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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 № 156 

від 30.10.2017 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 

від 31.01.2007 року № 99 «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: 

1.1. Мельниченко Людмилі Миколаївні, проживає в м. Олевськ по вул. 

Горького, 3, на лікування в сумі 500,00 грн.; 

1.2. Юрченку Віктору Петровичу, проживає в м. Олевськ по вул. Павленка, 

27, на поліпшення матеріально-побутових умов в сумі 500,00 грн.; 

1.3. Мазуру Андрію Степановичу, проживає в смт Новоозерянка по вул. 

Гагаріна, 2, кв. 16, на лікування в сумі 500,00 грн.; 

1.4. Талаху Миколі Івановичу, проживає в с. Перга по вул. Піскова, 23, на 

лікування в сумі 300,00 грн.; 

1.5. Ничипорчуку Віктору Миколайовичу, проживає в с. Лопатичі по вул. 

Гагаріна, 13, на лікування в сумі 300,00 грн.; 

1.6. Степанкову Миколі Васильовичу, проживає в с. Утинівка по вул. 

Партизанській, 58, на лікування в сумі 300,00 грн.; 

1.7. Осипчуку Петру Петровичу, проживає в с. Зольня по вул. Нова, 4, на 

лікування в сумі 300,00 грн.; 

1.8. Пархомцю Володимиру Леонідовичу, проживає в м. Олевськ по вул. 

Житомирській, 17, кв. 2, на післяопераційну реабілітацію в сумі 300,00 

грн.; 



1.9. Мельник Марії Олексіївні, проживає в м. Олевськ по вул. Олексія 

Опанасюка, 26, на лікування в сумі 300,00 грн.; 

1.10. Тарасюку Василю Миколайовичу, проживає в с. Корощино по вул. К. 

Зеленка, 24, на покриття будинку в сумі 300,00 грн.; 

1.11. Гавриловець Олені Петрівні, проживає в с. Копище по вул. Шуди, 12, 

на лікування в сумі 300,00 грн.; 

1.12. Назарчук Ларисі Миколаївні,  проживає в м. Олевськ по вул. 20 річчя 

незалежності України, 5, кв. 1, на лікування в сумі 300 грн.; 

1.13. Івановій Світлані Дмитрівні, проживає в с. Варварівка по вул. Зарічній, 

15, на лікування в сумі 300,00 грн.; 

1.14. Гречко Раїсі Григорівні, проживає в м. Олевськ по вул. Садовій, 12, кв. 

1, на лікування в сумі 300,00 грн.; 

1.15. Марчук Наталії Вікторівні, проживає в с. Сущани по вул. С. Шепетька, 

16, на лікування в сумі 300,00 грн.; 

1.16. Ковальчуку Денису Миколайовичу, проживає в м. Олевськ по вул. 

Коцюбинського, 30, на лікування в сумі 300,00 грн.; 

1.17. Покальчук Раїсі Костянтинівні, проживає в м. Олевськ по вул. Свято-

Миколаївській, 103, на придбання слухового апарату в сумі 300,00 грн.; 

1.18. Сотніковій Надії Федорівні, проживає в м. Олевськ по вул. Олевської 

республіки, 4, на лікування в сумі 300,00 грн.; 

1.19. Рудницькому Геннадію Карловичу, проживає в м. Олевськ по вул. О. 

Кошового, 20, на лікування в сумі 300,00 грн.; 

1.20. Макарчук Ганні Миколаївні, проживає в с. Лопатичі по вул. Гагаріна, 

66, на лікування в сумі 300,00 грн.; 

1.21. Івановій Тетяні Миколаївні, проживає в смт Новоозерянка по вул. 

Космонавтів, 7, кв. 2, на лікування в сумі 300,00 грн.; 

1.22. Горпиніч Серафімі Василівні, проживає в с. Кишин по вул. 

Житомирській, 94, на лікування в сумі 200,00 грн.; 

1.23. Ренкас Наталії Ігорівні, проживає в с. Замисловичі по вул. Гагаріна, 6, 

на лікування в сумі 200,00 грн.; 

1.24. Дереновській Олені Володимирівні, проживає в м. Олевськ по вул. 

Герцена, 20, на капітальний ремонт балкону в сумі 200,00 грн.; 

1.25. Мельнику Олександру Гурбановичу, проживає в с. Озеряни по вул. 

Центральній, 29, на лікування в сумі 200,00 грн.; 

1.26. Існюку Анатолію Григоровичу, проживає в м.Олевськ по вул. 

Володимирській, 1, кв. 3, на лікування в сумі 200,00 грн.; 

1.27. Лозко Ользі Павлівні, проживає в с. Копище по вул. Шуди, 16, на 

лікування в сумі 200,00 грн.; 

1.28. Хильчуку Василю Андрійовичу, проживає в с. Юрове по вул. 

Центральній, 149-а, на лікування в сумі 200,00 грн.; 



1.29. Козловцю Сергію Миколайовичу, проживає в с. Кам’янка по вул. 

Центральній, 118, ліквідацію наслідків пожежі в сумі 200,00 грн.; 

1.30. Сороці Олегу Володимировичу, проживає в м. Олевськ по вул. 

Житомирській, 77, у зв’язку з тяжким матеріальним становищем в сумі 

200,00 грн.; 

1.31. Тіту В’ячеславу Вікторовичу, проживає в м. Олевськ по вул. Свято-

Миколаївській, 68, на поховання батька в сумі 300,00 грн.; 

1.32. Шатило Анні Анатоліївні, проживає в с. Стовпинка по вул. Корольова, 

13, на поховання матері в сумі 300,00 грн.; 

1.33. Котвицькому Юрію Миколайовичу, проживає в с. Тепениця по вул. 

Центральній, 20, на поховання родича  в сумі 300,00 грн.; 

1.34. Кобилінській Олені Володимирівні, проживає в м. Коростишів по вул. 

Мануїльського, 4, кв. 67, на поховання брата в сумі 300,00 грн.; 

1.35. Осипчуку Федору Петровичу, проживає в с. Лопатичі по вул. Гагаріна, 

101, на поховання брата в сумі 300,00 грн.; 

1.36. Макарчуку Володимиру Івановичу, проживає в с. Рудня-Озерянська по 

вул. Миру, 16, на поховання племінниці в сумі 300,00 грн.; 

1.37. Гречко Оксані Володимирівні, проживає в м. Олевськ по вул. 

Ареф’єва, 15, на поховання чоловіка в сумі 300,00 грн. 

2. 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 

 

 

 

 

           Голосували «За» - 27 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                                                              
УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

В и к о н а в ч и й   к о м і т е т 

РІШЕННЯ № 157 

від 30.10.2017 року 

Про затвердження графіку 

роботи комунального закладу 

«Олевський центр первинної 

медико-санітарної допомоги» 

 

 

Розглянувши лист головного лікаря комунального закладу «Олевський 

Центр первинної медико-санітарної допомоги» Олевської міської ради 

Орлицької Людмили Володимирівни, керуючись п. 4 ст. 30 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», виконком міської ради 

ВИРІШИВ: 

1. Затвердити графік роботи комунального закладу «Олевський Центр 

первинної медико-санітарної допомоги» Олевської міської ради, а саме: 

 

- Поліклінічне відділення Центру ПМСД  

з 08.00 год. до 20.00 год. 

Обідня перерва з 13.00 год. до 14.00 год. 

 

- Структурні підрозділи Центру ПМСД (АЗПСМ, ФАП, ФП) 

 з 08.00 год. до 17.00 год. 

Обідня перерва з 13.00 год. до 14.00 год. 

 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 

міського голови Осипчука Я.М. 

 

Міський голова        О.В. Омельчук 

 

           Голосували «За» - 27 

   

 



  

 

                                                             
УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

В и к о н а в ч и й   к о м і т е т 

РІШЕННЯ № 158 

від 30.10.2017 року 

Про надання дозволу  

на встановлення тимчасових 

споруд 
 

 Розглянувши заяви громадян Охремчук Віолети Миколаївни, проживає 

в м. Олевськ по вул. Набережній, 4, кв. 2, Лупаїни Олександра Адамовича, 

проживає в с. Хочине по вул. Малікова, 37, Кравченка Олександра 

Петровича, проживає в с. Соснівка по вул. Центральній, 47, ФОП Юськової 

Тетяни  Володимирівни, проживає в с. Жубровичі  по вул. Гагаріна, 35, 

керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

Законом України «Про регулювання містобудівної діяльності», «Порядком 

розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності 

в м.Олевськ», виконком міської ради 

ВИРІШИВ:  

1. Надати дозвіл: 

- гр. Охремчук Віолеті Миколаївні на розміщення тимчасової споруди для 

впровадження підприємницької діяльності (торгівля кондитерськими 

виробами) з автобусною зупинкою на земельній ділянці в м. Олевськ по 

вул. Промисловій, схема додається;  

- гр. Лупаїні Олександрі Адамовичу на розміщення  тимчасової споруди для 

впровадження підприємницької діяльності (торгівля автотоварами) на 

земельній ділянці в м. Олевськ по вул. Олевської республіки, схема 

додається; 

- гр. Кравченку Олександру Петровичу на розміщення тимчасової споруди 

для впровадження підприємницької діяльності (торгівля промисловими 

товарами ) на земельній ділянці в с. Тепениця по вул. Центральній, 41-а, 

схема додається;  

- ФОП Юськовій Тетяні Володимирівні на розміщення тимчасової споруди 

для впровадження підприємницької діяльності (торгівля продуктами ) на 

земельній ділянці в с. Жубровичі по вул. Шевченка, 10, схема додається;  



 

2. Виконавцю робіт Охремчук В.М:  

- виготовити паспорт прив’язки; 

- забезпечити облаштування прилеглої території освітленням, урнами для 

сміття; 

- забезпечити тимчасову споруду водопостачанням та водовідведенням; 

- здійснювати прибирання прилеглої до тимчасової споруди території; 

- у місячний термін заключити договір особистого строкового сервітуту 

для розміщення тимчасової споруди. 

3. Виконавцю робіт Лупаїна О.А. : 

- виготовити паспорт прив’язки; 

- забезпечити облаштування прилеглої території освітленням,  урнами для 

сміття; 

- здійснювати прибирання прилеглої до тимчасової споруди території; 

- у місячний термін заключити договір особистого строкового сервітуту 

для розміщення тимчасової споруди. 

4. Виконавцю робіт Кравченко О.П. : 

- виготовити паспорт прив’язки; 

- забезпечити облаштування прилеглої території освітленням, урнами для 

сміття; 

5. Виконавцю робіт Юськовій Т.В. : 

- виготовити паспорт прив’язки; 

- забезпечити облаштування прилеглої території освітленням, урнами для 

сміття; 

   - забезпечити тимчасову споруду водопостачанням та водовідведенням; 

   - здійснювати прибирання прилеглої до тимчасової споруди території. 

6. У разі невиконання вимог зазначених в п. 2, 3, 4, 5 цього рішення, 

виконавці робіт позбавляються дозволу на розміщення тимчасових споруд. 

7. Термін розміщення тимчасових споруд для здійснення підприємницької 

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

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

паспорта прив’язки.  

9. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника 

управління містобудування, архітектури, будівництва та житлово-

комунального господарства Ніколайчука В.П. 

 

 

Міський голова        О.В. Омельчук 

 

 

 

           Голосували «За» - 27 

   

 

 

 

 



 

 

 

                                                             
УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

В и к о н а в ч и й   к о м і т е т 

РІШЕННЯ № 159 

від 30.10.2017 року 

Про зняття з квартирного обліку 

громадян, що перебувають на обліку 

на покращення житлових умов 

 

          Заслухавши інформацію заступника міського голови  Колбасюка 

Василя Васильовича  про перебування на квартирному обліку  громадян 

Олевської територіальної громади, розглянувши заяви громадян Лепей 

Світлани Володимирівни, Рибак Тамари Іванівни,  Островської  Юлії  

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

Україні», ст. 40 Житлового кодексу,  виконком міської ради 

ВИРІШИВ:   

1. Зняти з квартирного обліку: сім’ю Лепей Світлани Володимирівни 

(с.Тепениця), сім’ю Рибак Тамари Іванівни (с.Обище), сім’ю 

Островської  Юлії  Петрівни (с.Тепениця), як такі, що  поліпшили 

житлові умови внаслідок чого відпали підстави для надання іншого 

жилого приміщення. 

2. Зняти з квартирного обліку громадян Аратову Людмилу Юхимівну, 

Аратова Ігоря Петровича,  Ковальчука Василя Володимировича (с. 

Хочино) у зв’язку зі смертю громадян. 

3. Спеціалісту міської ради Бородавко Н.А. внести відповідні зміни в 

списки осіб, що знаходяться на квартирному обліку у виконкомі 

Олевської міської ради . 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 

міського голови Колбасюка В.В. 

 

 

 

Міський голова                                         О.В.Омельчук 

 

 

           Голосували «За» - 27 



   

 

 

                                                             
УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

В и к о н а в ч и й   к о м і т е т 

РІШЕННЯ № 160 

від 30.10.2017 року 

Про актуалізацію даних щодо 

осіб, які перебувають на  

квартирному обліку 

 

          Заслухавши інформацію заступника міського голови Колбасюка Василя 

Васильовича, розглянувши надані документи громадян  Кучинської Анастасії 

Володимирівни,  Котвицької Ірини Миколаївни,  проживають в м.Олевськ; 

Гаврилюк Світлани Василівни, Ковальчук Антоніни Іванівни,  проживають в  

с.Хочине Олевського району;  Яроменко Лариси Григорівни, Гергало Ірини 

Олександрівни, проживають в с.Зубковичі Олевського району; Мидловець 

Ніни Романівни, Литвинко Сергія Вікторовича,  Яременко Віти Василівни, 

Богдзієвич Алли Михайлівни, проживають в с. Покровське Олевського 

району;  Кнутової Мирослави Борисівни, проживає в с.Сердюки Олевського 

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

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

ВИРІШИВ:   

1. Внести зміни в п.2 рішення виконавчого комітету Олевської міської ради 

від 05.08.2015р. №142  у зв’язку із зміною складу сім’ї  заявника Кучинської 

Анастасії Володимирівни, виклавши у новій редакції: 

- Кучинська Анастасія Володимирівна, 1996 р.н- заявник; 

- Кучинський Василь Петрович, 1994 р.н – чоловік; 

- Кучинський Нікіта Васильович, 2015 р.н.– син; 

- Кучинська Поліна Василівна, 2017р.н – дочка. 

2. Внести зміни в п.1 рішення виконавчого комітету Олевської міської ради 

від 30.05.2012р. №133  та п.3 рішення виконавчого комітету Олевської 

міської ради від 30.04.2014р. №70 у зв’язку із зміною складу сім’ї заявника 

Котвицької Ірини Миколаївни, виклавши у новій редакції: 

- Котвицька Ірина Миколаївна 1996, р.н – заявник; 

- Горпиніч Валерій Іванович 2016, р.н. – син. 



3. Внести зміни в п.1 рішення виконкому Хочинської сільської ради від 

05.05.2016р. №13 у зв’язку із зміною складу сім’ї заявника Гаврилюк 

Світлани Василівни, виклавши в новій редакції: 

- Гаврилюк Світлана Василівна, 1975 р.н.- заявник 

- Гаврилюк Олександр Петрович, 1976 р.н.- чоловік 

- Гаврилюк Анастасія Олександрівна, 2009 р.н. – дочка 

- Гаврилюк Марія Олександрівна, 2012 р.н. – дочка 

- Гаврилюк Надія Олександрівна, 2017 р.н. – дочка 

- Алянкіна Олександра Василівна, 1999 р.н. – дочка 

- Мельник Михайло Федорович, 2016 р.н.- внук 

- Мельник Вікторія Федорівна, 2017 р.н.- внучка 

4. Внести зміни в п.1 рішення виконкому Хочинської сільської ради від 

05.05.2016 р. №13 у зв’язку із смертю заявника Ковальчука Василя 

Володимировича 1985 р.н., а саме:  визначити заявником дружину Ковальчук 

Антоніну Іванівну та затвердити склад сім'ї заявника: 

- Ковальчук Антоніна Іванівна, 1989 р.н.– заявник; 

- Ковальчук Дарина Василівна, 2009 р.н.– дочка. 

5. Внести зміни в рішення виконкому Зубковицької сільської ради від 

15.03.2012 р. №38  у зв’язку із зміною складу сім’ї заявника Яроменко 

Лариси Григорівни, виклавши в новій редакції: 

-Яроменко Лариса Григорівна, 1985 р.н.– заявник; 

-Яроменко Артем Володимирович, 2005р.н.– син; 

-Яроменко Ярослав Володимирович, 2008р.н.– син; 

-Яроменко Юлія  Володимирівна, 2010 р.н.– дочка. 

Сім’ю Яроменко Л.Г. внести в списки на першочергове отримання 

житла, як багатодітну сімю. 

6. Внести зміни в рішення виконкому Зубковицької сільської ради від 

20.11.2003р. №39 у зв’язку із зміною складу сім’ї заявника Гергало Ірини 

Олексіївни, виклавши в новій редакції: 

- Гергало Ірина Олексіївна, 1979 р.н. – заявник; 

- Гергало Анатолій Миколайович, 1972 р.н.– чоловік; 

- Гергало Вадим Анатолійович, 2002 р.н.– син; 

- Гергало Максим Анатолійович, 2007 р.н.– син. 

7. Внести зміни в рішення виконкому Покровської сільської ради від 

09.11.2004р.р. № 58 у зв’язку із зміною складу сім’ї заявника Мидловець 

Ніни Романівни, виклавши в новій редакції: 

- Мидловець Ніна Романівна, 1969 р.н. – заявник; 

- Мидловець Роман Юрійович, 1989 р.н. – син; 

- Мидловець Юрій Юрійович, 1991 р.н. – син; 

- Мидловець Іван Юрійович, 1999 р.н – син. 

8. Внести зміни в рішення виконкому Покровської сільської ради від 

06.04.2009р. №18 у зв’язку із зміною складу сім’ї заявника Литвинка Сергія 

Вікторовича, виклавши в новій редакції: 

- Литвинко Сергій Вікторович, 1990 р.н – заявник; 

- Литвинко Ольга Олексіївна, 1986 р.н. – дружина; 

- Ражик Альбіна Олексіївна, 2003 р.н. – падчериця; 

- Литвинко Ілона Сергіївна, 2007 р.н.– дочка; 



- Литвинко Софія Сергіївна, 2008 р.н. – дочка; 

- Литвинко Дарія Сергіївна, 2011 р.н.– дочка; 

- Литвинко Данило Сергійович, 2015 р.н. – син. 

9. Внести зміни в рішення виконкому Покровської сільської ради від 

10.11.2015р. № 4 у зв’язку із зміною складу сім’ї заявника Яременко Віти 

Василівни, виклавши в новій редакції: 

- Яременко Віта Василівна, 1981 р.н. – заявник; 

- Яременко Богдан Володимирович, 2008р.н. – син; 

- Яременко Євген Володимирович, 2016р.н. – син. 

10. Внести зміни в п.1 рішення виконкому Покровської сільської ради від 

13.12.2005р. №55 у зв’язку із зміною прізвища та складу сім’ї заявника 

Богздієвич (Басюк) Алли Михайлівни, виклавши в новій редакції: 

- Богздієвич Алла Михайлівна, 1970 р.н.– заявник; 

- Басюк Іван Іванович, 2003 р.н.– син; 

- Богздієвич Андрій Іванович, 2007 р.н.– син. 

11. Внести зміни в рішення виконкому Зольнянської сільської ради від 

24.02.2016р. №26 у зв’язку із зміною складу сім’ї заявника Кнутової 

Мирослави Борисівни, виклавши в новій редакції: 

- Кнутова Мирослава Борисівна, 1988 р.н. – заявник; 

- Кнутова Вікторія Олександрівна, 2009 р.н. – дочка. 

12. Спеціалісту міської ради Бородавко Н.А. внести відповідні зміни в списки 

осіб, що знаходяться на квартирному обліку у виконкомі Олевської міської 

ради. 

13. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського 

голови Колбасюка В.В. 

 

       

 

 

Міський голова        О.В. Омельчук 

 

 

 

 

           Голосували «За» - 27 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

                                                             
УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

В и к о н а в ч и й   к о м і т е т 

РІШЕННЯ № 161 

від 30.10.2017 року 

Про затвердження місць розташування  

контейнерних майданчиків на прибудинкових 

територіях багатоквартирних житлових будинків 

 

      Заслухавши інформацію заступника міського голови Колбасюка В.В. 

щодо впорядкування збирання та вивезення твердих побутових відходів від 

багатоквартирних житлових будинків в м. Олевську, керуючись  ст. 30 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Правилами 

утримання жилих будинків та прибудинкових територій, затверджених 

Наказом Державного комітету України з питань  житлово-комунального 

господарства  № 76 від 17.05.2005 року, Державними санітарними нормами 

та Правилами утримання територій  населених місць, затверджених Наказом 

Міністерства охорони здоров’я № 145 від 17.03.2011 року,   виконком міської 

ради  

ВИРІШИВ: Затвердити схеми розташування контейнерних майданчиків на 

прибудинкових територіях багатоквартирних  житлових будинків по вул. 40 

років Перемоги, вул. Свято-Миколаївській, 87-а, вул. Інтернаціональній 

(група двоповерхових будинків), вул. Свято-Миколаївській, 44-а, вул. 

Володимирській, 6, вул. Володимирській, 1, вул. Володимирській, 4, вул. 

Свято-Миколаївській, 51-а, вул. Княгині Ольги, 1-2, (додаються). 

 

Міський голова                                                                    О.В. Омельчук 

 

 

           Голосували «За» - 27 

   

 



 

 

 

 

 

 

 

                                                             
УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

В и к о н а в ч и й   к о м і т е т 

РІШЕННЯ № 162 

від 30.10.2017 року 

Про зміну та присвоєння  

адресних номерів 

 

 Розглянувши заяви Горпиніча Андрія Михайловича, проживає по вул. 

Г. Сковороди, 15 в  м. Олевську, Горпиніч Ольги Михайлівни, проживає по 

вул. Г. Сковороди, 15 в м. Олевську,  Сименицького Віктора Васильовича, 

проживає по вул. Фарзаводській, 17-а в м. Олевську, Савицького Олександра 

Миколайовича, проживає по вул. Фарзаводській, 17-а в м. Олевську, Осипчук 

Альони Юріївни, проживає по вул. Фарзаводській, 28 в м. Олевську, Саленко 

Сніжани Олексіївни, проживає по вул. Фарзаводзькій, 28 в м. Олевську, 

Коваля Бориса Івановича, проживає по вул. Олександра Олеся, 1 в м. 

Олевську, Черних Зої Григорівни, проживає по вул. Січових стрільців, 9-б в 

м. Олевську, Богутського Івана Сергійовича, проживає по вул. Набережній, 

19 в м. Олевську,  рішення п’ятнадцятої сесії Олевської міської ради VІІІ 

скликання від 12.09.2017 року № 278 «Про затвердження технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості) з метою державної реєстрації права комунальної 

власності для іншого історико-культурного призначення,  керуючись ст. 30 

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

ради 

ВИРІШИВ:  

1. Змінити  адресний номер житловому будинку № 15 по вул. Григорія 

Сковороди, а саме: 

- вул. Григорія Сковороди 15,  кв. 1, власником 1/3  частини якої є 

Горпиніч Ольга Михайлівна;  

- вул. Григорія Сковороди 15, кв. 2, власником 1/3 частини якої є Горпиніч 

Андрій Михайлович.  



2. Змінити  адресний номер житловому будинку № 17-а по вул. 

Фарзаводській, а саме: 

-   вул. Фарзаводська,  17-а,  кв. 1 власником 2/5  частини якої є Савицький 

Олександр Миколайович;  

- вул. Фарзаводську 17-а, кв. 2 власником 3/5 частини якої є Сименицький 

Віктор Васильович.  

3. Змінити  адресний номер житловому будинку № 28 по вул. 

Фарзаводській, а саме: 

-  вул. Фарзаводська, 28,  кв. 1 власником 1/4  частини якої є Осипчук 

Альона Юріївна; 

- вул. Фарзаводську 28,  кв. 2 власником 1/4 частини якої є Саленко 

Сніжана Олексіївна.  

4. Присвоїти  адресний номер земельній ділянці, кадастровий номер 

1824455100:01:007:0002, по вул. Набережній в м. Олевську, що 

знаходиться у власності Богунського Івана Сергійовича -  вул. Набережна, 

19-а.  

5. Присвоїти  адресний номер земельній ділянці, кадастровий номер 

1824455100:01:039:0020, по вул. Промисловій в м. Олевську, що 

знаходиться у власності Черних Зої Григорівни -  вул. Промислова, 84-а.  

6. Присвоїти адресний номер земельній ділянці, кадастровий номер 

1824455100:01:013:0051, по вул. Першотравневій  в м. Олевськ – вул. 

Першотравнева, 18-а. 

6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 

міського голови Колбасюка В.В. 

 

 

 

Міський голова                                                         О.В. Омельчук 

 

 

 

           Голосували «За» - 27 

   

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

                                                             
УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

В и к о н а в ч и й   к о м і т е т 

РІШЕННЯ № 163 

від 30.10.2017 року 

Про затвердження графіку 

роботи торгової точки 

 

 Розглянувши заяву приватного підприємця Романчук Марини 

Олексіївни, проживає по вул. Героїв Крут, 11 в м. Олевську, подані 

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

Україні», виконком міської ради 

ВИРІШИВ:  

1. Затвердити фізичній особі-підприємцю Романчук М.О. графік роботи 

торгової точки у орендованому приміщенні площею 25,0  кв.м. по вул. 

Пушкіна, 28-а в м. Олевську для здійснення роздрібної торгівлі 

продуктами харчування, напоями, надання послуг громадського 

харчування, а саме:  

             понеділок - п’ятниця з 08
00

 до 22
00 

                                                                 
субота – неділя з 08

00
 до 24

00
 

                                       без перерви та вихідних.           

2. ФОП Романчук М.О. забезпечити інформування споживачів про роздрібні 

ціни в грошовій одиниці України за допомогою ярликів цін (цінників) на 

зразках товарів, які оформляються відповідно до Інструкції про порядок 

позначення роздрібних цін на товари народного споживання в 

підприємствах роздрібної торгівлі та закладах ресторанного господарства, 

затвердженої наказом Міністерства зовнішніх економічних зв'язків і 

торгівлі України від 04.01.97 та зареєстрованої в Міністерстві юстиції 

України 20.01.97 за N 4/1808. 



3. Зобов’язати ФОП  Романчук М.О. забезпечити прилеглу до торгової 

точки територію  належним освітленням і урнами для сміття. 

4. Зобов’язати  ФОП Романчук М.О.  облаштувати туалет для відвідувачів 

та забезпечити торгову точку проточною водою. 

5. Попередити   ФОП Романчук М.О.   про відповідальність за порушення 

Правил благоустрою території громади. 
 

Міський голова                        О.В. Омельчук 

 

           Голосували «За» - 27 

   

 

                                                             
УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

В и к о н а в ч и й   к о м і т е т 

РІШЕННЯ № 164 

від 30.10.2017 року 

Про надання дозволу  

      Розглянувши  заяву приватного підприємця Ренкас Надії Костянтинівни, 

проживає по вул. Ватутіна, 58 в с. Рудня-Замислоцька Олевського району, 

керуючись ст. 29, ст. 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні»,  виконком міської ради  

 ВИРІШИВ:  

1. Надати дозвіл приватному підприємцю Ренкас Н.К. здійснити 

поліпшення частини орендованого приміщення в с. Юрове по вул. 

Центральній, 54, а саме:  улаштування  прорізу в перегородці для 

монтажу дверного блоку, облаштування утеплення зовнішньої 

прибудови (ганку) при вході до будівлі з встановленням дверей.  

2. Надати дозвіл приватному підприємцю Ренкас Н.К. на від’єднання 

орендованого приміщення від системи опалення адмінприміщення 

по вул. Центральній, 54. 

3. Приватному підприємцю Ренкас Н.К. встановити запірну арматуру 

на під’єднаннях батарей, провести ізоляцію труб, які знаходяться в 

орендованому приміщенні. 

4. В.о. старости села Юрове Талаху І.В. провести пломбування 

запірної арматури в частині орендованого приміщення  по вул. 

Центральній, 54 в с. Юрове. 



5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 

міського голови В.В. Колбасюка. 

 

Міський голова                                                                    О.В. Омельчук 

 

 

 

           Голосували «За» - 27 

   

 

                                                             
УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

В и к о н а в ч и й   к о м і т е т 

РІШЕННЯ № 165 

від 30.10.2017 року 

Про надання дозволу на зрізання 

аварійних зелених насаджень 

 

 Заслухавши інформацію заступника міського голови Колбасюка Василя 

Васильовича, розглянувши  заяви в.о. старости смт Новоозерянка Дударь 

Ірини Петрівни, громадян Ковальчук Віри Вікторівни, проживає по вул. 

Гагаріна, 33 в с. Сущани, Орлової Оксани Дем’янівни,   проживає по вул. 

Олени Пчілки в м. Олевськ, Воротнікової Валентини Антонівни, проживає по 

вул. 40 років Перемоги, 6 в м. Олевськ, Дубровець Марії Григорівни, 

проживає вул. Щорса, 11 в м. Олевськ, директора Олевської музичної школи 

Тимків Тетяни Антонівни, 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 на прибудинкових 

територіях: 

1.1  в смт. Новоозерянка:  

сосни – 20 шт. вул. Юрія Креця, 5, вул. Юрія Креця, 7; 

1.2  в с. Сущани: 



дуба – 1 шт. по вул. Гагаріна, 33; 

ялина – 1 шт. по вул. Гагаріна, 27; 

1.3 в м. Олевськ: 

беріз – 4 шт. по вул. 40 років Перемоги, 6; 

верба – 1 шт. по вул. Герцена, 22; 

беріз – 2 шт. по бульв. Воїнів Афганців. 

2. Зрізання аварійних дерев провести, забезпечивши техніку безпеки під 

час виконання робіт. 

 

 

Міський голова        О.В. Омельчук 
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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 № 166 

від 30.10.2017 року 

Про надання дозволу на 

збір вихідних даних 

 

 Розглянувши заяву громадянина Слободяна Олександра 

Станіславовича, проживає по вул. Пилипчука, 57, кв. 2 в м. Хмельницькому, 

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

виконком міської ради 

ВИРІШИВ: 

1. Надати дозвіл Слободяну О.С. на збір вихідних даних  на підключення до 

централізованої системи водопостачання житлового будинку № 52 по вул. 

Володимирській в м. Олевську. 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського 

голови Колбасюка В.В. 

 

 

 

 

 

Міський голова       О.В. Омельчук 
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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 № 167 

від 30.10.2017 року 

Про надання дозволу на створення 

об’єднання співвласників  

багатоповерхового будинку 

 

  Розглянувши протокол установчих зборів власників квартир 

багатоквартирного житлового будинку № 9 по вул. Київській в м. Олевську, 

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

виконком міської ради 

 

ВИРІШИВ: Дати дозвіл мешканцям комунального житлового 

багатоквартирного будинку за адресою: м. Олевськ, вул. Київська, 9 на 

створення об’єднання співвласників багатоповерхового будинку «Яфина». 

 

 

 

Міський голова        О.В. Омельчук 
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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 № 168 

від 30.10.2017 року 

Про внесення змін в рішення виконавчого 

комітету Олевської міської ради 

від 28 липня 2017 року № 105 «Про передачу 

квартир (будинків) у приватну власність 

окремим громадянам Олевської ОТГ» 

 

         Заслухавши інформацію заступника міського голови Колбасюка В.В., 

розглянувши заяву громадянина  Мельника Андрія Івановича, проживає по 

вул. Лісна, 43 в с. Хочине Олевського району, керуючись ст. 30 Закону 

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

ВИРІШИВ:   

1. Внести зміни в п. 2  рішення виконавчого комітету Олевської міської 

ради від 28 липня 2017 року № 105 «Про передачу квартир (будинків) у 

приватну власність окремим громадянам Олевської ОТГ». 



2. П. 2 викласти в новій редакції: «Передати у приватну власність 

громадян житловий будинок № 43 по вул. Лісній в с. Хочине 

Олевського району загальною площею 69.8 м.кв., що належить до 

комунального житлового фонду, в рівних долях сім'ї Мельника Андрія 

Івановича в складі 2-х чоловік: 

Мельник Андрій Іванович – заявник; 

    Мельник Ніна Євтухівна – дружина. 

 

 

 

Міський голова                                                            О.В. Омельчук 
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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 № 169 

від 30.10.2017 року 

Про взяття на квартирний облік 

громадян, що потребують 

покращення житлових умов 

 

Розглянувши заяву та відповідні документи громадянина Юрченка 

Віктора Петровича, проживає в м. Олевськ по вул. Павленка, 27, керуючись 

п. 2 ст. 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.ст. 36, 

45,  Житлового кодексу, виконком міської ради 

 

ВИРІШИВ: Взяти на квартирний облік громадянина Юрченка Віктора 

Петровича 30.10.1987 р.н.,  сім’я якого складається з однієї особи, та внести в 

списки на отримання житла до першочергової черги, як учасника бойових 

дій. 



 

 

 

Міський голова                                                               О.В. Омельчук 
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