будинку, відкидання снігу ( в 

зимовий період) 

11. с. Млинок, вул. Партизанська, 31-а, сільський клуб 

та прилегла до нього територія 

Косіння трави, коління та 

складаня дров, ремонет 

приміщення, відкидання снігу 

( в зимовий період) 

12. с. Млинок, вул. Партизанська, 20-а, ФП та прилегла 

територія до нього 

Косіння трави, коління та 

складання дров, ремонт та 

побілка огорожі, вирубування 

чагарників. 

13 с. Млинок, вулиці: Партизанська, Шевченка та 

територія автобусної зупинки 

Косіння трави, коління та 

складання дров, ремонт та 

побілка огорожі, вирубування 

чагарників. 

14 с. Михайлівка, вул. Рад, 10-а, сільський клуб, ФП та 

прилегла територія 

Косіння трави, коління та 

складання дров, ремонт 

огорожі, прибирання сміття, 

відкидання снігу ( в зимовий 

період). 

15.  с. Михайлівка, сільські вулиці: Рад, 1-го Травня, 

Ковпака та територія автобусної зупинки 

Косіння трави, прибирання 

сміття, вирубування 

чагарників 

16.  с. Будки. Допомога одиноким престарілим 

громадянам 

Коління та складаня дров, 

допомога в обробітку 

земельних ділянок, 

прибирання території біля 

будинку 

17. с. Будки, вул. Миру, 12-а. Прилегла територія до 

школи. 

Косіння та згрібання трави, 

коління та складання дров, 

ремонт огорожі, прибирання 

сміття, відкидання снігу, 

обрізання гілок з дерев. 

18. с. Будки, сільські вулиці: Житомирська, 

Собичинська, вул. Миру та територія зупинки 

Косіння трави, прибирання 

сміття, вирубування 

чагарників, згрібання листя. 

19. с. Будки, вул. Миру, 12-б, Сільський ФП Коілння та складання дров, 

прибирання сміття, 

відкидання снігу. 

с. Кам'янка 



1. с. Кам'янка. Адмінітративне приміщення округу, 

прилегла до нього територія 

Прибирання прилеглої 

території: підмітання, побілка, 

фарбування парканів. 

Складання, рубання дров. 

Косіння трави 

2. с. Кам'янка. Приміщення амбулаторії та прилегла 

територія, вул. Набережна, 37 

Прибирання прилеглої 

території, підмітання, побілка, 

фарбування парканів. 

Складання, рубання дров. 

Косіння трави. 

3. с. Кам'янка. Пам'ятники, обеліски, вул. набережна, 

вул. Центральна 

Прибирання прилеглої 

території, підмітання, побілка, 

фарбування парканів 

4. с. Кам'янка. Приміщення сілького Будинку 

культури, прилегла до нього територія вул. 

Центральна, 92 

Прибирання прилеглої 

території, підмітання, побілка, 

фарбування парканів, 

Складання, рубання дров, 

косіння трави 

5. с. Кам'янка, сільські вулиці:Центральна, Набережна, 

Шевченка, Гагаріна, Свято-Миколаївська, пров. 

Рокитнівський 

Обрізка дерев, прибирання 

листя, снігу ( в залежності від 

пори року), розчищення 

чагарників смітників. 

6. с. Лісове, центральна вулиця Обрізка дерев, прибирання 

листя, снігу (в залежності  від 

погодних умов), розчищення 

чагарників, смітників. 

7. с. Кам'янка. Територія кладовищ по вул. Хільчука та 

за межами села біля автодороги Київ-Ковель. 

Прибирання прилеглої 

території: підмітання 

центральної алеї, вирубка 

порослі, обкошування 

території, догляд за 

безіменними могилами, 

обрізання дерев, прибирання 

сміття, побілка, фарбування 

парканів, косіння трави. 

8. Сільське сміттєзвалище, прилегла територія Розчищення території 

9. с. Кам'янка, спортивний та дитячий майданчик, 

прилегла територія по вул. Набережній 

Косіння трави, ремонт 

паркану, фарбування споруд 

10. с. Кам'янка, прилегла територія до  ДНЗ № 9 вул. 

Набережна, 35  

Прибирання прилеглої 

території: підмітання, побілка, 

фарбування 

парканів.Складання, рубання 

дров. Косіння трави. 

с. Тепениця 

1. За межами населеного пункту с. Тепениця та в с. 

Тепениця 

Ліквідація несанкціонованих 

сміттєзвалищ в селі Тепениця 

та за межами населеного 

пункту 

2. Територія прилегла до дитячого садка с. Тепениця 

вул. А. Левчука, 24 

Обрізання дере, кущів, 

прибирання прилеглої 

території. 

3. Територія прилегла до БК с. Тепениця, вул. А. 

Левчука, 21 

Обрізання дерев кущів, 

прибирання прилеглої 

території. 



4. Територія кладовища с. Тепениця, вул. Центральна Ремонт паркану, фарбування 

та прибирання території 

кладовища. Обрізання дерев 

кущів, прибирання прилеглої 

території, вивезення сміття на 

сміттєзвалище, скошування 

бур'янів.  

5. с. Тепениця, територія пам’ятника загиблим воїнам 

під час ВВВ по вул. А. Левчука 

Обрізання дерев, кущів, 

прибирання прилеглої 

території 

6. За межеми населеного пункту с. Хмелівка та в с. 

Хмелівка 

Ліквідаці несанкціонованих 

сміттєзвалищ в селі Хмелівка 

та за межами населеного 

пункту 

7. Територія прилегла до дитячого садка в с. Хмелівка 

по вул. Лісова, 101-а 

Обрізання дерев, кущів, 

прибирання прилеглої 

території 

8. Територія прилегла до Будинку культури в с. 

Хмелівка по вул. Лісова, 101-а 

Обрізання дерев кущів, 

прибирання прилеглої 

території. Ремонт паркану 

9. Територія кладовища с. Хмелівка по вул. Лісовій 

(урочище струмок) 

Ремонт паркану, фарбування 

та прибирання території 

кладовища. Обрізання дерев, 

кущів, прибирання прилеглої 

території, вивезення сміття на 

сміттєзвалищі. 

10 Прилегла територія пам’ятника загиблим воїнам під 

час ВВВ в с. Хмелівка по вул. Лісовій 

Обрізання дерев, кущів, 

прибирання прилеглої 

території 

11 р. Уборть за межами населеного пункту с. Хмелівка  Ремонт навісного переходу 

(кладки) через річку Уборть. 

12 За межами населеного пункту с. Артинськ та в с. 

Артинськ 

Ліквідаці несанкціонованих 

сміттєзвалищ в селі Артинськ 

та за межами населеного 

пункту. 

13 Територія прилегла до клубу с. Артинськ по вул. 

Гагаріна, 15 

Обрізання дерев, кущів, 

ремонт паркану, прибирання 

прилеглої території 

14 Територія кладовища с. Артинськ, урочище 

«Любожеда» 

Ремонт паркану, фарбування 

та прибирання території 

кладовища. 

Обрізання дерев, кущів, 

прибирання прилеглої 

території, вивезення сміття на 

сміттєзвалище 

15. Територія прилегла до ФАП с. Артинськ вул. 

Гагаріна,8 

Ремонт паркану, зрізка кущів, 

дерев прибирання сміття та 

вивезення. 

16. За межами населеного пункту с.  Обище та за 

межами населеного пункту 

Ліквідація несанкціонованих 

сміттєзвалищ в с. Обище та за 

межами населеного пункту 

17. Територія прилегла до клубу в с. Обище по вул. 

Центральній, 33-б 

Ремонт паркану, обрізання 

дерев, кущів, прибирання 

прилеглої території. 



18.  Територія прилегла до ФАП с. Обище по вул. 

Центральній, 36 

Ремонт паркану, зрізка кущів, 

дерев, прибирання сміття, 

фарбування ФАП. 

19. За межами населеного пункту в с. Соснівка та в с. 

Сосніка 

Ліквідаці несанкціонованих 

сміттєзвалищ в селі Сосніва 

та за межами населеного 

пункту. 

20. Територія прилегла до бувшого клубу в с. Соснівка 

по вул. Центральній, 33-б. 

Обрізання дерев, кущів, 

ремонт паркану, прибирання 

прилеглої території. 

с. Замисловичі 

1. Адмінбудівля села в с. Замисловичі по вул. Княгині 

Ольги, 22 

Порізка, порубка дров, 

перевезення та складання 

дров у сарай, прибирання 

прилеглої території до 

приміщення, обкошування 

трави, бурянів та їх 

прибирання, ремонтні роботи 

в приміщенні, прибирання 

снігу  ( в залежності від пори 

року) 

2. Сільський клуб с. Устиінвка, вул. Партизанська, 36 Порізка, порубка, складання 

дров, прибирання прилеглої 

території до клубу, ремонтні 

роботи в приміщенні клубу. 

3. Будинок культурив  с. Замисловичі, вул. Княгина 

Ольги, 12 

Прибирання прилеглої 

території до приміщення, 

обкошування трави, бур'янів 

та їх прибирання, ремонтні 

роботи в приміщенні, 

прибирання снігу  ( в 

залежності від пори року) 

4. ФАП с. Замисловичі, пров. Незалежний, 3 Прибирання прилеглої 

території до приміщення, 

обкошування трави, бур'янів 

та їх прибирання, ремонтні 

роботи в приміщенні, 

прибирання снігу  ( в 

залежності від пори року) 

5. ФП Устинівка, вул. Партизанська, 36 Прибирання території біля 

ФП в с. Устинівка, 

обкошування трави, бурянів 

та їх прибирання, прорізка, 

порубка і складання дров, 

ремонтні роботи. 

6. с. Замисловичі, сільське кладовище по вул. 

Соборній 

Вирубуванняпорослі і 

чагарників (сухостою), 

здійснення навантаження 

гілля, сміття та інше на 

автотранспорт. 

7. с. Замисловичі, прибирання території біля 

пам’ятника загиблим односельчанам по вул. 

Княгині Ольги 

Обкошування трави, бурянів 

та їх прибирання 

8. с. Шебедиха, допомога одиноким престарілим Порізка, порубка, складання 



особам дров, обкошування трави, 

бур'янів та їх прибирання. 

9. с. Замисловичі, допомога одиноким престарілим 

особам 

Порізка, порубка, складання 

дров, обкошування трави, 

бур'янів та їх прибирання 

с. Копище 

1. Територія округу, облаштування могили спалених 

копищенців 

Зняття дернового покритя, 

насипання піску до 

постаменту 

2. Територія кладовищ в с. Копище та в с. Майдан-

Копищенський 

Прибирання, побілка огорожі 

3. Адмінпрріщення будівлі округу, Будинок культури, 

магазини 

Вигшотовлення ящиків для 

сміття 

4. Центральні вулиці, автобусні зупинки  

с. Копище, с. М-Копищенський 

Прибирання сміття та вивіз 

сміття на сміттєзвалище 

5. Меморіальний парк с. Копище Прибирання, обрізка дерев 

6. Допомога учасникам ВВВ, БД, інвалідам Заготівля дров, сіна 

с. Хочине 

1. Адміністративне приміщення округу с. Хочино по 

вул. Малікова, 48 та прилегла до нього територія 

Підмітання, прибирання 

сміття, рубання дров, 

складання дров, побілка 

дерев, обрізання гілля дерев 

2. Клуб с. Перга по вул. Центральній, 1 та прилегла до 

нього територія 

Прибирання, рубання дров, 

ремонт огорожі, ремонт 

приміщення клубу. 

3. Будинок культури в с. Хочино, вул. Малікова, 25 та 

прилегла територія до нього 

Прибирання, рубання дров, 

складання дров, ремонт 

огорожі, побілка дерев, 

обрізання гілля дерев, ремонт 

приміщення 

4. Памятники в с. Хочино по вул. Малікова, в  с. Перга 

по вул. Центральній, в с. Рудня-Перганська по  вул. 

Зарічній та прилегла до них територія 

Пробілка памятнкиів, 

прибирання прилеглої 

території 

5. с. Хочино, вулиці Малікова, Шкільна, Садова, 

Лісова, Зарічна, Космонавтів, Гагаріна та прилеглі 

до них території. 

Підмітання, прибирання 

сміття. 

6. с. Перга, вулиці М. Никончука, пров. М. Никончука, 

Піскова, Сидоренка, Центральна, Геологічна та 

прилеглі до них території 

Підмітання, прибирання 

сміття 

7. с. Рудня-Хочинська, вулиці Незалежна, Набережна, 

Лісова та прилеглі до них території 

Підмітання, прибирання 

сміття 

8. с. Рудня-Перганська, вулиця Зарічна та прилеглі до 

них території 

Підмітання, прибирання 

сміття 

9. Кладовища сіл: Хочино, Рудня-Хочинська, Перга, 

Рудня-Перганська та прилегла до них територія 

Прибирання території 

кладовища від сміття, 

обрізання дерев, 

обкошування. 

с. Лопатичі 

1. с. Лопатичі, вул. Гагріна, центр села Прибирання смітт ( в 

залежності від погодних 

умов) 

2. с. Лопатичі, вул. Гагаріна. Територія, яка визначена 

для виїзної торгівлі 

Прибирання сміття ( в 

залежності від погодних 

умов) 



3. с. Лопатичі, вул. Гагаріна. Територія прилегла до 

пам’ятника загиблим воїнам-односельчанам. 

Прибирання сміття ( в 

залежності від погодних 

умов). Обрізка гілля, дерев, 

Побілк парканів. 

4.  с. Лопатичі, вул. Гагаріна, вул. Зарічна. Територія 

прилегла до річки Уборть. 

Прибирання сміття на берегах 

річки Уброрть в районі села, 

обкошування прибережної 

смуги, вирубка пагонів 

молодих дерев. 

5. с. Лопатичі, вул. Гагаріна, вул. Зарічна. Територія 

кладовищ. 

Прибирання сміття. Вирубка 

молодих пагонів. Побілка 

парканів. Ремонт паркану (в 

залежності від погодних 

умов). 

6. с. Лопатичі, вул. Зарічна, прилегла територія до 

дошкільного закладу. 

Облаштування паркану, 

прибирання сміття. 

7. с. Лопатичі. Надання допомоги по господарству 

пенсіонерам та інвалідам села. 

Рубка дров, побілка будинку, 

парканів. Прибирання сміття. 

Допомога по господарству. 

8. с. Лопатичі, вул. Гагаріна, 61, адмінприміщення 

старостинського округу 

Рубка і складання дров. 

Побілка парканів. Благоустрій 

території. 

с. Стовпинка 

1. Приміщення ФАПу в с. Стовпинка по вул. 

Шевченка, 35 

Ремонт будівіл:штукатурка та 

побілка  стін, віконних та 

вдерних відкосів. 

2. Територія прилегла до приміщення ФАПу, 

с.Стовпинка,вул. Шевченка,35 

Благоустрій прилеглої 

території:прибирання сміття, 

ремонт огорожі, косіння 

бур'янів 

3. Приміщення клубу по вул. Шевченка, 32 в с. 

Стовпинка 

Ремонт будівлі:штукатурка та 

побілка стін, віконних та 

дверних відкосів. 

4. Територія прилегла до приміщення клубу в с. 

Стовпинка по вул. Шевченка, 32 

Прибирання сміття, 

благоустрій території, побілка 

стовбурів дерев, косіння 

бур'янів  

5. Адмінприміщення старостинського округу в с. 

Стовпинка п овул. Шевченка, 30 

Ремонт будівлі: штукатурка та 

побілка стін, віконних та 

дверних відкосів. 

6. Територія прилегла до адмінприміщення села Прибирання сміття, 

благоустрій території, побілка 

стовбурів дерев, косіння 

бур'янів 

7. Територія сільського кладовища по вул. Гагаріна, 1-

а 

Прибирання сміття, 

благоустрій території, побілка 

стовбурів дерев, косіння 

бур'янів 

8. Центральна частина с. Стовпинка, територія для 

виїзної торгівлі 

Прибирання сміття та 

упорядкування території. 

смт Дружба 

1.  смт Дружба, вул. Миру, 1-14 та територія прилегла 

до Будинку культури по вул. Миру, 11 

таадмінприміщення старостинського округу по вул. 

Підмітання вулиць, 

прибирання сміття, побілка 

дерев, обрізання гілля дерев. 



Миру, 13 

2. смт Дружба, вул. незалежності, 1-8 та територія 

прилегла до Дружбівського НВК ( вул. 

Незалежності, 4) Дружбівської дільничної лікарні 

(вкл.. Незалежності, 2) 

Підмітання вулиць, 

прибирання сміття, побілк 

дерев, обрізання гілля дерев. 

3. смт Дружба, вул. Центральна, 7, прибирання 

майданчику для виїзної торгівлі 

 Підмітання вулиці, 

прибирання сміття, побілка 

дерев. 

4. смт Дружба, вул. Гагаріна, 1-13 Підмітання вулиці, 

навантаження сміття і твердих 

побутових відходів. 

5. смт Діброва, площп Перемоги, територія прилегла 

до ФП смт Діброва 

Підмітання вулиці вулиці, 

прибиання сміття і побутових 

відходів. 

6. Територія кладовища в смт. Діброва (за межами 

селища Діброва) 

Прибирання території 

кладовища від сміття. 

7. Допопога одиноким престарілим громадянам. Прибирання території біля 

будинку, побілка квартири. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

В и к о н а в ч и й   к о м і т е т 

РІШЕННЯ № 195 

від 22.12.2017 року 

Про надання дозволу на 

переведення приміщень 

житлового будинку у нежитлові  

 

 Розглянувши заяву громадянки Кочин Віти Іванівни, проживає за 

адресою: вул. Соціалістична, 10 кв. 16 в смт. Новоозерянка Олевського 

району Житомирської області,керуючись ст. 30 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», виконком міської ради 

ВИРІШИВ: 

1. Надати дозвіл Кочин В.І. на переведення приміщень житлового будинку у 

нежитлові приміщення за адресою: вул. Космонавтів, 3-а, смт Новоозерянка 

Олевського району Житомирської області. 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника 

управління містобудування, архітектури, будівництва та житлово-

комунального господарства  Ніколайчука Віктора Петровича. 

 

 

 

Міський голова       О.В. Омельчук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                             
УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

В и к о н а в ч и й   к о м і т е т 

РІШЕННЯ № 196 

від 27.12.2017 року 

Про надання дозволу на 

збір вихідних даних 

 

 Розглянувши заяву в.о. Голови правління Рогаль О.К., власника, 

розташованого за адресою: вул. Володимирська, буд.1, м.Олевськ, 

громадянина Хомутовського Павла Павловича, проживає за адресою: вул. 

Робітнича, 3, м. Олевськ, Житомирської області, керуючись ст. 30 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконком міської ради 

ВИРІШИВ: 

1. Надати дозвіл: 

1.1.  ЗАТ «Житомирські ласощі» на збір вихідних даних на підключення 

до централізованої системи водопостачання та водовідведення 

фірмового магазину «Ласощі» №6, що розташований у  житловому 

будинку  №1 по вул.Володимирській в м.Олевську. 

1.2. Хомутовському П.П. на збір вихідних даних на підключення до 

централізованої системи водопостачання та водовідведення 

магазину «Все для Вас» за адресою: вул. Княгині Ольги, 2, м. 

Олевськ, Житомирської області. 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника 

управління містобудування, архітектури, будівництва та житлово-

комунального господарства  Ніколайчука Віктора Петровича. 

 

 

 

Міський голова       О.В. Омельчук 

 

 

 

 

 



                                                             
УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

В и к о н а в ч и й   к о м і т е т 

РІШЕННЯ № 197 

від 27.12.2017 року 

Про зміну та присвоєння  

адресних номерів 

 

 Розглянувши заяви  Зражевського Едуарда Вікторовича, проживає за 

адресою: пров. Володимирський, 10, м. Олевськ Житомирська область, 

Рубанського Олега Сергійовича, проживає за адресою: пров. 

Володимирський, 10, м. Олевськ Житомирська область, Новак Надії 

Аркадіївни, проживає за адресою: вул. Свято-Миколаївська, 17, м. Олевськ 

Житомирська область, Покальчук Оксани Анатоліївни, проживає за адресою: 

вул. Свято-Миколаївська, 19, м. Олевськ Житомирська область, Власовця 

Петра Миколайовича, проживає за адресою: вул. Лісова, 9, с. Корощине, 

Олевський район Житомирська область, Ткача Володимира Олександровича, 

проживає за адресою: вул. Володимирська, 6 кв. 5, м. Олевськ Житомирська 

область, Сидорчука Миколи Володимировича, проживає за адресою: І пров. 

Московський, 29, м. Олевськ Житомирська область, керуючись ст. 30 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконком міської ради 

ВИРІШИВ:  

1. Змінити адресний номер житлового будинку № 10 по пров. 

Володимирському в м. Олевськ Житомирської області, а саме: 

 - пров. Володимирський, 10 кв. 1, власником 7/20  частини є 

Зражевський Едуард Вікторович;  

 - пров. Володимирський, 10 кв. 2, власником 13/20 частини є 

Рубанський Олег Сергійович.  

 2. Змінити  адресний номер житлового будинку № 17 по вул. Свято-

Миколаївській в м. Олевськ Житомирської області, а саме: 

 - вул. Свято-Миколаївська, 17,  кв. 3, власником 59/200  частини є 

Новак Надія Аркадіївна. 

 3. Змінити  адресний номер житлового будинку № 19 по вул. Свято-

Миколаївській в м. Олевськ Житомирської області, а саме: 

 - вул. Свято-Миколаївська, 19,  кв. 2 власником 15/25  частини є 

Покальчук Оксана Анатоліївна. 

 4. Змінити  адресний номер земельній ділянці, кадастровий номер 

1824486203:11:003:0008, по вул. Лісова,5 на вул. Лісова, 9 в с. Корощине 

Олевського району Житомирської області, що знаходиться у власності 

Власовця Петра Миколайовича. 



 5.  Присвоїти адресний номер нежитловій будівлі за адресою: вул. 

Герцена,13, м. Олевськ Житомирська область, що знаходиться у власності 

Ткача Володимира Олександровича –  вул. Герцена, 13-к,  м. Олевськ 

Житомирська область.  

 6.  Присвоїти адресний номер нежитловій будівлі за адресою: вул.  

Герцена,13, м. Олевськ Житомирська область, що знаходиться у власності 

Сидорчука Миколи Володимировича – вул. Герцена, 13-л, м. Олевськ 

Житомирська область. 

 7. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 

міського голови НіколайчукаО.В. 

 

 

Міський голова                                                                                 О.В. Омельчук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                             
УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

В и к о н а в ч и й   к о м і т е т 

РІШЕННЯ № 198 

від 27.12.2017 року 

Про затвердження містобудівних  

умов та обмежень 
 

 

 На виконання рішення ХХ сесії Олевської міської ради VІІІ скликання 

від 15 грудня 2017 року № 373 «Про затвердження детального плану 

території земельної ділянки розташованої в с. Копище Олевського району 

Житомирської області», керуючись Законом України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», Законом України «Про регулювання 

містобудівної діяльності», наказом Міністерства регіонального розвитку, 

будівництва та житлово-комунального господарства України від 31 травня 

2017 року №135 «Про затвердження Порядку ведення реєстру містобудівних 

умов та обмежень», виконком міської ради 

ВИРІШИВ:  

1. Затвердити містобудівні умови та обмеження забудови земельної ділянки 

площею 1,0865 га, по об’єкту «Реконструкція адмінбудівлі під облаштування 

дошкільного навчального закладу по вул. Партизанська, 50 в с. Копище 

Олевського району Житомирської області». 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника 

управління містобудування, архітектури, будівництва та житлово-

комунального господарства Ніколайчука В.П. 

 

 

 

Міський голова                              О.В. Омельчук 

 

 

 

 

 

 



 

                                                             
УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

В и к о н а в ч и й   к о м і т е т 

РІШЕННЯ № 199 

від 27.12.2017 року 

Про надання дозволу на  

розміщення реклами в м. Олевськ 

 

 Розглянувши заяви та надані документи ФОП Шапорди Петра 

Івановича, проживає за адресою: вул. Комарова,32,м. Олевськ Житомирської 

області, священика Свято-Миколаївського храму м. Олевськ протоієрея 

Сергія Сяського щодо розміщення реклами, керуючись ст. 30 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», Правилами благоустрою міста, 

рішенням VІІ сесії Олевської міської ради VІІ скликання від 13 травня 2016 

року №126 «Про затвердження Положення про розміщення зовнішньої 

реклами на території міста Олевська», виконком міської ради 

ВИРІШИВ: 

1. Надати дозвіл на розміщення реклами: 

 - ФОП Шапорді П.І. на розміщення рекламних щитів бігбордів у 

кількості 4 штук при в’їзді в місто Олевськ з лівої сторони вул. Свято-

Миколаївської, відповідно до схеми розташування; 

 - протоієрею Свято-Миколаївського храму м. Олевська Сергію 

Сяському на розміщення рекламного щита на території храму по вул.Свято-

Миколаївській, 8 в м. Олевськ Житомирської області, відповідно до схеми 

розташування. 

2. Головному архітектору громади Пятницькому В.Б. укласти договір про 

тимчасове користування місцями розташування рекламних засобів з ФОП 

ШапордаП.І. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на головного 

архітектора громади Пятницького В.Б. 

 

Міський голова              О.В. Омельчук 

 

 

 



                                                             
УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

В и к о н а в ч и й   к о м і т е т 

РІШЕННЯ № 200 

від 27.12.2017 року 

Про надання дозволу на  

встановлення тимчасової  

споруди 

 

 Розглянувши заяву ФОП Лимар Поліни Василівни, проживає за 

адресою: вул. Зарічна, 15, с. Варварівка Олевського району Житомирської 

області, керуючись Законом України «Про місцеве  самоврядування в 

Україні»,  Законом України «Про регулювання містобудівної діяльності», 

Наказом Мінрегіонбуду від 21.10.2011р.№244 «Про затвердження Порядку 

розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької 

діяльності»,виконком міської ради 

ВИРІШИВ:  

1. Надати дозвіл ФОП Лимар П.В. на розміщення тимчасової  споруди для  

провадження підприємницької діяльності, критого майданчика з автобусною 

зупинкою на земельній ділянці по вул. Лесі Українки, 88-а в с. Варварівка 

Олевського району Житомирської області, схема додається. 

2.  Виконавцю робіт ФОП Лимар П.В.: 

- у місячний термін заключити договір особистого строкового сервітуту 

для розміщення тимчасової споруди; 

- виготовити паспорт прив’язки; 

- забезпечити облаштування прилеглої території тротуарною плиткоюо 

світленням, урнами для сміття; 

- здійснювати прибирання прилеглої  до тимчасової споруди території. 

3. У разі невиконання вимог зазначених в п.2 цього рішення, виконавець 

робіт позбавляється дозволу на розміщення тимчасової споруди. 

4.Термін розміщення  тимчасової споруд для здійснення підприємницької 

діяльності становить 5 (п’ять) років з  дня реєстрації паспорта прив’язки. 

5. Термін встановлення тимчасової споруди 3 (три) місяці з дня реєстрації 

паспорта прив’язки.  

6.Контроль за виконанням даного рішення покласти на головного архітектора 

громади  Пятницького В.Б. 

 

 

 

Міський голова                      О.В. Омельчук 



 

                                                             
УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

В и к о н а в ч и й   к о м і т е т 

РІШЕННЯ № 201 

від 27.12.2017 року 

Про надання дозволу на зрізання 

аварійних зелених насаджень 
 

 Заслухавши інформацію начальника управління містобудування, 

архітектури, будівництва та житлово-комунального господарства 

Ніколайчука Віктора Петровича, розглянувши  заяви: інженера САД №3 м. 

Олевськ РЦТ № 211 м. Коростень, Житомирської філії ПАТ «Укртелеком» 

Мазур Тетяни Василівни; в.о. старости с. Копище Михальця Михайла 

Васильовича; заступника начальника – начальника Олевського відділення 

Коростенської ОДПІ Симончука В.В.; громадянки Палій Ольги Степанівни, 

проживає по вул. Корольова, 46 в с. Зубковичі, Олевського району, 

керуючись ст. 30  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

п. 10 Постанови Кабінету Міністрів України від 01 серпня 2006 року  № 1045 

«Про затвердження Порядку видалення дерев, кущів, газонів і квітників у 

населених пунктах», виконком міської ради 

ВИРІШИВ:  

1. Дати дозвіл на зрізання аварійних, стиглих дерев в Олевському ОТГ: 

1) Житомирській філії ПАТ «Укртелеком» м. Олевськ на зрізання 

граба по пров. Герцена; 

2) В.о. старості с. Копище Михайльцю М.В. на зрізання дубу та 

берези  по вул. Партизанській, 57 в с. Копище, Олевського 

району та дубу та берези по вул. Бортницькій, 5 в с. Майдан-

Копищенський, Олевського району; 

3) Олевському відділенню Коростенського ОДПІ на зрізання дубу  

по вул. Свято - Миколаївській, 2; 

4) В.о. старості с. Зубковичі на зрізання двох тополь по 

вул.Корольова, 44 в  с. Зубковичі, Олевського району. 

2.  Зрізання аварійних дерев провести, забезпечивши техніку безпеки під 

час виконання робіт. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника 

управління містобудування, архітектури, будівництва та житлово-

комунального господарства Ніколайчука Віктора Петровича. 

 

Міський голова        О.В. Омельчук 



 

                                                             
УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

В и к о н а в ч и й   к о м і т е т 

РІШЕННЯ № 202 

від 27.12.2017 року 

Про актуалізацію даних щодо 

осіб, які перебувають на  

квартирному обліку 

 

          Заслухавши інформацію начальника управління містобудування, 

архітектури, будівництва та житлово-комунального господарства  

Ніколайчука Віктора Петровича,розглянувши надані документи громадян: 

Терещенко Інни Володимирівни, проживає в с.Сущани Олевського району 

Житомирської області, Аратової Любові Михайлівни, проживає в м.Олевськ, 

Присяжнюк Сніжани Адамівни, проживає в с.Тепениця Олевського району 

Житомирської області, керуючись  ст. 30 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», ст. 36  Житлового кодексу,  виконком міської 

ради 

ВИРІШИВ:   

1. Внести зміни в рішення виконавчого комітету   Олевської міської ради від  

28.07.2017р. №102 «Про взяття на квартирний облік осіб, що потребують 

поліпшення житлових умов» та викласти у новій редакції, а саме: 

сім’ю гр. Терещенко Інни Володимирівни внести в списки на першочергове 

отримання житла, як багатодітну сім’ю. 

2. Внести зміни в рішення виконавчого комітету Олевської селищної ради від 

21.05.1991р.№67 «Про взяття на квартирний облік осіб, що потребують 

поліпшення житлових умов» у зв’язку зі смертю заявника Аратової Людмили 

Юхимівни та визначити заявником  дочку – Аратову Любов Михайлівну та 

затвердити склад сім'ї  заявника, виклавши в новій редакції: 

- Аратова Любов Михайлівна,  1942р.н.– заявник; 

- Бидюк Сергій Миколайович – співмешканець. 

3. Внести зміни і рішення виконавчого комітету Тепеницької сільської ради 

Олевського району Житомирської області від 28.04.2014р.№23 «Про взяття 

на квартирний облік осіб, що потребують поліпшення житлових умов» у 

зв’язку зі зміною складу сім’ї  та прізвища заявника Шніпко (Присяжнюк) 

Сніжани Адамівни, а саме: 

- Присяжнюк Сніжана Адамівна, 1997 р.н. –  заявник; 

- Присяжнюк Назар Михайлович, 2014 р.н. – син; 

- Присяжнюк  Кирил Михайлович, 2016р.н. – син. 



4. Спеціалісту відділу житлово - комунального господарства та цивільного 

захисту населення Бородавко Ніні Анатоліївні внести відповідні зміни в 

списки осіб, що знаходяться на квартирному обліку у виконавчому комітеті 

Олевської міської ради. 

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника 

управління містобудування, архітектури, будівництва та житлово-

комунального господарства  Ніколайчука Віктора Петровича. 

 

 

 

 

Міський голова        О.В. Омельчук  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                             
УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

В и к о н а в ч и й   к о м і т е т 

РІШЕННЯ № 203 

від 27.12.2017 року 

Про взяття на квартирний облік 

громадян, що потребують 

покращення житлових умов 

 

Розглянувши заяву та відповідні документи гр. Боровик Тетяни 

Олексіївни, проживає по вул. Космонавтів, 2/15 в смт Новоозерянка, 

керуючись п. 2 ст. 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», ст. 36, 45, 46 Житлового кодексу, виконком міської ради 

ВИРІШИВ:   

1. Взяти на квартирний облік Боровик Тетяну Олексіївну та її сім’ю, що      

складається з шести осіб: 

Боровик Тетяна  Олексіївна,  1985 р.н. – заявник; 

Боровик Олександр Володимирович,  1986р.н.– чоловік; 

Боровик Віктор Сергійович,  2004 р.н. – син; 

Боровик Олексій Сергійович, 2006 р.н. – син; 

Боровик Діана Олександрівна, 2011р.н – дочка; 

Боровик Софія Олександрівна, 2015р.н. – дочка. 

2. Внести Боровик Тетяну Олексіївну в списки на отримання житла до 

першочергової черги  громадян, що потребують поліпшення житлових умов, 

як багатодітну сім’ю. 

3.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника 

управління містобудування, архітектури, будівництва та житлово-

комунального господарства  Ніколайчука Віктора Петровича. 

 

 

 

  Міський голова                                                                      О.В.Омельчук 

 

 

 

 



                                                             
УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

В и к о н а в ч и й   к о м і т е т 

РІШЕННЯ № 204 

від 27.12.2017 року 

Про зняття з квартирного обліку 

громадян, що перебувають на обліку 

на покращення житлових умов 

 

   Заслухавши інформацію начальника управління містобудування, 

архітектури, будівництва та житлово-комунального господарства  

Ніколайчука Віктора Петровича про перебування на квартирному обліку  

громадян Олевської міської територіальної громади, керуючись  ст. 30 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.40 Житлового 

кодексу Української РСР,  виконком міської ради 

ВИРІШИВ:   

1. Зняти з квартирного обліку у зв’язку зі смертю громадян: Тимощука 

Сергія Івановича (м.Олевськ), Новікова Леоніда Івановича (м.Олевськ), 

Новікову Цезарину Станіславівну (м.Олевськ), Макарчук Майю Юріївну 

(смт.Новоозерянка) . 

2. Спеціалісту відділу житлово - комунального господарства та 

цивільного захисту населення  Бородавко Н.А. внести відповідні зміни в 

списки осіб, що знаходяться на квартирному обліку у виконавчому 

комітеті  Олевської міської ради . 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника 

управління містобудування, архітектури, будівництва та житлово-

комунального господарства  Ніколайчука Віктора Петровича. 

 

   

 

Міський голова                                                                                О.В.Омельчук 
 

 

 

 

 



                                                             
УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

В и к о н а в ч и й   к о м і т е т 

РІШЕННЯ № 205 

від 27.12.2017 року 

Про  надання жилого  приміщення,  

що звільнилось у квартирі №12  

по вул. Січових  Стрільців, буд. 23 

 

 Розглянувши заяву та надані документи Виговської Марії Григорівни, 

яка проживає по вул. Січових Стрільців, 23 кв.12 в м. Олевськ, керуючись ст. 

30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», п.3 ст. 50 , п.2 

ст. 54 Житлового кодексу України, виконком міської ради 

ВИРІШИВ: 

1. Надати Виговській Марії Григорівні в користування іншу ½ частину 

житлової квартири №12 по вул. Січові  Стрільці буд.23 в м. Олевськ , що 

була в користуванні Осипчук Надії Пилипівни, загальною площею 50,8м.кв., 

на підставі першочергової черги так, як  заявниця та її сім’я користується  

даною квартирою більше десяти років, з  1979 року. 

2.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника 

управління містобудування, архітектури, будівництва та житлово- 

комунального господарства  Ніколайчука Віктора Петровича. 

 

 

 

Міський голова                                О.В. Омельчук 

 

 

 

 

 



                                                             
УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

В и к о н а в ч и й   к о м і т е т 

РІШЕННЯ № 206 

від 27.12.2017 року 

Про передачу квартир 

(будинків) у приватну 

власність окремим  

громадянам Олевської ОТГ 

 

 Розглянувши заяву та відповідні документи гр. Катинського 

Володимира Івановича, проживає по пров. Зарічному, 3 в с. Журжевичі, 

Олевського району, Житомирської області, керуючись ст. 30 Закону України 

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

приватизацію державного житлового фонду», виконком міської ради 

ВИРІШИВ:  

1. Передати у приватну власність Катинському Володимиру Івановичу 

житловий будинок № 3 по пров. Зарічному в с. Журжевичі, Олевського 

району, Житомирської області загальною площею 60,6 м.кв., що 

належить до комунального житлового фонду. 

2. Спеціалісту відділу житлово-комунального господарства та цивільного 

захисту населення Бородавко Н.А.  виготовити та видати   свідоцтво  про 

право власності на житло. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника 

управління містобудування, архітектури, будівництва та житлово- 

комунального господарства  Ніколайчука Віктора Петровича. 

 

 

 

Міський голова                                                                              О.В. Омельчук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



                                                             
УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

В и к о н а в ч и й   к о м і т е т 

РІШЕННЯ № 207 

від 27.12.2017 року 

Про проведення конкурсу з 

визначення виконавця послуг  

по   вивезенню   побутових  

відходів з  місць  здійснення 

виїзної торгівлі в м. Олевськ 

З метою задоволення потреб населення, установ, організацій та 

суспільного виробництва Олевської міської об’єднаної територіальної 

громади в послугах з вивезення та розміщення твердих побутових відходів на 

полігонах ТПВ, визначення виконавця даних послуг на території об’єднаної 

громади, який може забезпечити виконання обов’язків по вивезенню твердих 

побутових відходів з  місць  здійснення  виїзної торгівлі в м.Олевськ на 

відповідному рівні та з найменшою вартістю їх надання, керуючись ст. 30 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до 

Закону України «Про відходи», Закону України «Про благоустрій населених 

пунктів», постанови Кабінету Міністрів України від 10.12.2008 р. № 1070 

«Про затвердження Правил надання послуг з вивезення побутових відходів», 

Постанови Кабінету Міністрів України від 16.11.2011 р. № 1173 «Питання 

надання послуг з вивезення побутових відходів», виконком міської ради 

ВИРІШИВ:   

1. Провести конкурс з визначення виконавця послуг по вивезенню твердих 

побутових відходів з  місць  здійснення  виїзної торгівлі в м.Олевськ. 

2. Затвердити конкурсну комісію з проведення конкурсу з визначення 

виконавця послуг по вивезенню побутових відходів з  місць  здійснення  

виїзної торгівлі в м. Олевськ у складі: 

1) Ніколайчук Олександр Володимирович – заступник міського голови з 

питань економічного розвитку, інвестицій та земельних відносин, 

голова комісії; 

2) Ковальчук Олег Борисович – начальник управління економічного 

розвитку, транспорту, туризму, інвестицій та комунальної власності 

міської ради, заступник голови комісії; 



3) Торгонський Олексій Іванович – начальник відділу житлово-

комунального господарства та цивільного захисту населення міської 

ради, секретар комісії; 

4) Халімончук Юрій Віталійович  – головний спеціаліст управління 

економічного розвитку, транспорту, туризму інвестицій та комунальної 

власності міської ради, член комісії. 

5) Ратушинський Валентин Олексійович – в.о. старости с. Рудня-Бистра, 

член комісії. 

3. Затвердити Конкурсну документацію на визначення виконавця послуг по 

вивезенню твердих побутових відходів з  місць  здійснення  виїзної торгівлі в 

м.Олевськ, згідно додатку. 

4. Зобов'язати конкурсну комісію з проведення конкурсу з визначення 

виконавця послуг по вивезенню побутових відходів з  місць  здійснення  

виїзної торгівлі в м.Олевськ провести конкурс у встановлений термін. 

 

5. Опублікувати дане рішення та оголошення про проведення конкурсу в 

місцевих засобах масової інформації.  

 

6. Рішення набирає чинності з моменту його оприлюднення.  

 

7. Контроль за виконанням даного рішення покласти на  заступника міського 

голови з питань економічного розвитку, інвестицій та земельних відносин 

Ніколайчука О.В. 

 

   

 

Міський голова                                                                    О.В. Омельчук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                             
УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

В и к о н а в ч и й   к о м і т е т 

РІШЕННЯ № 208 

від 27.12.2017 року 

Про представлення до звання 

«Мати-героїня» 

 

 Розглянувши подання виконуючого обов’язки старости села Калинівка 

Назарчук Надії Вікторівни про представлення до звання «Мати-героїння» 

жительки села Ліски – Назарчук Павлини Павлівни, яка народила та виховала 

шестеро дітей до 8-річного віку, керуючись п. 12 розділу 3 Положення про 

почесні звання затвердженого Указом Президента України від 29.06.2001 

року № 476/2001, виконком міської ради  

ВИРІШИВ: Порушити клопотання перед Президентом України про 

присвоєння почесного звання «Мати-героїня» жительці села Ліски  – 

Назарчук Павлині Павлівні, 21.08.1973 року народження.  

 

 

  

Міський голова             О.В. Омельчук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


