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УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 

ХХ сесія           VІІІ скликання  

 

від 15.12.2017 року  

 

Про внесення змін до 

міського бюджету на 2017 рік  

 

Заслухавши інформацію начальника фінансового відділу міської ради 

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

самоврядування в Україні», статтею 78  Бюджетного кодексу України та 

враховуючи  висновок постійної комісії міської ради з питань планування, 

фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку, міська рада 

ВИРІШИЛА: 

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

міський бюджет на 2017 рік” зі змінами та доповненнями, внесеними 

рішеннями міської ради від 17.02.2017 року № 28 «Про внесення змін до 

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

до міського бюджету на 2017 рік»,  від 12.04.2017 року № 95 «Про внесення 

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

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

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

153 «Про внесення змін до міського бюджету на 2017 рік», від 11.07.2017 

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

11.08.2017 року № 240 «Про внесення змін до міського бюджету на 2017 

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

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

бюджету на 2017 рік», від 27.10.2017 року № 327 «Про внесення змін до 

міського бюджету на 2017 рік», від 16.11.2017 року № 334 «Про внесення 

змін до міського бюджету на 2017 рік», від 06.12.2017 року № 365 «Про 

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

 1.1. В підпункті 1.1 цифри 238 641 595,98 грн., 209 503 228,51 грн., 

29 138 367,47 грн., 27 572 467,47 грн.  замінити,  відповідно, цифрами 

238 673 095,98 грн., 209 508 228,51 грн., 29 164 867,47 грн., 27 598 967,47 грн. 

          1.2. В підпункті 1.2 цифри 241 239 352,98 грн., 192 735 554,51 грн., 

48 503 798,47 грн. замінити,  відповідно, цифрами 241 270 852,98 грн., 

192 681 586,51 грн., 48 589 266,47 грн. 
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1.3. Підпункт 1.3.  викласти в такій редакції: «1.3. В цілому профіцит 

загального фонду міського бюджету у сумі 16 826 642,00 грн. згідно з 

додатком  №2  до цього рішення, з них:   

          -   профіцит загального фонду міського бюджету у сумі 19 191 433,00  

грн.    напрямком використання якого визнати передачу коштів із загального 

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

використання вільного залишку бюджетних коштів міського бюджету у  сумі 

1 326 830,00 грн. 

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

джерелом покриття якого є використання вільного залишку бюджетних 

коштів. 

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

фонду міського бюджету в сумі 19 424 399,00 грн.  (додаток 2) джерелом 

покриття якого визначити: 

- надходження із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального 

фонду) в сумі 19 191 433,00 грн., в тому числі: 1 326 830,00 грн. за рахунок 

використання вільного залишку бюджетних коштів  загального фонду 

міського бюджету; 

- використання залишку коштів спеціального фонду міського бюджету на 

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

забруднення навколишнього природного середовища, екологічного податку -  

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

інших самохідних машин і механізмів, збору за першу реєстрацію 

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

–  61 590,00 грн.». 

          1.5. У пункті  3  цифри 192 735 554,51 грн., 48 503 798,47 грн. замінити 

відповідно цифрами 192 681 586,51 грн., 48 589 266,47 грн. 

          1.6. У пункті  9 цифру 6 783 730,58 грн.  замінити відповідно    цифрою 

6 813 730,58 грн.        

          2. Додатки № 1, 1.1, 2, 3, 6 викласти в новій редакції.  

 

 

 

Міський голова                                                            О.В.Омельчук 
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Інформація 

про внесення змін до міського бюджету на 2017  рік 

 

     На підставі поданих документів вносяться наступні зміни до міського 

бюджету. 

1. Надання  субвенції з Олевського районного бюджету  міському 

бюджету                                                                                                                                                

Рішення сесії Олевської міської ради від 30.11.2017 року 

На придбання шкільних дощок в 

школу с.Копище (за рахунок залишку 

освітньої субвенції) 

5 000,00 5 000,00  

Всього 5 000,00 5 000,00  

          

         2.  Внесення змін в межах  кошторисних призначень 

 

2.1. УПСЗН для виплати компенсації особам, які постійно надають 

соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, 

передбаченої постановою КМУ від 29.04.2004 №558, виплати одноразової 

допомоги срібному призеру чемпіонату України серед юнаків, на пільгове 

перевезення  та інших послуг: 

Головний розпорядник – Олевська міська  рада 

       Зменшити видатки по загальному фонду по КТПКВКМБ 0110170 

«Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне 

забезпечення діяльності обласної  ради, районної ради, районної у місті ради 

(у разі її створення), міської, селищної, сільської рад»,  КЕКВ 2111  

«Заробітна плата» на суму 80 200,00  грн., КЕКВ 2120 «Нарахування на 

заробітну плату» на суму 17 610,00 гривень. 

       Збільшити видатки по загальному фонду по 0118800 «Інші субвенції»,  

КЕКВ 2620  «Поточні  трансферти  органам державного управління інших 

рівнів» на суму 42 300,0  грн. (компенсаційні виплати). 

       Збільшити видатки по загальному фонду по КТПКВКМБ 0110170 

«Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне 

забезпечення діяльності обласної  ради, районної ради, районної у місті ради 

(у разі її створення), міської, селищної, сільської рад»,  КЕКВ 2210  

«Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» на суму 50 000,00 гривень. 

      Збільшити видатки загального фонду по КПКВК 0115031 «Утримання та 

навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних 

шкіл»,  КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» в сумі  

3260,00 грн. 

 

         Головний розпорядник – відділ освіти, молоді і спорту Олевської 

міської  ради 
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     Збільшити видатки загального фонду по КПКВК 1015060 «Інші заходи з 

розвитку фізичної культури та спорту», КЕКВ 2730 «Інші виплати 

населенню» на суму 2 250,00 грн.  

 

2.2. Для відновлення роботи  ДНЗ «Дзвіночок» с.Кишин та виплати 

відряджувальних працівникам ДНЗ громади: 

 

Головний розпорядник – Олевська міська  рада 

 

          Зменшити видатки по загальному фонду по  КТПКВКМБ 0111010 

«Дошкільна освіта», КЕКВ 2275 «Оплата інших енергоносіїв» на суму 

214 422,0 грн. 

           Збільшити видатки по загальному фонду по  КТПКВКМБ 0111010 

«Дошкільна освіта», КЕКВ 2210  «Предмети, матеріали, обладнання та 

інвентар» на загальну суму 142 500,0 грн., КЕКВ 2240 „Оплата послуг (крім 

комунальних)” на суму 60 382,00 грн., КЕКВ 2250 «Видатки на відрядження» 

на суму 11 540,0 грн. 

 

2.3. На закупівлю глибинного насосу  для Дружбівського ПЖКП та 

придбання ігрового майданчика: 

 

          Збільшити доходи по спеціальному фонду по коду доходів 24170000 

«Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного 

пункту»  на суму  26 500,00 грн. 

         Збільшити видатки по спеціальному фонду по КТПКВКМБ 0117470 

«Внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання»,  КЕКВ 3210  

«Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)» на суму 

15 700,0  грн. 

        Збільшити видатки по спеціальному фонду по КТПКВКМБ 0116060 

«Благоустрій міст, сіл, селищ», КЕКВ 3110 „Придбання обладнання та 

предметів довгострокового користування” на суму 10 800,00 грн. 

 

2.4. На підставі звернення відділу освіти, молоді і спорту, внести 

наступні зміни до бюджету: 

 

Головний розпорядник – відділ освіти Олевської міської ради 

Зменшити видатки загального фонду на суму 18 000,00 грн. по: 

КТКВК 1011090„Позашкільні заклади освіти,заходи із позашкільної роботи з 

дітьми”, КЕКВ 2273 „Оплата електроенергії” в сумі 6 000,00грн. 

КТКВК 1011170  „Методичне забезпечення навчальних закладів та інші 

заходи в галузі освіти”,  КЕКВ 2273 „Оплата електроенергії” в сумі 3 

000,00грн.,    КТКВК 1011190 „Централізоване ведення бухгалтерського 

обліку”, КЕКВ 2273 „Оплата електроенергії” в сумі 4 000,00грн., 
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КТКВК 1011210 „Утримання інших закладів освіти”,  КЕКВ 2273 „Оплата 

електроенергії” в сумі 5 000,00грн. 

 

     Збільшити видатки загального фонду на суму 18 000,00 грн. по: 

КТКВК 1011020„ Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми 

навчальними закладами(в т.ч.школою-дитячим садком,інтернатом при 

школі), спеціалізованими школами,ліцеями,гімназіями,колегіумами”, в т.ч.  

КЕКВ 2273 „Оплата електроенергії”-18 000,00грн. 

Зменшити видатки по загальному фонду по КТПКВКМБ 1011020 «Надання 

загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. 

школою - дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими 

школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами»,   КЕКВ 2210 «Предмети, 

матеріали, обладнання та інвентар» на суму 51 468,00 грн.гривень. 

 

     Збільшити видатки по загальному фонду по КТПКВКМБ 1011020 

«Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними 

закладами (в т. ч. школою - дитячим садком, інтернатом при школі), 

спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами», по 

спеціальному фонду КЕКВ 3110 «Придбання обладнання  і предметів 

довгострокового користування» на суму 51 468,00 грн. 

 

2.5. На підставі звернення відділу культури, внести наступні зміни до 

бюджету: 

 

Головний розпорядник – відділ культури Олевської міської ради  

 

Зменшити видатки загального фонду на суму 114 300,00 грн. по: 

КПКВК 2414060 „Бібліотеки” на суму 7 500,00 грн., в т.ч. по КЕКВ 2111 

„Заробітна плата” на суму 5 000,00 грн., КЕКВ 2271 «Оплата 

теплопостачання» на суму 2 500,00 грн. 

КПКВК 2414090 „Палаци, будинки культури, клуби та інші заклади клубного 

типу ” на суму  9 000,00 грн., в т.ч. по КЕКВ 2275 „Оплата інших 

енергоносіїв” на суму 9 000,00 грн. 

КПКВК 2414100 „Школа естетичного виховання дітей” на суму 97 800,00 

грн., в т.ч. по КЕКВ 2111 „Заробітна плата” на суму 79 400,00 грн., КЕКВ 

2120 «Нарахування на заробітну плату» в сумі 17 403,00 грн., КЕКВ 2271 

«Оплата теплопостачання» на суму 560,00 грн., КЕКВ 2275 „Оплата інших 

енергоносіїв” на суму 437,00 грн. 

 

Збільшити видатки загального фонду на суму 106 800,00 грн. по: 

КПКВК 2414090 „Палаци, будинки культури, клуби та інші заклади клубного 

типу” на суму 5 500,00 грн., в т.ч. КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, 

обладнання та інвентар» в сумі 3 500,00 грн., КЕКВ 2240 „Оплата послуг 

(крім комунальних” на суму 2 000,00 грн. 
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КПКВК 2414200 „Інші культурно-освітні заклади та заходи” на суму 3 500,00 

грн., в т.ч. по КЕКВ 2210   «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» в 

сумі 3 500,00 грн. 

КПКВК 2414100 „Школа естетичного виховання дітей” на суму 97 800,00 

грн., в т.ч. по КЕКВ 2240 „Оплата послуг (крім комунальних” на суму 97 800 

грн. 

Збільшити видатки спеціального фонду по: 

КПКВК 2414200 „Інші культурно-освітні заклади та заходи” на суму 7 500,00 

грн., в т.ч. по КЕКВ 3110 „Придбання обладнання та предметів 

довгострокового користування ” на суму 7 500 грн. 

 

2.6. На підставі звернення КУ «Олевська ДЮСШ», внести наступні зміни 

до бюджету: 

 

Головний розпорядник – Олевська міська рада 

Зменшити видатки загального фонду по КПКВК 0115031 «Утримання та 

навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних 

шкіл» в сумі 1 781,00 грн., в т.ч. по: КЕКВ 2120 «Нарахування на заробітну 

плату» в сумі 436,00 грн., КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» в 

сумі 187,00 грн., КЕКВ 2273 «Оплата електроенергії» в сумі 1 158,00 грн. 

Збільшити видатки загального фонду по КПКВК 0115031 «Утримання та 

навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних 

шкіл» в сумі 1 781  грн., в т.ч. по: 2210   «Предмети, матеріали, обладнання та 

інвентар» в сумі  911,00 грн., КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім 

комунальних)» в сумі 530,00 грн., КЕКВ 2250 «Видатки на відрядження» в 

сумі 340,00 грн. 

 

2.7. На підставі звернення КЗ «Олевський ЦПМСД», внести наступні 

зміни до бюджету: 

 

Головний розпорядник – Олевська міська  рада  

 

      Зменшити видатки по загальному фонду по КТПКВКМБ 0112220 «Інші 

заходи в галузі охорони здоров*я», КЕКВ 2282  «Окремі заходи по реалізації 

державних (регіональних) програм не віднесені до заходів розвитку» на 

загальну суму 245,10 гривень. 

 

      Збільшити видатки по загальному фонду по КТПКВКМБ 0112180 

«Первинна медична допомога населенню», КЕКВ 2282  «Окремі заходи по 

реалізації державних (регіональних) програм не віднесені до заходів 

розвитку» на загальну суму 245,10 гривень. 

 

 

Начальник фінансового відділу                                                        К.О.Горпиніч 

 



ПРОЕКТ 

7 
 

                                                                                                                      

УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 

ХХ сесія           VІІІ скликання  

 

від  15.12.2017 року  

 

Про внесення змін до  

персонального складу  

виконавчого комітету 

 

         Керуючись п. 3 ч. 1 ст. 26, п. 5 ст. 42, ст. 51 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», міська рада  

ВИРІШИЛА:   

1. Внести зміни до персонального складу виконавчого комітету Олевської 

міської ради VІІІ скликання, затвердженого рішенням першої сесії 

Олевської міської ради від 23.01.2017 року № 16 «Про затвердження 

персонального складу виконавчого комітету». 

2. Вивести зі складу виконавчого комітету Колбасюка Василя 

Васильовича у зв'язку зі звільненням з посади заступника міського 

голови.  

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на керуючого 

справами виконавчого комітету міської ради Русина Ю.Г. 

 

Міський голова       О.В. Омельчук 
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УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 

ХХ сесія           VІІІ скликання  

 

від  15.12.2017 року  

 

Про порядок організації та залучення 

громадян до громадських робіт на 2018 рік 

 

 У зв'язку необхідності організації та залучення громадян до 

громадських робіт на 2018 рік,  керуючись ст. 31 Закону України «Про 

зайнятість населення», п. 7 ст. 34 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», враховуючи висновок постійної комісії міської 

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

розвитку, міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити види робіт, які можуть застосовуватись під час організації 

громадських робіт у 2018 році та мають суспільно корисну спрямованість, 

відповідають потребам та соціальному розвитку міської ради відповідно до 

додатку. 

2. Фінансування організації громадських робіт у разі залучення 

зареєстрованих безробітних здійснювати за рахунок міської ради в сумі 

18000,00 (вісімнадцять тисяч) грн. 

3. Уповноважити міського голову Омельчука О.В. укласти з Олевським 

районним центром зайнятості договір про організацію громадських робіт та 

їх фінансування та укласти з особами, які беруть участь у громадських 

роботах, строкові трудові договори у письмовій формі із занесенням запису 

до трудової книжки відповідно до Кодексу законів про працю в Україні. 

4. Нчальнику відділу бухгалтерського обліку та звітності міської ради  

Дорош В.В. своєчасно та в повному обсязі здійснювати оплату праці 

безробітних, залучених до участі у громадських роботах. 

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника 

міського голови Ніколайчука О.В. 

 

 

Міський голова        О.В. Омельчук 
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   Додаток 

до рішення ХХ сесії Олевської міської 

ради VІІІ скликання від 15.12.2017 р. __ 

«Про порядок організації та залучення 

громадян до громадських робіт на 2018 

рік» 

 

 

 

ВИДИ РОБІТ 

які можуть застосовуватись під час організації оплачуваних 

громадських робіт та мають суспільно корисну спрямованість, 

відповідають потребам та соціальному розвитку міської ради 

 

1. Ліквідація несанкціонованих сміттєзвалищ. 

2. Впорядкування, благоустрій, озеленення території міської ради. 

3. Благоустрій кладовища. 

4. Впорядкування братських могил, пам’ятників, цвинтарів місць 

поховання загиблих захисників Вітчизни та інших пам’яток культурної 

спадщини. 

5. Виконання робіт по догляду за криницями загального користування. 

6. Впорядкування придорожніх смуг. 

7. Надання послуг із супроводу, догляду, обслуговування, соціально-

медичного патронажу осіб з інвалідністю  або тимчасово 

непрацездатним. 

8. Надання допомоги сім’ям, члени яких загинули, постраждали чи є 

учасниками АТО та зазнали негативного впливу внаслідок збройного 

конфлікту тощо.  
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УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 

ХХ сесія           VІІІ скликання  

 

від  15.12.2017 року  

 

Про внесення доповнень 

до Регламенту Олевської  

міської ради VІІІ скликання 

 

 Відповідно до статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», враховуючи висновок постійної комісії міської ради з питань 

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

правопорядку і антикорупційної діяльності, міська  рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Внести доповнення до Регламенту Олевської міської ради VІІІ 

скликання, затвердженого рішенням VІІІ-ї сесії Олевської міської ради 

VІІІ скликання від 12.05.2017 р. №124 «Про затвердження Регламенту 

Олевської міської ради VІІІ скликання у новій редакції», а  саме: 

1.1. Доповнити ст. 29 Глави 3 «Міський голова та секретар ради» 

Розділу ІІ «Депутати, посадові особи та органи ради» наступним 

реченням: «Забезпечує своєчасне доведення рішень міської ради до 

виконавців і населення, організує контроль за їх виконанням, 

забезпечує офіційне оприлюднення рішень міської ради відповідно 

до Закону України «Про доступ до публічної інформації» та 

забезпечує офіційне оприлюднення рішень ради, які відповідно до 

закону є регуляторними актами, а також документів, підготовлених 

у процесі здійснення радою регуляторної діяльності, та інформації 

про здійснення радою регуляторної діяльності». 

1.2. Доповнити ст. 73 Глави 3 «Прийняття рішень» Розділу V «Пленарні 

засідання ради» пунктом 3 наступного змісту: 

«3. В разі розгляду на сесії міської ради рішення, яке викликає 

суперечність між особистими  майновими, немайновими інтересами, 

приватним інтересом міського голови, секретаря, депутатів міської ради 

чи близьким їм особам та їх службовими повноваженнями, наявність яких 

може вплинути на об’єктивність або неупередженість при прийнятті  рішення 

сесії, дані особи зобов’язані повідомити про ймовірність виникнення 

реального, потенційного конфлікту інтересів. 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2013_05_14/T112939.html
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До початку голосування за рішення, яке  може спричинити ймовірність 

конфлікту інтересів, міський голова, секретар, представник депутатського 

корпусу міської ради, яких безпосередньо стосуються наслідки цього 

рішення, повідомляють про це у письмовій формі міську раду. 

Письмова заява про ймовірність наявності конфлікту інтересів та 

відмову від участі у голосуванні реєструється робочою групою перед 

початком сесії та оголошується на засіданні ради. 

Відповідне повідомлення зачитується головуючим на засіданні перед 

голосуванням за вищевказане рішення і долучається до протоколу сесії. 

Неповідомлення представником депутатського корпусу міської ради 

про наявний конфлікт інтересів перед голосуванням при прийнятті рішення 

ради є підставою для зупинення міським головою зазначеного рішення 

міської ради». 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на секретаря міської 

ради Шейка В.О. 

 

 

 

  Міський  голова                   О.В.Омельчук 
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УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 

ХХ сесія           VІІІ скликання  

 

від  15.12.2017 року  

 

Про внесення доповнень до Положення  

про управління земельних відносин, до 

Положення про управління економічного 

розвитку, транспорту, туризму, інвестицій  

та комунальної власності, до Положення про  

управління містобудування, архітектури,  

будівництва та житлово-комунального  

господарства  

 

 Відповідно до ст.ст. 26, 54 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», враховуючи висновок постійної комісії міської 

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

законності, правопорядку і антикорупційної діяльності, міська  рада 

ВИРІШИЛА: 

  

1. Внести доповнення до Положення про управління земельних відносин, до 

Положення про управління економічного розвитку, транспорту, туризму, 

інвестицій та комунальної власності, затверджених рішеннями VІІ-ї сесії 

Олевської міської ради VІІІ скликання від 12.04.2017 р. №100, до 

Положення про управління містобудування, архітектури, будівництва та 

житлово-комунального господарства, затвердженого рішенням VІІ-ї сесії 

Олевської  міської ради VІІІ скликання від 12.04.2017 р №103, а саме: 

1.1. Доповнити розділ 3. «Функції» у  Положенні про управління 

земельних відносин підпунктом 3.15. «Підготовка проектів 

регуляторних актів відповідно до вимог Закону України «Про засади 

державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності». 

1.2. Доповнити розділ 2. «Завдання та повноваження Управління» у 

Положенні про управління економічного розвитку, транспорту, 

туризму, інвестицій та комунальної власності підпунктом 2.1.11. 

«Підготовка проектів регуляторних актів відповідно до вимог 
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Закону України «Про засади державної регуляторної політики у 

сфері господарської діяльності».  

1.3. Доповнити Главу 4. «Повноваження управління» у Положенні про 

управління містобудування, архітектури, будівництва та житлово-

комунального господарства підпунком: «Підготовка проектів 

регуляторних актів відповідно до вимог Закону України «Про засади 

державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності». 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на секретаря міської 

ради Шейка В.О. 

 

 

  Міський  голова                   О.В.Омельчук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРОЕКТ 

14 
 

                                                                                                                      

УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 

ХХ сесія           VІІІ скликання  

 

від 15.12.2017 року  

 

Про затвердження детального плану 

території земельної ділянки розташованої 

 в с. Копище Олевського району 

 Житомирської області 
 

Відповідно до Земельного кодексу України, статей  10, 19, 29 Закону 

України «Про регулювання містобудівної діяльності», постанови Кабінету 

Міністрів України від 25 травня 2011року № 555 «Порядок проведення 

громадських слухань щодо врахувань громадських інтересів під час розроблення 

проектів містобудівної документації на місцевому рівні», ДБН Б.1.1-14:2012 

«Склад та зміст детального плану території», наказу Міністерства регіонального 

розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 16 

листопада 2011 року №290 «Про затвердження Порядку розроблення містобудівної 

документації», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України за №1468/20206 від 

20 грудня 2011 року, керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», враховуючи рекомендації постійної комісії міської ради з питань 

містобудування, будівництва, транспорту, житлово-комунального господарства, 

комунальної власності, промисловості, підприємництва та сфери послуг,  міська 

рада 

ВИРІШИЛА:  

1. Затвердити детальний план території земельної ділянки площею 0,78 га, 

яка розташована по вул. Партизанській, 50 в с. Копище Олевського району 

Житомирської області для реконструкції адмінбудівлі під облаштування 

дошкільного навчального закладу. 

2. Управлінню містобудування, архітектури, будівництва та житлово-

комунального господарства Олевської міської ради (Ніколайчук В.П.) підготувати 

містобудівні умови та обмеження забудови даної земельної ділянки та подати на 

розгляд виконавчого комітету Олевської міської ради . 

          3. Надати дозвіл Житомирському філіалу державного науково-дослідного та 

проектно-вишукувального інституту «НДІПРОЕКТРЕКОНСТРУКЦІЯ» на 

розробку проектно-кошторисної документації по реконструкції адмінбудівлі під 

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

Копище Олевського району. 
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 4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника 

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

містобудування, будівництва, транспорту, житлово-комунального господарства, 

комунальної власності, промисловості, підприємництва та сфери послуг. 

. 

Міський голова                                                           О.В. Омельчук 
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УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

Р І Ш Е Н Н Я  № 

ХХ сесія           VІІІ скликання  

 

від 15.12.2017 року  

 

Про затвердження Положення про 

порядок залучення коштів замовників 

будівництва об’єктів архітектури на 

розвиток інженерно-транспортної  

і соціальної інфраструктури  

Олевської міської об’єднаної  

територіальної громади  

 

 Відповідно до ст. 10 Закону України «Про благоустрій населених 

пунктів», ст. 16 Закону України «Про інвестиційну діяльність», ст. 40 Закону 

України «Про регулювання містобудівної діяльності», п. 2 ст. 177 

Господарського кодексу України, п. 42 ч. 1 ст. 26 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», з метою компенсації витрат бюджету 

Олевської міської ради на відтворення інженерно-транспортної і соціальної 

інфраструктури, створення системи реалізації норм чинного законодавства 

щодо залучення замовників будівництва до благоустрою територій Олевська, 

враховуючи рекомендації постійної комісії міської ради з питань  міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити Положення про порядок залучення коштів замовників 

будівництва об’єктів архітектури на розвиток інженерно – транспортної і 

соціальної інфраструктури Олевської міської об’єднаної територіальної 

громади, додається. 

2. Визнати таким, що втратило чинність рішення VІІ сесії VIІ скликання 

Олевської міської ради від 13 травня 2016 року № 127 «Про затвердження 

Положення про визначення розміру пайової участі (внеску) замовників 

будівництва, залучення та використання його на розвиток інженерно-

транспортної та соціальної інфраструктури м. Олевськ». 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника 

міського голови Ніколайчука О.В. та постійну комісію з питань 

містобудування, будівництва, транспорту, житлово-комунального 

господарства. 

 

Міський голова                                                                         О.В.Омельчук 
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ПОЛОЖЕННЯ 

про порядок залучення коштів замовників будівництва об’єктів 

архітектури на розвиток інженерно-транспортної і соціальної 

інфраструктури Олевської міської об’єднаної територіальної громади 

 

 Це Положення регулює організаційні та економічні відносини, 

пов’язані із залученням і використанням коштів забудовників об’єктів 

містобудування у розвиток інженерно-транспортної і соціальної 

інфраструктури у зв’язку з будівництвом об’єктів містобудування на 

території Олевської міської об’єднаної територіальної громади (далі міської 

ОТГ). 

 Положення розроблено на підставі законів України «Про благоустрій 

населених пунктів», «Про інвестиційну діяльність», «Про регулювання 

містобудівної діяльності», «Про місцеве самоврядування в Україні». 

 

1. Загальні положення 

 1.1. Залучення до пайової участі у створенні і розвитку інженерно-

транспортної і соціальної інфраструктури Олевської міської ОТГ є 

обов’язковим для всіх замовників (фізичних осіб-підприємців, фізичних та 

юридичних осіб), які мають намір щодо забудови земельної ділянки на 

території Олевської міської об’єднаної територіальної громади, незалежно 

від форми власності замовника, розташування та функціонального 

призначення об’єкта будівництва. 

 1.2. До пайової участі у розвитку інфраструктури міської ОТГ не 

залучаються замовники у разі будівництва:  

 1) об'єктів будь-якого призначення на замовлення державних органів 

або органів місцевого самоврядування за рахунок коштів державного або 

місцевих бюджетів;  

 2) будівель навчальних закладів, закладів культури, фізичної культури і 

спорту, медичного і оздоровчого призначення;  

 3) будинків житлового фонду соціального призначення та доступного 

житла;  

 4) індивідуальних (садибних) житлових будинків, садових, дачних 

будинків загальною площею до 300 квадратних метрів, господарських 

споруд, розташованих  на  відповідних земельних ділянках;  

 5) об'єктів комплексної забудови територій, що здійснюється за 

результатами інвестиційних конкурсів або аукціонів; 

  Додаток  

до рішення ХХ сесії Олевської міської 

ради  VІІІ скликання від 15.12.2017 р. № 

_____ 
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 6) об'єктів будівництва за умови спорудження на цій земельній ділянці 

об'єктів соціальної інфраструктури;  

 7) об'єктів, що споруджуються замість тих, що пошкоджені або 

зруйновані внаслідок надзвичайних ситуацій техногенного або природного 

характеру;  

 8) об’єктів інженерної, транспортної інфраструктури, об’єктів 

енергетики, зв’язку та дорожнього господарства (крім об’єктів дорожнього 

сервісу); 

 1.3. Визначення термінів. 

 У цьому Порядку терміни та визначення вживаються в такому 

значенні: 

- будівництво - нове будівництво, реконструкція, реставрація, технічне 

переоснащення, капітальний ремонт об’єктів цивільно-громадського та 

виробничого призначення ; 

- об'єкт будівництва - об’єкт нового будівництва, добудови та надбудови до 

існуючих будівель (споруд) як житлово-громадського, так і виробничого 

призначення (крім тимчасових закладів торгівлі та сфери послуг), на 

будівництво якого повинні бути складені окремо проект і кошторис, 

фінансування якого здійснює інвестор або забудовник та який підлягає 

прийняттю в експлуатацію в установленому чинним законодавством 

порядку; 

- замовник (інвестор) – юридична або фізична особа, яка здійснила, 

здійснює, або має намір здійснити нове будівництво, реконструкцію, 

перепланування, перепрофілювання, зміну функціонального призначення 

будь-яких об’єктів (будівель, споруд або їх частин в тому числі житлових 

будинків, квартир та нежитлових приміщень) на території міської ОТГ, 

зобов'язана взяти участь у створенні і розвитку інженерно-транспортної та 

соціальної інфраструктури; 

- пайова участь - перерахування замовником до прийняття об'єкта 

будівництва в експлуатацію до міського бюджету (бюджет розвитку) коштів 

для створення і розвитку зазначеної інженерно-транспортної та соціальної 

інфраструктури; 

- договір про пайову участь - договір, який укладається між замовником та 

міською радою, з метою участі замовників у розвитку інженерно-

транспортної та соціальної інфраструктури міської ОТГ; 

- інженерно-транспортна інфраструктура - комплекс інженерних, 

транспортних споруд і комунікацій, призначених для забезпечення стійкого 

розвитку та функціонування міської ОТГ; 

- соціальна інфраструктура - об’єкти некомерційного призначення такі як: 

установи освіти, охорони здоров’я, соціального забезпечення, спортивні та 

фізкультурно-оздоровчі установи, установи культури та мистецтва, установи 

житлово-комунального господарства;  

- інженерні мережі - сукупність енергетичних трубопровідних та кабельних 

мереж, повітряних ліній електропередач, установок, обладнання та пристроїв, 

що сприяють інженерному забезпеченню об’єктів будівництва. 
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2. Встановлення розміру пайової участі 

 2.1. Величина пайової участі у розвитку інфраструктури визначається у 

договорі, укладеному Олевською міською радою із замовником будівництва 

об’єктів архітектури, з урахуванням загальної кошторисної вартості 

будівництва об'єкта, визначеної згідно з державними будівельними нормами, 

стандартами і правилами. При цьому не враховуються витрати на 

придбання та виділення земельної ділянки, звільнення будівельного 

майданчика від будівель, споруд та інженерних мереж, влаштування 

внутрішніх і позамайданчикових інженерних мереж і споруд та 

транспортних комунікацій.  

 2.2. У разі, якщо загальна кошторисна вартість будівництва 

об’єкта не визначена згідно з будівельними нормами, державними 

стандартами і правилами, вона визначається виходячи із затверджених 

Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-

комунального господарства України: 

- показників опосередкованої вартості спорудження житла, розрахованої 

на дату укладання договору про залучення коштів замовників 

будівництва об'єктів архітектури, що здаються в експлуатацію, на 

розвиток інженерно-транспортної і соціальної інфраструктури – для 

багатоповерхових житлових будинків; 

- опосередкованої вартості адміністративних будинків, які 

споруджуються на території України, на дату укладання договору про 

залучення коштів замовників будівництва об'єктів архітектури, що 

здаються в експлуатацію, на розвиток інженерно-транспортної і 

соціальної інфраструктури – для нежитлових будівель та споруд; 

- опосередкованої вартості будинків садибного типу, які споруджуються 

на території України, на дату укладання договору про залучення коштів 

замовників будівництва об'єктів архітектури, що здаються в 

експлуатацію, на розвиток інженерно-транспортної і соціальної 

інфраструктури – для індивідуальних (садибних) житлових будинків, 

садових та дачних будинків. 

 2.3. Якщо технічними умовами передбачається необхідність 

будівництва замовником інженерних мереж або об'єктів інженерної 

інфраструктури (крім мереж, призначених для передачі та розподілу 

електричної енергії, трубопроводів, призначених для розподілу природного 

газу, транспортування нафти та природного газу) поза межами його 

земельної ділянки, розмір пайової участі у розвитку інфраструктури 

населеного пункту зменшується на суму їх кошторисної вартості, а такі 

інженерні мережі та/або об'єкти передаються у комунальну власність, за 

умови попереднього надання актів виконаних робіт. 

 2.4. У разі якщо кошторисна вартість будівництва інженерних мереж 

та/або об'єктів інженерної інфраструктури (крім мереж, призначених для 

передачі та розподілу електричної енергії, трубопроводів, призначених для 

розподілу природного газу, транспортування нафти та природного газу) 
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перевищує розмір пайової участі замовника у розвитку інфраструктури 

міської ОТГ, міська рада приймає рішення про відшкодування замовнику 

різниці між здійсненими витратами та розміром пайової участі замовника у 

розвитку інфраструктури міської ОТГ. 

 2.5. Розмір пайової участі у розвиток інженерно-транспортної та 

соціальної інфраструктури Олевської міської ОТГ складає для:  

- житлових будинків з вбудовано-прибудованими об’єктами комерційного 

призначення, розмір коштів пайової участі визначається диференційовано, з 

урахуванням (загальної кошторисної вартості об’єкта будівництва (для 

об’єкта комерційного призначення - пайова участь визначається як для 

нежитлових будівель та споруд (10 %), а для об’єкта житлового фонду - 

відповідно, як для житлових будинків    (4 %); 

- нежитлових будівель та споруд (за винятком тих, що перелічені у п.1.2., 

цього Порядку) - 10 % загальної кошторисної вартості будівництва об’єкта; 

- індивідуальних (садибних) житлових, садових, дачних будинків, загально 

площею більше 300 м
2
, а також багатоквартирних житлових будинків 

(за винятком тих, що перелічені у п.1.2. цього Порядку) - 4% загальної 

кошторисної вартості будівництва об’єкта. 

 2.6. Розмір пайової участі у розвиток інфраструктури визначається 

протягом десяти робочих днів з дня реєстрації виконавчим комітетом 

Олевської міської ради звернення замовника про укладення договору про 

пайову участь та доданих до нього документів, а саме: 

 до заяви необхідно додати: 

- копію декларації про початок виконання будівельних робіт; 

- документ, що посвідчує право власності або користування земельною 

ділянкою; 

- зведений кошторисний розрахунок вартості будівництва об’єкта 

містобудування, визначеної згідно з державними будівельними нормами, 

стандартами і правилами засвідчений підписом, печаткою проектної 

організації або підписом  і печаткою особи, яка має відповідний 

кваліфікаційний сертифікат, затверджений замовником та техніко-економічні 

показники; 

- копія документа про реєстрацію у єдиному державного реєстрі підприємств 

та організацій України (ЄДРПОУ) – для юридичних осіб та для фізичних осіб 

– суб’єктів підприємницької діяльності; копію паспорта, ідентифікаційного 

коду – для фізичних осіб; 

- довідку щодо реквізитів юридичної особи та П.І.Б. посадової особи із 

зазначенням посади, яка відповідно до статуту має право на укладення 

договорів; 

 Всі подані замовником копії документів повинні бути завірені в 

установленому порядку. 

Замовник несе повну відповідальність за достовірність поданих документів. 

 2.7. Договір про пайову участь у розвитку інженерно-транспортної і 

соціальної інфраструктури Олевської міської ОТГ укладається не пізніше ніж 
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через 15 робочих днів з дня реєстрації звернення замовника про його 

укладення, але до прийняття об'єкта будівництва в експлуатацію.  

Договір, укладений між міською радою та замовником, підписується міським 

головою (за його відсутності – уповноваженою особою) додаток № 1 до 

положення та реєструється в журналі  реєстрації договорів згідно додатку   № 

2 до положення. 

Невід'ємною частиною договору є розрахунок  величини  пайової участі у 

розвитку інфраструктури міської ОТГ, яка визначається за формулою: 

ПУ = (ЗКВБ - Вз – Вбм – Вім) х РПУ %, де 

ПУ — пайова участь; 

ЗКВБ — загальна кошторисна вартість будівництва; 

В3 — витрати, пов'язані з придбанням та виділенням земельної ділянки; 

Вбм — витрати, пов'язані із звільненням будівельного майданчика від 

будівель, споруд та інженерних мереж, що включають також вартість 

придбання знесеного майна; 

Вім— витрати на влаштування внутрішньо - та позамайданчикових 

інженерних мереж і споруд та транспортних комунікацій; 

РПУ % — розмір пайової участі у розвиток інфраструктури міської ОТГ, 

визначений п.2.5 цього Положення. 

 Розрахунок витрат, пов’язаних зі звільненням будівельного майданчика 

від будівель, споруд та інженерних мереж, розрахунок витрат на 

влаштування внутрішньо- та позамайданчикових інженерних мереж і споруд 

транспортних комунікацій , який є невід’ємною частиною зведеного 

кошторисного розрахунку вартості будівництва об’єкта містобудування 

засвідчується підписом, печаткою проектної організації, або підписом  і 

печаткою особи, яка має відповідний кваліфікаційний сертифікат. 

 2.8. У випадку будівництва у житловому будинку вбудовано-

прибудованих нежитлових приміщень його загальна кошторисна 

вартість має визначатись з урахуванням кошторисної вартості таких 

приміщень. Розмір пайової участі розраховується як сума двох 

складових: перша становить величину пайової участі, розраховану під 

житлову частину будинку; друга – величину пайової участі, розраховану 

для нежитлових будівель та споруд. За відсутності окремих кошторисних 

розрахунків розмір пайової участі визначається пропорційно загальній 

площі приміщень. 

 У випадку будівництва об’єктів змішаного типу (таких, що 

залучаються до пайової участі та тих, що не залучаються) розмір пайової 

участі розраховується пропорційно загальній площі окремих приміщень 

в залежності від їх призначення. 

 2.9. Величина пайової участі у розвитку інфраструктури міської ОТГ 

може коригуватись, у разі, коли фактична кошторисна вартість буде більше 

або менша після закінчення об’єкта будівництва та узгоджується 

відповідною угодою про внесення змін до договору та реєструється в 

журналі реєстрації угод згідно додатку № 3 до положення.  
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 2.10. Кошти пайової участі у розвитку інфраструктури міської ОТГ 

сплачуються в  повному обсязі до прийняття об'єкта будівництва в  

експлуатацію єдиним платежем або частинами за графіком, що визначається 

договором.  

 2.11. Кошти, отримані як пайова участь у розвитку інфраструктури, 

можуть використовуватися виключно для створення і розвитку інженерно-

транспортної та соціальної інфраструктури міської ОТГ.  

 2.12. У разі зміни замовника розмір пайової участі у розвитку 

інфраструктури міської ОТГ зменшується на суму коштів, сплачених 

попереднім замовником відповідно  до укладеного ним договору про пайову 

участь. 

 

3. Прикінцеві положення 

 

 3.1.Контроль за відповідністю обсягів виконаних робіт проектам, 

технічним умовам та нормативам покласти на управління містобудування, 

архітектури, будівництва, та житлово-комунального господарства який готує 

проект рішення на розгляд виконавчого комітету щодо зменшення 

(зарахування в рахунок пайової участі) величини понесених затрат по таких 

об’єктах. 

 3.2. У разі не укладання замовником будівництва договору про пайову 

участь у розвитку інженерно-транспортної і соціальної інфраструктури у 

встановленому цим Положенням порядку, виконавчому комітету не 

приймати рішення про присвоєння поштової адреси об’єкту будівництва до 

повного виконання своїх зобов’язень таким замовником. 

  3.3. Контроль щодо повної спали коштів, зарахування в рахунок 

пайової участі згідно укладених договорів, покласти на фінансовий відділ  

Олевської міської ради. Після остаточного розрахунку фінансовий відділ 

виконавчого апарату міської ради надає довідку замовнику про повну сплату 

пайового внеску. 

  3.4. Розмір пайової участі та форма оплати у випадках, які не 

передбачені цим Положенням встановлюється окремими рішеннями міської 

ради- виконавчого комітету. 

 3.5. Спори, пов’язані з пайовою участю (внеском) у розвитку 

інженерно-транспортної і соціальної інфраструктури міської ОТГ, 

вирішуються судом. 

 

 

 

Міський голова                                                                       О.В.Омельчук 
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         Додаток 1 

До «Положення про порядок 

залучення коштів замовників 

будівництва об’єктів архітектури на 

розвиток інженерно-транспортної і 

соціальної інфраструктури Олевської 

міської об’єднаної територіальної 

громади» 

Договір 

про пайову участь у розвитку 

інженерно-транспортної і соціальної інфраструктури 

Олевської міської ОТГ 

 
м. Олевськ                                                                                       “__”_____________20__р. 

Олевська міська рада, в особі міського голови , який діє на підставі Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні» та рішення Олевської міської ради «Про 

затвердження Положення про порядок залучення коштів замовників будівництва об’єктів 

архітектури на розвиток інженерно-транспортної і соціальної інфраструктури Олевської 

міської ОТГ»  від _____________ № ______, надалі «Сторона 1», з однієї сторони та 

замовник -________________________, в особі 

______________________________________________________________________, 
                                                 (повна назва організації)                     (посада, прізвище, ім’я та по батькові )  

що діє на підставі _______________________________, надалі «Сторона 2», з іншої  
                                                                   (зазначення повноважень)  

 сторони, які надалі іменуються «Сторонами», уклали цей Договір про наступне: 

1. Предмет Договору 
1.1. Відповідно до даного Договору Сторона 2 здійснює пайову участь у розвитку 

інженерно-транспортної і соціальної інфраструктури Олевської міської ОТГ шляхом 

перерахування коштів  до міського цільового фонду створення і розвитку інженерно-

транспортної та соціальної інфраструктури міста (далі – Фонд), а Сторона 1 приймає дані 

кошти на окремий рахунок.  

2. Зобов’язання Сторін 
2.1. Сторона 1 зобов’язується:  

2.1.1. Виконати розрахунок розміру пайової участі, належної до оплати замовником у 

відповідності до Положення, затвердженого рішенням міської ради від __________ № 

_____. 

2.1.2. Забезпечити видачу довідки про повну сплату коштів пайової участі, перерахованої 

Стороною 2 до Фонду.  

 2.1.3.Забезпечити можливість реалізувати проект будівництва Сторони 2 відповідно до 

погодженої проектно-кошторисної документації з дотриманням державних будівельних 

норм і правил. 

 2.2. Сторона 2 зобов’язується: 

 2.2.1.Здійснити будівництво об’єкта відповідно до погодженої проектно- кошторисної 

документації з дотриманням державних будівельних норм і правил. 

 2.2.2.Сплатити кошти пайової участі згідно з розрахунком величини пайової участі у 

розвитку інфраструктури міста до Фонду не пізніше “_____”_____________20____р. до 

прийняття об’єкта в експлуатацію в сумі 

_______________________________________________________________грн.   
 (сума прописом)  

на розрахунковий рахунок № _________ у ______________________________ 
 (назва банку) 

 2.2.3.Забезпечити виконання відповідних технічних умов та зовнішнього благоустрою до 

введення об’єкта в експлуатацію. 
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 2.2.4.Дотримуватися під час будівництва вимог проекту організації будівництва та 

Правил благоустрою і утримання території Олевської ОТГ.   

3. Права Сторін 

 

 3.1. Сторона 1 має право: 

  - вимагати від Сторони 2 додержання вимог чинного законодавства з питань 

пайової участі у розвитку інфраструктури міста; 

  - здійснювати перевірки додержання Стороною 2 умов цього Договору; 

  - вимагати від Сторони 2 своєчасної та у повному обсязі сплати пайової участі у 

розвитку інфраструктури міста. 

 3.2. Сторона 2 має право: 

  - реалізувати свій проект будівництва відповідно до погодженої проектно- 

кошторисної документації з дотриманням державних будівельних норм і правил на 

території міста, відведеній для будівництва;  

  - вимагати від Сторони 1 виконання зобов’язань за цим Договором, а також 

чинного законодавства з питань пайової участі у розвитку інфраструктури.   

 3.4. Сторони також мають інші права, визначені законодавством України. 

4. Відповідальність Сторін 

 4.1. За невиконання або неналежне виконання Договору Сторони несуть 

відповідальність відповідно до закону, цього Договору та Положення, затвердженого 

рішенням міської ради від _____________ № ___. 

 4.2. За несвоєчасну або неповну сплату коштів пайової участі Сторона 2 сплачує 

пеню у розмірі 0,5 % облікової ставки Національного банку України від суми 

простроченого платежу за кожний день прострочення. 

5. Інші умови 
 5.1. Внесення змін та/або доповнень стосовно сплати коштів пайової участі 

частинами або відстрочення сплати пайової участі до даного Договору здійснюється у 

письмовій формі за взаємною згодою Сторін, шляхом внесення змін у вигляді додаткової 

угоди (договору про зміни), що буде невід’ємною частиною цього Договору. Згодою або 

запереченням Сторони 1 на внесення змін та/або доповнень до цього Договору на 

пропозицію Сторони 2 є відповідне рішення міської ради, прийняте в установленому 

законом порядку. 

 5.2. Всі суперечки між Сторонами, з яких не було досягнуто згоди, вирішуються у 

судовому порядку згідно з чинним законодавством.  

 5.3. Даний Договір не може бути розірвано в односторонньому порядку.          

 5.4. Договір набирає чинності з моменту підписання його Сторонами та діє до 

виконання зобов’язань у повному обсязі. Договір припиняється також в інших випадках, 

передбачених діючим законодавством. 

 5.5. Даний Договір складено в 2-х примірниках, які мають однакову юридичну 

силу, по одному для кожної Сторони. 

 5.6. Невід’ємною частиною договору є розрахунок величини пайової участі у 

розвитку інфраструктури Олевської ОТГ (додаток 1 до договору) та графік оплати коштів 

пайової участі (додаток 2 до договору ). 

6. Юридичні адреси та банківські реквізити Сторін 

Олевська міська рада  

_________________________________ ______________________________ 

_________________________________ ______________________________ 

_______________________________ ________________________________ 

________________________________ ________________________________ 

Підпис Підпис  

М.П. М.П. 
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Додаток 1 

до «Договору про пайову участь у 

розвитку  інженерно-транспортної і 

соціальної  інфраструктури 

Олевської міської об’єднаної 

територіальної громади» 

Розрахунок 

величини пайової участі  замовників будівництва об’єктів архітектури на розвиток 

інженерно-транспортної і соціальної інфраструктури  

Олевської міської ОТГ 

 

Олевська міська рада в особі міського голови _____________________                                              

, який діє на підставі ст.ст.27,30,31 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні» з одного боку та Замовник_____________________, який діє на підставі_____              

______________ відповідно до умов Договору пайової участі коштів замовників 

будівництва об’єктів архітектури на розвиток інженерно-транспортної і соціальної 

інфраструктури Олевської міської ОТГ від ___________року, спираючись на рішенням № 

_________сесії міської ради VІІІ скликання від_______  «Про затвердження Положення 

про порядок звлучення коштів замовників будівництва об’єктів архітектури на розвиток 

інженерно-транспортної і соціальної інфраструктури Олевської міської об’єднаної 

територіальної громади» склали розрахунок величини пайової участі по об’єкту 

містобудування:________________________________________________________ 

Розрахунок здійснено на підставі наданих Замовником вихідних даних: 

зведений кошторисний розрахунок вартості об’єкта 

будівництва________________________________Згідно з наданими Замовником 

вихідними даними вартість об’єкта будівництва становить 

________________________________________________________________ 

Розрахунок величини пайового внеску Замовника будівництва об’єкта 

здійснюється за формулою: 
ПУ = (ЗКВБ - Вз – Вбм – Вім) х РПУ %, де 

ПУ — пайова участь; 

ЗКВБ — загальна кошторисна вартість будівництва; 

В3 — витрати, пов'язані з придбанням та виділенням земельної ділянки; 

Вбм — витрати, пов'язані із звільненням будівельного майданчика від будівель, споруд та 

інженерних мереж, що включають також вартість придбання знесеного майна; 

Вім— витрати на влаштування внутрішньо - та позамайданчикових інженерних мереж і споруд та 

транспортних комунікацій; 

РПУ % — розмір пайової участі у розвиток інфраструктури міської ради, визначений п.2.5 цього 

Положення. 

Цей додаток є невід’ємною частиною Договору про пайову участь (внеску) 

замовників у створенні і розвитку інженерно-транспортної і соціальної інфраструктури 

Олевської міської ОТГ від _________________            

Олевська міська рада  

________________________________ _______________________________ 

_________________________________ _______________________________ 

________________________________ ________________________________ 

_______________________________ ______________________________ 

  

___________________Підпис _______________________ Підпис  
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Додаток 2 

до «Договору про пайову участь у 

розвитку інженерно-транспортної і 

соціальної інфраструктури 

Олевської міської                                                                                                   

об’єднаної територіальної 

громади» 

 
Графік оплати 

коштів замовників будівництва об’єктів архітектури на розвиток інженерно-

транспортної і соціальної інфраструктури Олевської міської ОТГ 

                                                                                           
Олевська міська рада в особі міського голови, який діє на підставі ст.ст. 27,30,31 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»  та рішення № ________  сесії 

міської ради скликання від ________ «Про затвердження Положення про порядок 

залучення коштів замовників будівництва об’єктів архітектури на розвиток інженерно-

транспортної і соціальної інфраструктури Олевської міської об’єднаної територіальної 

громади» з одного боку та (надалі - Замовник), відповідно до умов Договору пайової 

участі у створенні й розвитку інженерно-транспортної і соціальної інфраструктури 

Олевської міської ОТГ від ____  домовилися про таке:  

Оплату за Договором № __ буде здійснено одним платежем або в пропорції від 

виконаних робіт в сумі____________грн. до здачі об’єкту в експлуатацію. 

Цей Графік складено в двох примірниках, які мають однакову юридичну силу, один 

з яких зберігається у Замовника, другий - у Олевській міській раді.  

Цей Графік є невід’ємною частиною Договору про пайову участь у розвитку 

інженерно-транспортної і соціальної інфраструктури Олевської міської ОТГ від 

_____року, набирає чинності з моменту його підписання та діє протягом усього періоду дії 

основного Договору. 

Олевська міська рада  

_________________________________ _________________________________ 

________________________________ _______________________________ 

________________________________ _______________________________ 

_________________________________ ________________________________ 

  

___________________ 

Підпис 

_______________________                        

Підпис  
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                                                                                              Додаток 2 

до «Положення про порядок 

залучення коштів замовників 

будівництва об’єктів архітектури 

на розвиток інженерно-

транспортної  і соціальної 

інфраструктури Олевської міської 

об’єднвної територіальної 

громади» 

 

Журнал реєстрації 

договорів про залучення коштів замовників будівництва об'єктів  

архітектури, що здаються в експлуатацію, на розвиток інженерно-

транспортної і соціальної інфраструктури Олевської міської ОТГ 

 

 

 

 

 

Секретар ради                                                               В.О. Шейко 

 

 

 

 

 

Номер 

договор

у 

Дата 

укладанн

я 

договору 

Юридична 

адреса (місце 

реєстрації), 

контактний 

телефон 

замовника 

будівництва 

його повна  

назва/ ПІБ 

для фізичних 

осіб 

 

Наймену

вання 

об’єкта 

будівниц

тва 

Місцезн

аходжен

ня 

об’єкта 

будівниц

тва 

Ідентифі

каційни

й номер 

Загальн

а площа 

Сума 

договору 

Дата та № 

реєстрації 

угоди про 

внесення 

змін до 

договору 
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Додаток 3 

до «Положення про порядок 

залучення коштів замовників 

будівництва об’єктів архітектури 

на розвиток інженерно-

транспортної і соціальної 

інфраструктури Олевської міської 

об’єднаноїтериторіальної громади» 

Журнал реєстрації 

Угод про внесення змін до договорів про залучення коштів замовників  

будівництва об'єктів архітектури, що здаються в експлуатацію,  

на розвиток інженерно-транспортної і соціальної інфраструктури 

Олевської міської ОТГ 

 

 

Номер угоди 

про внесення 

змін 

Дата 

укладання 

угоди про 

внесення 

змін 

Юридична адреса (місце 

реєстрації), контактний 

телефон замовника 

будівництва його повна  

назва/ ПІБ для фізичних 

осіб 

 

Номер та дата 

укладання договору до 

якого вносяться зміни 

    

 

 

 

Секретар ради                                                             В. О. Шейко 
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УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 

ХХ сесія           VІІІ скликання  

 

від 15.12.2017 року  

 

Про внесення доповнень та змін до 

Програми економічного і соціального  

розвитку  Олевської об’єднаної  

територіальної громади на 2017 рік  

 

Відповідно до статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», враховуючи рекомендації постійної комісії міської ради з питань 

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

рада 

 ВИРІШИЛА: 

1. Внести доповнення та зміни до Програми економічного і 

соціального  розвитку Олевської об’єднаної територіальної громади на 2017 

рік, а саме: 

1.1. Доповнити розділ 1. Об’єкти реконструкції, капітального 

будівництва  таблиці  «Основні напрямки та заходи розвитку Олевської 

об’єднаної територіальної громади та шляхи їх реалізації у 2017 році» пунктом 

1.55 такого змісту: 

«1.55. Капітальний ремонт тротуарів по вул. Київська в м. Олевськ. 

Обсяг фінансування – 140,00 тис. грн., в т.ч. державний бюджет - 140,00 тис. 

грн.». 

1.2. Доповнити розділ 7. Поліпшення  матеріально-технічної бази 

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

розвитку Олевської об’єднаної територіальної громади та шляхи їх реалізації 

у 2017 році» пунктами 7.48 – 7.51 такого змісту: 

«7.48. Капітальний ремонт приміщення (заміна вікон) Олевського 

краєзнавчого музею при Олевському ЦХЕТУМ Олевської міської ради по 

вул. Володимирська, 6 в м. Олевськ Житомирської області. Обсяг 

фінансування – 120,00 тис. грн., в т.ч. державний бюджет – 120,00 тис. грн.». 
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«7.49.Капітальний ремонт комунальної установи «Олевська центральна 

лікарня» Олевської міської ради будівлі Клініко-діагностичної лабораторії 

перший поверх (заміна вікон та дверей) за адресою  провулок Промисловий, 

2 в м. Олевськ Житомирської області.  Обсяг фінансування – 206,240 тис. 

грн., в т.ч. державний бюджет – 206,240 тис. грн.». 

«7.50.Капітальний ремонт приміщення Корощинської 

загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів (заміна вікон) по вул. Катерини 

Зеленко, 5 в с. Корощине  Олевського району  Житомирської області.  Обсяг 

фінансування – 74,397 тис. грн., в т.ч. державний бюджет – 74,397 тис. грн.». 

«7.51. Капітальний ремонт приміщення загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів №3 (заміна вікон) по вул. Пушкіна, 24-б в м. Олевськ Житомирської 

області.  Обсяг фінансування – 137,956 тис. грн., в т.ч. державний бюджет – 

137,956 тис. грн.». 

1.3. Пункти 7.25, 7.26 розділу 7. Поліпшення  матеріально-технічної 

бази закладів медицини, освіти, культури  таблиці  «Основні напрямки та 

заходи розвитку Олевської об’єднаної територіальної громади та шляхи їх 

реалізації у 2017 році» викласти в новій редакції: 

«7.25.Капітальний ремонт приміщення Стовпинської  загальноосвітньої 

школи І-ІІ ступенів  (заміна вікон) по вул. Корольова, 1 в с. Стовпинка 

Олевського району  Житомирської області.  Обсяг фінансування – 194,578 

тис. грн., в т.ч. державний бюджет – 194,578 тис. грн.». 

«7.26.Капітальний ремонт приміщення Кам`янської  загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів  (заміна вікон) по вул. Центральна, 53 в с. Кам’янка  

Олевського району  Житомирської області.  Обсяг фінансування – 115,680 

тис. грн., в т.ч. державний бюджет – 115,680 тис.грн.». 

1.4. Пункти 17, 28 розділу 12. Розвиток  об’єднаної територіальної 

громади таблиці  «Основні напрямки та заходи розвитку Олевської 

об’єднаної територіальної громади та шляхи їх реалізації у 2017 році» 

викласти в новій редакції : 

«17. Технічне переоснащення  системи опалення ДНЗ №35 «Пролісок» 

по вул. Миру, 19 в с. Юрове Олевського району  Житомирської області.  

Обсяг фінансування – 199,176 тис. грн., в т.ч. державний бюджет – 199,176 

тис.грн.». 

«28. Капітальний ремонт приміщення дошкільного навчального 

закладу №25  (заміна вікон) по вул. Морозова, 3 в с. Зольня  Олевського 

району  Житомирської області.  Обсяг фінансування – 106,660 тис. грн., в т.ч. 

державний бюджет – 106,660 тис. грн.». 
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2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого 

заступника міського голови з питань економічного розвитку, інвестицій та 

земельних відносин  Ніколайчука  О.В. 

 

 

Міський  голова                   О.В.Омельчук 
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УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 

ХХ сесія           VІІІ скликання  

 

від 15.12.2017 року  

 

Про затвердження звіту оцінки майна  

об’єкта комунальної власності  

 

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

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

професійну оціночну діяльність в Україні», постановою Кабінету Міністрів 

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

майна», враховуючи рекомендації постійної комісії міської ради з питань 

містобудування, будівництва, транспорту, житлово-комунального 

господарства, комунальної власності, промисловості, підприємництва та 

сфери послуг, з метою розрахунку стартової мінімальної орендної плати, 

міська рада 

ВИРІШИЛА 

1. Затвердити звіт про оцінку майна, виготовлений Олевською філією 

Житомирської товарної агро-промислової біржі (Я.С. Іванченко): Серія АЕ 

№000822 від 06.12.2017 року, об’єкта комунальної власності, нежитлового 

приміщення в адмінприміщенні сільської ради, що розташоване по вул. 

Сергія Шепетька, 17, с. Сущани, Олевського району, Житомирської області у 

сумі 24 692 грн. 00 коп. (двадцять чотири тисячі шістсот дев’яносто дві 

гривні 00 копійок) без урахування ПДВ. 

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

комунальної власності (О.Б. Ковальчук) провести розрахунок стартової 

мінімальної орендної плати, нежитлового приміщення в адмінприміщенні 

сільської ради, що розташоване по вул. Сергія Шепетька, 17, с. Сущани, 

Олевського району, Житомирської області. 

3. 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 
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УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 

ХХ сесія           VІІІ скликання  

 

від 15.12.2017 року  

 

Про передачу в оренду 

комунального майна 

 

Відповідно до протоколу засідання конкурсної комісії з питань оренди, 

відчуження комунального майна та конкурсного відбору суб’єктів оціночної 

діяльності Олевської міської ради від 08.11.2017 року №2, відповідно до 

параграфу 1 гл. 58 Цивільного кодексу України, ст. ст.5, 7 та част.7 ст.9 

Закону України «Про оренду державного та комунального майна», ч.5 ст. 60 

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

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

перелік майна, що може буди передане в оренду» та рішення ХV сесії 

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

оголошення конкурсу на право оренди комунального майна, що належить до 

комунальної власності Олевської міської ради», враховуючи рекомендації 

постійної комісії міської ради з питань містобудування, будівництва, 

транспорту, житлово-комунального господарства, підприємництва та сфери 

послуг, міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Передати товариству з обмеженою відповідальністю «Первоцвіт-Фарм»  в 

оренду майно комунальної власності Олевської міської об’єднаної 

територіальної громади, а саме: 

- частину нежитлового приміщення, загальною площею 51,0 м
2
, яке 

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

Олевського району, Житомирської області, терміном на 10 років, з 

орендною платою 15000 грн. 00 коп. (п’ятнадцать тисяч гривень 00 

копійок) в місяць. 
2. Витрати на нотаріальне посвідчення договору оренди майната державну 

реєстрацію договору покласти на Товариство з обмеженою 

відповідальністю «Первоцвіт-Фарм». 
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3. Уповноважити міського голову Омельчука О.В. підписати договір про 

передачу в оренду зазначеного нерухомого майна відповідно до 

Положення про оренду майна Олевської міської ради.  

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника 

міського голови з питань економічного розвитку, інвестицій та земельних 

відносин Ніколайчука О.В. 

 

Міський голова       О.В. Омельчук 
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УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 

ХХ сесія           VІІІ скликання  

 

від 15.12.2017 року  

 

Про продовження дії договору 

оренди нежитлового приміщеня,  

шляхом укладання договору оренди 

 

 Заслухавши інформацію першого заступника міського голови 

Ніколайчука О.В. щодо розгляду клопотаня Комунальної установи «Центр 

екстреної медичної допомоги та медицини катастроф», керуючись ст.42, 60 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи 

рекомендації постійної комісії міської ради з питань містобудування, 

будівництва, транспорту, жилово-комунального господарства, комунальної 

власності, промисловості, підприємництва та сфери послуг, міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1.Продовжити дію договору оренди на частину нежитлового приміщення 

площею 67 м
2
, яке знаходиться за адресою: вул. Промислова, 2б, м. Олевськ, 

Житомирської області з Комунальною установою «Центр екстреної медичної 

допомоги та медицини катастроф», з 01.01.2018 року по 02.09.2020 року, 

шляхом укладання додаткової угоди. 

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

об’єднаної територіальної громади укласти додаткову угоду з Комунальною 

установою «Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» на 

продовження договору оренди від 02.01.2013 року №46 нежитлового 

приміщення загальною площею 67 м
2
, яке знаходиться за адресою: вул. 

Промислова, 2б, м. Олевськ, Житомирської області. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника 

міського голови з питань економічного розвитку, інвестицій та земельних 

відносин Ніколайчука О.В. 

 

Міський голова       О.В.Омельчук 
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УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 

ХХ сесія           VІІІ скликання  

 

від 15.12.2017 року  

 

Про внесення змін до Переліку майна, 

що може бути передане в оренду 

 

 

Заслухавши інформацію першого заступника міського голови 

Ніколайчука О.В., керуючись ст. 143 Конституції України, ч.2 ст.2, ч.4 ст.7 

Закону України «Про оренду державного та комунального майна», ч.5 ст.60 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішенням IV сесії 

Олевської міської ради VІІІ скликання від 14.03.2017 року №62 «Про перелік 

майна, що може бути передане в оренду», Положенням про оренду майна 

Олевської міської ради, затвердженого рішенням Х сесії Олевської міської 

ради VІІІ скликання від 13.06.2017 року №157 «Про внесеня змін до 

Положення про оренду майна територіальної громади міста Олевськ, 

Порядку проведення конкурсу на право оренди майна територіальної 

громади міста Олевськ, Методики розрахунку орендної плати за майно 

територіальної громади міста Олевськ, яке передається в оренду, Типового 

договору про передачу майна міста Олевськ, та затвердження їх у новій 

редакції», враховуючи рекомендації постійної конкурсної комісії з питань 

оренди, відчуження комунального майна та конкурсного відбору суб’єктів 

оціночної діяльності та рекомендації постійної комісії міської ради з питань 

містобудування, будівництва, транспорту, житлово-комунального 

господарства, комунальної власності, промисловості, підприємництва та 

сфери послуг, міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Внести зміни в Перелік майна, що може бути передане в оренду, що 

затверджений рішенням IV сесії Олевської міської ради VІІІ скликання від 

14.03.2017 року №62 «Про перелік майна, що може бути передане в 

оренду», доповнивши його комунальним майном, згідно додатку. 

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

рішення на офіційному веб-сайті Олевської міської ради та у місцевих 

засобах масової інформації. 

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

комунальної власності Олевської міської ради провести незалежну 
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експертну оцінку нерухомого комунального майна, що може бути 

передане в оренду.  

4. Контроль за виконанням данного рішення покласти на першого 

заступника міського голови з питань економічного розвитку, інвестицій та 

земельних відносин Ніколайчука О.В. 

 

 

 

 

Міський голова       О.В.Омельчук 
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Додаток 

до рішення ХХ сесії Олевської 

міської ради VIII скликання від 

15.12.2017 року № ___ «Про 

внесення змін до Переліку майна, 

що може бути передане в оренду» 

 

 

ПЕРЕЛІК 

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

територіальної громади, які можуть бути передані в оренду 

 

№ Найменування майна Площа Адреса орендованого 

майна 

 

1. 

Частина димової труби, яка 

розташована на нежитловому 

приміщенні 

 

20,0 м
2 

Житомирська область, 

Олевський район, 

с. Жубровичі, 

вул. Шевченка, буд.14 

2. Частина нежитлового приміщення 1,5 м
2
 Житомирська область, 

Олевський район, 

с. Жубровичі, 

вул. Шевченка, буд.14а 

 

 

 

Секретар                                                                                 В.О. Шейко 
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УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 

ХХ сесія           VІІІ скликання  

 

від 15.12.2017 року  

 

Про оголошення конкурсу на право 

оренди комунального майна, що 

належить до комунальної власності 

Олевської міської об’єднаної  

територіальної громади 

 

Відповідно до рішення двадцятої сесії Олевської міської ради VІІІ 

скликання від 15.12.2017 року № ___ «Про внесення змін до Переліку  майна, 

що може бути передане в оренду», керуючись ст. 26, 60 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», Положенням про оренду майна 

Олевської міської ради, затвердженого рішенням Х сесії Олевської міської 

ради VІІІ скликання від 13.06.2017 року №157 «Про внесення змін до 

Положення про оренду майна територіальної громади міста Олевськ», 

Порядку проведення конкурсу на право оренди майна територіальної 

громади міста Олевськ, Методики розрахунку орендної плати за майно 

територіальної громади міста Олевськ, яке передається в оренду, Типового 

договору про передачу майна міста Олевськ та затвердження їх у новій 

редакції», враховуючи висновки та рекомендації постійної комісії міської 

ради з питань оренди, відчуження комунального майна та конкурсного 

відбору суб’єктів оціночної діяльності та постійної комісії міської ради з 

питань містобудування, будівництва, транспорту, житлово-комунального 

господарства, комунальної власності, промисловості, підприємництва та 

сфери послуг, міська рада 

ВИРІШИЛА: 

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

комунальній власності Олевської міської об’єднаної територіальної громади, 

а саме: 

- на частину димової труби, яка розташована на нежитловому приміщенні, 

загальною площею – 20,0 м
2
, за адресою: вул. Шевченка, будинок 14, с. 

Жубровичі, Олевського району, Житомирської області; 
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- на частину нежитлового приміщення, загальною площею 1,5 м
2
, за адресою: 

вул. Шевченка, будинок 14а, с. Жубровичі, Олевського району, 

Житомирської області. 

2. Затвердити умови конкурсу на право оренди нерухомого майна, що 

належить до комунальної власності Олевської міської об’єднаної 

територіальної громади (додаються). 

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

рішення на офіційному веб-сайті Олевської міської ради та у місцевих 

засобах масової інформації («Зорі над Убортю»). 

Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника 

міського голови з питань економічного розвитку, інвестицій та земельних 

відносин Ніколайчука О.В. 

 

 

 

 

Міський голова        О.В. Омельчук 
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Додаток 

до рішення ХХ сесії Олевської міської ради VIII 

скликання від 15.12.2017 року № ___ «Про 

оголошення конкурсу на право оренди 

комунального майна, що належить до комунальної 

власності Олевської міської об’єднаної 

територіальної громади» 

 

Умови конкурсу на право оренди нерухомого майна, що належить до 

комунальної власності Олевської міської об’єднаної територіальної 

громади 

 

- найбільший запропонований розмір орендної плати за використання 

нерухомого майна за цільовим призначенням, порівняно із початковим 

розміром орендної ставки, який розрахований згідно Методики розрахунку 

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

затвердженою рішенням Х сесії Олевської міської ради VІІІ скликання від 

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

територіальної громади міста Олевськ, Порядку проведення конкурсу на 

право оренди майна територіальної громади міста Олевськ, Типового 

договору про передачу майна міста Олевськ та затвердження їх у новій 

редакції»; 

- відшкодування переможцем конкурсу витрат на здійснення незалежної 

оцінки об’єкта оренди, витрат на публікацію оголошення про конкурс за 

виставленими рахунками відповідних засобів масової інформації; 

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

можливістю подальшого продовження;  

- страхування орендованого майна;  

- відшкодування підприємству, надавачу комунальних послуг, вартості 

наданих послуг, витрат на утримання прибудинкової території, вартості 

послуг по ремонту і технічному обслуговуванню інженерного обладнання та 

внутрішньо будинкових мереж. Сплата за послуги проводиться на підставі 

договорів з постачальниками;  

- утримання об’єктів відповідно до санітарно-екологічних та 

протипожежних норм,  дотримання правил охорони праці;  

- підтримання належних умов експлуатації та технічного стану об’єкту 

оренди;  

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

оренди;  

- своєчасно здійснювати за власний рахунок поточний та інші види 

ремонту орендованого майна. Ця умова не розглядається як дозвіл на 

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

орендодавця стосовно компенсації вартості ремонту. Вартість поточного 

та/або капітального ремонту, здійсненого орендарем за власні кошти, в 
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рахунок орендної плати не зараховується. Витрати орендаря на проведення 

поточного та/або капітального ремонтів відшкодуванню не підлягають; 

- своєчасне і у повному обсязі внесення орендної плати щомісяця у 

визначений термін. 

Для участі у конкурсі, учасник у 42апечатанному конверті, завіреному 

на місці склеювання конверта печаткою або підписом заявника з позначкою 

«На конкурс», подає до міської ради наступні документи:  

- Заяву про участь в конкурсі; 

- Пропозицію щодо розміру орендної плати із зазначенням суми 

прописом та цифрами;   

- Повідомлення про вид провадження підприємницької, господарської 

або іншої діяльності. 

Відомості про претендента на участь у конкурсі:  

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

5. документи, що посвідчують повноваження представника 

юридичної особи;  

6. копії установчих документів (належним чином завірені);  

7. базовий витяг з Єдиного державного реєстру юридичних та 

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

подачі документів;  

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

- копію документа, що посвідчує особу та належним чином оформлену 

довіреність на представника;  

- за наявності відповідного статусу – базовий витяг з Єдиного 

державного реєстру юридичних та фізичних осіб-підприємців, який виданий 

не більше, як за 30 днів до дня подачі документів;  

- завірену належним чином копію декларації про доходи або звіту 

суб’єкта малого підприємництва – фізичної особи – платника єдиного 

податку; 

- повідомлення про вид провадження підприємницької, господарської 

або іншої діяльності. 

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

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

реквізити претендента на участь у конкурсі. 

Якщо при відкритті запечатаних конвертів виявилося, що учасники 

конкурсу, які відповідно до поданих пропозицій можуть бути визнані 

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

ж засіданні можуть надати додаткові пропозиції у письмовому вигляді, щодо 

більшого розміру орендної плати (ставки). 
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Переможцем конкурсу буде визнано учасника конкурсу, який відповідає 

всім умовам конкурсу, визначеним конкурсною комісією та який надав 

пропозиції про найбільший розмір орендної плати (ставки) порівняно із 

початковим розміром орендної ставки (тобто найбільший розмір місячної 

орендної плати за використання об’єкта оренди порівняно із стартовою 

орендною платою за базовий місяць розрахунку). 

Документи на конкурс приймаються за адресою: 11001, Житомирська 

область, м. Олевськ, вул. Свято-Миколаївська, будинок 4 (Управління 

економічного розвитку, транспорту, туризму, інвестицій та комунальної 

власності). 

  

Секретар                                                                              В.О. Шейко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРОЕКТ 

44 
 

                                                                                                                      

УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

Р І Ш Е Н Н Я  № 

ХХ сесія           VІІІ скликання  

 

від 15.12.2017 року  

 

Про передачу автомобілів на баланс  

КЗ «Олевський центр первинної  

медико-санітарної допомоги» 

Олевської міської ради   

 

 У відповідності до статті 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної комісії 

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

економічного розвитку та постійної комісії міської ради з питань 

містобудування, будівництва, транспорту, житлово-комунального 

господарства, комунальної власності, промисловості, підприємництва та 

сфери послуг, міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Передати на баланс Комунальному закладу «Олевський центр первинної 

медико-санітарної допомоги» від Олевської міської ради 

- автомобіль марки OPELcombo, державний номер – АМ 4317 АВ, рік 

випуску – 2009р., колір – сірий, вартість автомобіля (відповідно до акту 

оцінки) - 143761,00 (сто сорок три тисячі сімсот шістдесят одна гривня 

00 копійок),(акт прийому-передачі додається); 

- автомобіль марки OPELcombo, державний номер – АМ 9586 АН, рік 

випуску – 2009р., колір – білий, вартість автомобіля (відповідно до акту 

оцінки) -  143761,00 (сто сорок три тисячі сімсот дванадцять гривень 00 

копійок), (акт прийому-передачі додається). 

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

питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного 

розвитку (Шевчук Ю.І.). 

 

 

Міський голова       О.В. Омельчук 
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УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 

ХХ сесія           VІІІ скликання  

 

від 15.12.2017 року  

 

Про продовження дії договорів 

оренди  нежитлових приміщень 

 

 Заслухавши інформацію першого заступника міського голови 

Ніколайчука О.В. щодо розгляду клопотань Комунального закладу 

«Олевський Центр Первинної медико-санітарної допомоги»,  керуючись ст. 

42, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи 

рекомендації постійної комісії міської ради з питань містобудування, 

будівництва, транспорту, житлово-комунального господарства, комунальної 

власності, промисловості, підприємництва та сфери послуг, міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1.Продовжити дію договорів оренди: 

- на нежитлове приміщення площею - 35 кв.м., яке знаходиться  за адресою: 

вул. Центральна, буд. 6, с. Журжевичі, Олевського району, Житомирської 

області  з Комунальним закладом «Олевський Центр первинної медико-

санітарної допомоги» Олевської міської ради з 01.01.2018 року по 01.12.2020 

року, шляхом укладання додаткової угоди; 

- на нежитлове приміщення площею 130 кв.м., яке знаходиться  за адресою: 

вул. Національного визволення, буд.57-А, с. Майдан, Олевського району,  

Житомирської області з Комунальним закладом «Олевський Центр первинної 

медико-санітарної допомоги» Олевської міської ради з 01.01.2018 року по 

01.12.2020 року, шляхом укладання додаткової угоди; 

- на нежитлове приміщення площею 22,5 кв.м., яке знаходиться  за адресою: 

вул. Леоніда Ступницького, буд.12-Б, с. Сарнівка, Олевського району,  

Житомирської області з Комунальним закладом «Олевський Центр первинної 

медико-санітарної допомоги» Олевської міської ради з 01.01.2018 року по 

01.12.2020 року, шляхом укладання додаткової угоди; 

- на нежитлове приміщення площею 39 кв.м., яке знаходиться  за адресою: 

вул. Рад, буд. 12, с. Михайлівка, Олевського району,  Житомирської області,  

з Комунальним закладом «Олевський Центр первинної медико-санітарної 

допомоги» Олевської міської ради з 01.01.2018 року по 01.12.2020 року, 

шляхом укладання додаткової угоди; 



ПРОЕКТ 

46 
 

- на нежитлове приміщення площею 175,5 кв.м., яке знаходиться  за адресою: 

вул. А. Левчука, буд. 43-Г, с.Тепениця, Олевського району,  Житомирської 

області з Комунальним закладом «Олевський Центр первинної медико-

санітарної допомоги» Олевської міської ради з 01.01.2018 року по 01.12.2020 

року, шляхом укладання додаткової угоди; 

- на нежитлове приміщення площею 100 кв.м., яке знаходиться  за адресою: 

вул. Лісова, буд. 101-А, с.Хмелівка, Олевського району,  Житомирської 

області з Комунальним закладом «Олевський Центр первинної медико-

санітарної допомоги» Олевської міської ради з 01.01.2018 року по 01.12.2020 

року, шляхом укладання додаткової угоди; 

- на нежитлове приміщення площею 67,6 кв.м., яке знаходиться  за адресою: 

вул. Центральна, буд. 26-Б, с. Соснівка, Олевського району,  Житомирської 

області  з Комунальним закладом «Олевський Центр первинної медико-

санітарної допомоги» Олевської міської ради з 01.01.2018 року по 01.12.2020 

року, шляхом укладання додаткової угоди; 

- на нежитлове приміщення площею  37,2 кв.м., яке знаходиться  за адресою: 

вул. Центральна, буд. 33-А, с. Обище, Олевського району,  Житомирської 

області  з Комунальним закладом «Олевський Центр первинної медико-

санітарної допомоги» Олевської міської ради з 01.01.2018 року по 01.12.2020 

року, шляхом укладання додаткової угоди; 

- на нежитлове приміщення площею 22 кв.м., яке знаходиться  за адресою: 

вул. Партизанська, буд. 36, с. Устинівка, Олевського району,  Житомирської 

області з Комунальним закладом «Олевський Центр первинної медико-

санітарної допомоги» Олевської міської ради з 01.01.2018 року по 01.12.2020 

року, шляхом укладання додаткової угоди; 

- на нежитлове приміщення площею  169  кв.м., яке знаходиться  за адресою: 

вул. Юрія Креця, буд. 23, смт Новоозерянка, Олевського району,  

Житомирської області з Комунальним закладом «Олевський Центр первинної 

медико-санітарної допомоги» Олевської міської ради з 01.01.2018 року по 

01.12.2020 року, шляхом укладання додаткової угоди; 

- на нежитлове приміщення площею  139  кв.м., яке знаходиться  за адресою: 

вул. Центральна, буд. 8, с. Озеряни, Олевського району,  Житомирської 

області з Комунальним закладом «Олевський Центр первинної медико-

санітарної допомоги» Олевської міської ради з 01.01.2018 року по 01.12.2020 

року, шляхом укладання додаткової угоди; 

- на нежитлове приміщення площею 61 кв.м. автомобільний бокс №2 та 

приміщення площею 61 кв.м. автомобільного боксу №3 (всього 122 кв.м.) 

об’єднаного гаражу, яке знаходиться за адресою: вул. Промислова, 2б та  

перебуває на балансі Комунальної установи «Олевська центральна лікарня» з 

Комунальним закладом «Олевський Центр первинної медико-санітарної 

допомоги» Олевської міської ради з 01.01.2018 року по 01.12.2020 року, 

шляхом укладання додаткової угоди. 
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2. Контроль за виконанням данного рішення покласти на першого 

заступника міського голови з питань економічного розвитку, інвестицій 

та земельних відносин Ніколайчука О.В. 

 

 

 

Міський голова       О.В.Омельчук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРОЕКТ 

48 
 

                                                                                                                     

УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  №  

ХХ сесія           VІІІ скликання  

 

від 15.12.2017 року  

 

Про внесення змін до Програми  

«Охорона навколишнього природного 

середовища та раціональне використання 

природних ресурсів на 2017-2018 роки» 

 

Керуючись п. 22, п. 25 ст. 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», Законами України «Про Державний бюджет 

України на 2017 рік», «Про благоустрій населених пунктів», «Про охорону 

навколишнього природного середовища», Бюджетним кодексом України, 

постановою Кабінету Міністрів України від 17.09.1996 №1147 «Про 

затвердження переліку видів діяльності, що належать до природоохоронних 

заходів», рішенням VII сесії Олевської міської ради VIII скликання від 

12.04.2017 року №122 «Про затвердження Програми «Охорона 

навколишнього природного середовища та раціональне використання 

природних ресурсів на 2017-2018 роки» та враховуючи рекомендацію 

постійної комісії міської ради з питань планування, фінансів, бюджету та 

соціально-економічного розвитку, міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Внести зміни до Програми «Охорона навколишнього природного середовища 

та раціональне використання природних ресурсів на 2017-2018 роки», 

доповнивши «Перелік природоохоронних заходів, які фінансуються 

відповідно до Програми «Охорона навколишнього природного середовища та 

раціональне використання природних ресурсів на 2017-2018 роки» пунктом 

10 «Поточний ремонт систем водопостачання та водовідведення» на суму 

200 000 грн (двісті тисяч гривень 00 копійок), згідно з додатком. 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

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

економічного розвитку. 

 

Міський голова                                                                    О.В. Омельчук 
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Додаток 

до рішення ХХ сесії Олевської 

міської ради  VIII скликання від 

15.12.2017 року № ___  

«Про внесення змін до Програми 

«Охорона навколишнього  

природного середовища та 

раціональне використання  

природних ресурсів на 2017-2018 

роки» 

Перелік природоохоронних заходів, які фінансуються відповідно до Програми 

«Охорона навколишнього природного середовища та раціональне використання 

природних ресурсів  

на 2017-2018 роки» 
 

№ 

з/п 

Назва заходу Виконавець Термін виконання Обгрунтування* 

1 2 3 4 5 

1 Про ведення заходів із захисту 

від підтоплення і затоплення 

 За потребою п.25 

2 Ліквідація наслідків буреломів, 

вітровалів та сніголомів 

За потребою п.44 

3 Виконання заходів з озеленення 

територій Олевської 

територіальної громади 

За потребою п.47 

4 Придбання спеціального 

обладнання (контейнерів) для 

збору твердих побутових 

відходів 

За потребою п.68 

5 Збирання та перевезення твердих 

побутових відходів на 

території міської ради 

Протягом року п.74-1 

6 Впорядкування сміттєзвалищ 

ТПВ та ліквідація стихійних 

звалищ відходів на території 

Олевської територіальної 

громади 

Протягом року п. 74-1 

7 Виготовлення технічної 

документації щодо складання 

паспорту місця видалення 

відходів Олевської міської ради 

За потребою п.74-1, 78 

8 Реалізації проекту 

«Реконструкція централізованих 

систем водопостачання і 

водовідведення «Очисні споруди 

каналізації потужністю 500 м. 

куб. на добу в м. Олевську» 

 

2017-2018 роки Співфінансування 

9 Реконструкція каналізаційного 

колектору у м. Олевськ; 
 

Протягом року Співфінансування 

10 Поточний ремонт систем 

водопостачання та 

водовідведення 

 

2017-2018 роки 200 000,00 грн. 

(двісті тисяч 

гривень 00 копійок) 

 Всього:   2 177 297,00 грн. 

Секретар                                                                                   В.О. Шейко 
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УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 

ХХ сесія           VІІІ скликання  

 

від 15.12.2017 року  

 

Про внесення змін у  рішення  

сесій Олевської міської ради 
 

Розглянувши заяви громадян:  

- Козловця Михайла Мусійовича, проживає за адресою: вул. Центральна, 

3, с. Кам’янка, Олевський р-н, Житомирська обл. про внесення змін у 

рішення XI сесії Кам’янської сільської ради VII-го скликання від 15.12. 

2016 року «Про надання дозволу на розроблення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) для безоплатної передачі у власність 

земельних ділянок для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарськиї будівель і споруд та ведення особистого селянського 

господарства»; 

- Козловець Ольги Миколаївни, проживає за адресою: вул. Нова,1,                

м. Олевськ, Житомирська обл. про внесення змін у рішення XI сесії 

Кам’янської сільської ради VII-го скликання від 15.12. 2016 року «Про 

надання дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для 

безоплатної передачі у власність земельних ділянок для будівництва та 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд та 

ведення особистого селянського господарства»;  

- Гришко Тетяни Миколаївни, проживає за адресою: вул. 20-річчя 

незалежності України, 17, м. Олевськ,  Житомирська обл. про внесення 

змін у рішення ІІІ сесії Олевської міської ради VІІІ скликання від 17 

лютого 2017 року № 42«Про надання дозволу на розроблення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки комунальної власності в натурі (на місцевості) для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка), для ведення садівництва та 

будівництва індивідуального гаража»;  

- Халімончука Юрія Даниловича, проживає за адресою: вул. Західна,21-

а, с.Кишин, Олевський р-н, Житомирська обл. про внесення змін у 
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рішення VІІІ сесії Кишинської сільської ради Олевського району 

Житомирської області VІІ скликання від 30.12.2016 року № 137 «Про 

надання дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) для безоплатної передачі у власність земельних ділянок для 

будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських 

будівель і споруд та  ведення особистого селянського господарства» 

У зв'язку з необхідністю виправлення технічних помилок: 

- у рішенні   ХІІІ сесії  Олевської міської ради VІІІ скликання від 11.08. 

2017 року №231 «Про надання дозволу на розроблення проектів 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок комунальної 

власності з метою передачі безоплатно у власність для будівництва та 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка), для ведення особистого селянського 

господарства, для ведення садівництва»;  

- у рішенні ХVІІ сесії Олевської міської ради VІІІ скликання від 

13.10.2017року №315 «Про прийняття до управління Олевської міської 

ради не переоформлених  земельних часток (паїв), які знаходяться в 

адміністративному підпорядкуванні Олевської міської ради (в 

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

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

розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

ведення товарного сільськогосподарського виробництва з метою 

передачі у користування на умовах оренди»; 

- у рішенні  ІV сесії Олевської міської ради VІІІ скликання від 14.03. 

2017 року №66 «Про розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки комунальної власності для будівництва 

та обслуговування будівель торгівлі з метою продажу (викупу) на 

земельних торгах»; 

- у рішенні  ХVІІІ сесії  Олевської міської ради VІІІ скликання від 

16.11.2017 року №362  «Про затвердження технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) з метою продажу права власності на конкурентних засадах 

(земельних торгах) для будівництва та обслуговування будівель 

торгівлі» 

- у рішенні  ХVІІІ сесії Олевської міської ради VІІІ скликання від 

16.11.2017 року №364  «Про виготовлення звіту про експертну грошову 

оцінку земельної ділянки», керуючись ст.ст. 12, 40, 81, 88, 89, 96, 116, 

118, 119, 120, 121, 131 та п. 7 Х Розділу Перехідних положень 

Земельного кодексу України,  ст. 8, 20, 22, 25, 50, 56 Закону України 

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

самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної комісії 

міської ради з питань земельних відносин, охорони природи та 

надзвичайних ситуацій, міська рада 
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ВИРІШИЛА:  

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

скликання від 15.12. 2016 року «Про надання дозволу на розроблення 

технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) для безоплатної передачі у власність 

земельних ділянок для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарськиї будівель і споруд та ведення особистого селянського 

господарства» в частині «ВИРІШИЛА:»  п. 1 викласти в наступній редакції: 

 «1. Надати дозвіл гр. Козловцю Михайлу Мусійовичу на договірних умовах 

з проектною землевпорядною організацією замовити розроблення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості) для безоплатної передачі у власність земельних 

ділянок для будівництва та обслуговування жилого будинку господарських 

будівель і споруд загальною орієнтованою площею 0,2500 га за адресою: вул. 

Центральна, 3, с. Кам’янка, та ведення особистого селянського господарства 

загальною орієнтованою площею 0,1951 га за адресою: вул. Центральна, 3, с. 

Кам’янка,». 

2. Внести зміни у рішення ХІ сесії Кам’янської сільської ради VІІ-го 

скликання від 15.12. 2016 року «Про надання дозволу на розроблення 

технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) для безоплатної передачі у власність 

земельних ділянок для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд та ведення особистого селянського 

господарства», в частині «ВИРІШИЛА:»  п. 1 викласти в наступній редакції: 

 «1. Надати дозвіл гр. Козловець Ользі Миколаївні на договірних умовах з 

проектною землевпорядною організацією замовити розроблення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості) для безоплатної передачі у власність земельних 

ділянок для будівництва та обслуговування жилого будинку господарських 

будівель і споруд загальною орієнтованою площею 0,2500 га за адресою: вул. 

Нова, 1, с. Кам’янка, та ведення особистого селянського господарства 

загальною орієнтованою площею 0,0460 га за адресою: вул. Нова, 1, с. 

Кам’янка». 

3. Внести зміни у рішення ХІІІ сесії Олевськоїміської ради  VІІІ скликання 

від 11.08. 2017 року №231  «Про надання дозволу на розроблення проектів 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок комунальної власності з 

метою передачі безоплатно у власність для будівництва та обслуговування 

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

ведення особистого селянського господарства, для ведення садівництва» 

відносно Дрогальчук Ольги Василівни,  а саме: у назві питання порядку 

денного та далі по тексту, слова «розроблення проектів землеустрою» 

замінити на слова «розроблення технічної документації  із землеустрою щодо 

встановлення (відновленя) меж». 

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

скликання від 17 лютого 2017 року № 42 «Про надання дозволу на 
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розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки комунальної власності в натурі (на 

місцевості) для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), для ведення 

садівництва та будівництва індивідуального гаража» у пункті 6. розділу 

«Орієнтовна площа»  цифри «0,1282» змінити на цифри «0,1762», у розділі 

«Для ведення садівництва» цифри «0,0282» змінити на цифри «0,0762». 
 

 

 

№ 

п/

п 

 

 

 

Прізвище, 

53бл’я, по 

батькові 

 

 

 

Місце проживання 

 

 

 

Адреса земельної ділянки 

 

 

Орієнтовн

аплоща, 

га 

 

Для 

будівниц

тва і 

обслугов

ування  

будинку, 

га 

Для 

веденн

я 

садівни

цтва,  

га 

 

Для 

будівни

цтва та  

обслуго 

вуванн

ягараж

а 

1 2 3 4 5 6 7 8 

6  Гришко Тетяна 

Миколаївна 

 

м. Олевськ, 

вул. 20-річчя 

незалежності 

України, 17 

м. Олевськ,  

вул. 20-річчя незалежності 

України, 17 

0.1762 0.1000 0,0762 - 

 

5. Внести зміни у рішення VІІІ сесії Кишинської сільської ради Олевського 

району Житомирської області VІІ скликання від 30.12.2016 року № 137 «Про 

надання дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо 

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

для безоплатної передачі у власність земельних ділянок для будівництва та 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд та  

ведення особистого селянського господарства» у пункті 1 частини 

«ВИРІШИЛА» слова та цифри «та ведення особистого селянського 

господарства загальною орієнтовною площею 0,05 га» змінити на слова та 

цифри «та ведення особистого селянського господарства загальною 

орієнтовною площею 0,5733 га». 

6. Внести зміни у рішення  ХVІІ сесії Олевської міської ради   VІІІ скликання 

від 13.10. 2017 року №315  «Про прийняття до управління Олевської міської 

ради не переоформлених земельних часток (паїв), які знаходяться в 

адміністративному підпорядкуванні Олевської міської ради (в 

адміністративних межах  с.Кишин, с. Покровське, с.Калинівка, с.Зубковичі, 

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

технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельних ділянок в натурі (на місцевості) для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва з метою передачі у користування на 

умовах оренди.», а саме пункт 4. частини «ВИРІШИЛА» викласти у 

наступній редакції: 

 «4.Прийняти до управління Олевської міської ради не переоформлені 

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

265,6390 га, які знаходяться в адміністративному підпорядкуванні Олевської 

міської ради (в адміністративних межах с.Зубковичі),  згідно  додатку. ». 
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7. Внести зміни у рішення  ІV сесії Олевської міської ради VІІІ скликання від 

14.03.2017 року №66  «Про розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки комунальної власності для будівництва та 

обслуговування будівель торгівлі з метою продажу (викупу) на земельних 

торгах», а саме: 

-  назву рішення викласти у наступній редакції:  «Про розроблення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки 

комунальної власності в натурі (на місцевості) для розміщення та 

експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд 

підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості з метою 

продажу (викупу) на земельних торгах»; 

-  пункт 1 викласти в наступній редакції: «Замовити, на договірних умовах, з 

проектною землевпорядною організацією, розроблення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки 

комунальної власності в натурі (на місцевості) для розміщення та 

експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд 

підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості (Код 11.02 

за КВЦПЗ) орієнтовною площею 0,5317 га, що знаходиться за адресою: 

вул.Київська, 56, м.Олевськ, Житомирська обл. з метою продажу (викупу)на 

земельних торгах». 

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

від 16.11.2017 року №362  «Про затвердження технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) з метою продажу права власності на конкурентних засадах 

(земельних торгах) для будівництва та обслуговування будівель торгівлі», а 

саме: 

- назву рішення викласти у наступній редакції:  «Про затвердження технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості) з метою продажу права власності на конкурентних 

засадах (земельних торгах) для розміщення та експлуатації основних, 

підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, 

машинобудівної та іншої промисловості»; 

- пункт 1 викласти в наступній редакції:«1.Затвердити технічну 

документацію із землеустрою, щодо встановлення меж земельної ділянки 

комунальної власності в натурі (на місцевості) з метою продажу права 

власності на конкурентних засадах (земельних торгах) для розміщення та 

експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд 

підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості (Код 11.02 

за КВЦПЗ) загальною площею 0,5317 га, кадастровий номер: 

1824455100:02:004:0021, яка розташована за адресою: вул. Київська, 56, м. 

Олевськ, Житомирської області.» 

9. Внести зміни у рішенні   ХVІІІ сесії  VІІІ скликання від 16.11.2017 року 

№364 «Про виготовлення звіту про експертну грошову оцінку земельної 

ділянки», пункт 1. Викласти у наступній редакції:  
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«1. Замовити на договірних умовах  з суб’єктом оціночної діяльності, який 

має відповідну ліцензію, виготовлення звіту з експертної грошової оцінки 

земельної ділянки несільськогосподарського призначення площею 0,5317 га, 

з метою продажу права власності на конкурентних засадах (земельних 

торгах) для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних 

будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої 

промисловості  

(Код 11.02 за КВЦПЗ), яка розташована за адресою: вул. Київська, 56, м. 

Олевськ, Житомирської області.» 

10. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника 

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

комісію з питань земельних відносин, охорони природи та надзвичайних 

ситуацій. 

 

 

Міський голова        О.В. Омельчук 
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УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  №  

ХХ сесія           VІІІ скликання  

 

від 15.12.2017 року  
 

Про укладання договорів 

оренди земельних ділянок 

комунальної власності 

 

Розглянувши заяву ФОП Бобрус Тетяни Миколаївни, проживає за 

адресою: вул. Коростенська, 8, м. Олевськ, Житомирської області, відповідно 

до Закону України «Про оренду землі», ст. 93, 124 Земельного кодексу 

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

враховуючи висновок постійної комісії міської ради з питань земельних 

відносин, охорони природи та надзвичайних ситуацій, міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Укласти договір оренди земельної ділянки комунальної власності для 

будівництва та обслуговування будівель торгівлі (КВЦПЗ 03.07) яка 

розташована за адресою: вул. Шкільна, 2-а, м. Олевськ, Олевського р-ну, 

Житомирської області, площею 0,0428 га, кадастровий номер земельної 

ділянки 1824455100:01:016:0042, терміном на 5 (п’ять) років, між міською 

радою та ФОП Бобрус Тетяною Миколаївною. Встановити річну орендну 

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

2. У разі закінчення терміну користування земельною ділянкою, повернути 

дану земельну ділянку у відання міської ради у стані придатному для 

подальшого її використання за призначенням або звернутись до 

Олевської міської ради за два місяці до закінчення договору оренди землі 

щодо його поновлення. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника 

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

комісію міської ради з питань земельних відносин, охорони природи та 

надзвичайних ситуацій. 

 

Міський голова                                                                             О.В. Омельчук  
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УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 

ХХ сесія           VІІІ скликання  

 

від 15.12.2017 року  

 

Про надання дозволу на розроблення  

технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки комунальної власності 

в натурі (на місцевості) з метою передачі її 

в користування на умовах оренди для 

будівництва та обслуговування будівель торгівлі    

 

            Розглянувши спільну заяву Дубровець Марії Григорівни, проживає за 

адресою: вул.Щорса, 11, м.Олевськ, Житомирської обл. та Сарницької Лесі 

Вікторівни, проживає за адресою: вул.Ковпака, 43, м.Олевськ, Житомирська 

обл., ФОП Лимар Поліни Василівни, проживає за адресою: вул.Зарічна, 15, 

с.Варварівка, Олевського р-ну,  Житомирської обл., керуючись ст.ст. 

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

20,22,25,50,51,55 Закону України «Про землеустрій», ст.26 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної 

комісії міської ради з питань земельних відносин, охорони природи та 

надзвичайних ситуацій, міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Надати дозвіл Дубровець Марії Григорівні спільно з Сарницькою Лесею 

Вікторівною на розроблення технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки комунальної власності в 

натурі (на місцевості) з метою передачі у спільне користування на умовах 

оренди для будівництва та обслуговування будівель торгівлі розташованої за 

адресою: вул. Герцена, 24, м. Олевськ, Житомирська обл., орієнтовною 

площею 0, 0608 га.  

2. Надати дозвіл ФОП Лимар Поліні Василівні на розроблення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

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

передачі у  користування на умовах оренди для будівництва та 

обслуговування будівель торгівлі розташованої за адресою вул. Зарічна, 15, 
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с.Варварівка, Олевський р-н, Житомирська обл. орієнтовною площею 0, 0300 

га. 

3. Дубровець Марії Григорівні спільно з Сарницькою Лесею Вікторівною 

звернутися до суб’єкта господарювання, що є виконавцем робіт по 

виготовленню технічної документації із землеустрою. 

4. ФОП Лимар Поліні Василівні звернутися до суб’єкта господарювання, що 

є виконавцем робіт по виготовленню технічної документації із землеустрою. 

5. Дубровець Марії Григорівні спільно з Сарницькою Лесею Вікторівною 

технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

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

метою передачі у спільне користування на умовах оренди, погоджену у 

встановленому законодавством порядку в місячний термін подати на 

затвердження чергової сесії міської ради. 

6. ФОП Лимар Поліні Василівні технічну документацію із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж  земельної ділянки комунальної власності в 

натурі (на місцевості) з метою передачі в користування на умовах оренди, 

погоджену у встановленому законодавством порядку в місячний термін 

подати на затвердження чергової сесії міської ради 

7. Виготовлення документації із землеустрою є комерційним ризиком 

замовника. 

8. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника 

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

ради із питань  земельних відносин.  

 

 

 

Міський голова        О.В. Омельчук 
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УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

Р І Ш Е Н Н Я  № 

ХХ сесія           VІІІ скликання  

 

від 15.12.2017 року  
 

Про затвердження звіту про 

експертну грошову оцінку 

земельної ділянки несільсько- 

господарського призначення 

 

Розглянувши заяви громадян: 

- ФОП Яковчук Тетяни Юхимівни, проживає за адресою: пров.    

Промисловий, 12, м.Олевськ, Олевського р-ну, Житомирської обл.; 

- Чорної Оксани Михайлівни, проживає за адресою: вул. Промислова, 51,   м. 

Олевськ, Олевського р-ну, Житомирської обл., керуючись ст.128 Земельного 

Кодексу України, Законом України «Про оцінку земель», ст. 26 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні» та враховуючи 

рекомендації постійної комісії міської ради з питань земельних відносин,  

охорони природи та надзвичайних ситуацій, міська рада 

ВИРІШИЛА:  

1. Затвердити звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення загальною площею 690 кв. м., яка 

розташована за адресою: вул. Свято-Миколаївська, 175-а, м. Олевськ, 

Олевського району, Житомирської області, кадастровий номер: 

1824455100:01:017:1001, з метою продажу (викупу) в сумі 35 659,00 грн. 

(без ПДВ) (тридцять п’ять тисяч шістсот п’ятдесят дев’ять грн.) (без 

ПДВ)). Вартість 1 кв.м. земельної ділянки становить: 51,68 грн. (без ПДВ), 

яка надана Яковчук Тетяні Юхимівні в користування на умовах оренди 

для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови 

(Код 03.15 за КВЦПЗ). 

2. Затвердити звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення загальною площею 190 кв. м., яка 

розташована за адресою: вул. Промислова, 51-А, м. Олевськ, Олевського 

району, Житомирської області, кадастровий номер: 

1824455100:01:037:0323, з метою продажу (викупу) в сумі 11 410,00 грн. 

(без ПДВ) (одинадцять тисяч чотириста десять грн.) (без ПДВ)). Вартість 

1 кв.м. земельної ділянки становить: 60,05 грн. (без ПДВ), яка надана 

Чорній Оксані Михайлівні в користування на умовах оренди для 
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будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови (Код 

03.07 за КВЦПЗ). 

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

нотаріально посвідчити договір купівлі-продажу земельної ділянки, що 

розташована за адресою: вул. Свято-Миколаївська, 175-а, м. Олевськ, 

Олевського р-ну, Житомирської області, кадастровий номер: 

1824455100:01:017:1001, за ціною  35 659 грн. 00 коп, вартість 1 кв.м = 51 

грн. 68 коп. 

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

нотаріально посвідчити договір купівлі-продажу земельної ділянки що 

розташована за адресою: вул. Промислова, 51-А, м. Олевськ, Олевського 

р-ну, Житомирської області, кадастровий номер: 1824455100:01:037:0323, 

за ціною  11 410 грн. 00 коп, вартість 1 кв.м = 60 грн. 05 коп. 

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника  

управління земельних відносин  Біленець Н. І. та постійну комісію 

міської ради з питань земельних відносин, охорони природи та 

надзвичайних ситуацій. 

 

Міський голова                    О.В. Омельчук 
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УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

Р І Ш Е Н Н Я  № 

ХХ сесія           VІІІ скликання  

 

від 15.12.2017 року  
 

Про  надання  дозволу    на     

виготовлення  звіту про експертну 

грошову   оцінку  земельної  ділянки  

 

              Розглянуши заяви  ФОП Русанової Наталії Михайлівни, проживає за 

адресою: вул. Промислова, 72, кв. 1 про надання дозволу на викуп земельної 

ділянки несільськогосподарського призначення, яка надана в оренду, 

керуючись  ст. ст. 12, 127, 128 Земельного кодексу України, Указом 

Президента  України  «Про продаж земель  несільськогосподарського 

призначення» від  19.01.1999 року № 32-99, п. 34 ч. 1 ст. 26 Закону України 

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

оренду землі»,  враховуючи рекомендації постійної комісії з земельних 

питань,  міська рада 

  ВИРІШИЛА: 

1. Надати дозвіл на  виготовлення звіту з експертної грошової оцінки 

земельної ділянки несільськогосподарського  призначення ФОП Русановій 

Наталії Михайлівні площею 0,1500 га, яка надана в користування  на  умовах  

оренди для будівництва та обслуговування будівель торгівлі (КВПЦЗ 03.07), 

за адресою: вул. Герцена, 13, м. Олевськ, Житомирська обл. 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника  

управління земельних відносин  Біленець Н. І. та на постійну комісію міської 

ради з питань земельних відносин, охорони природи та надзвичайних 

ситуацій. 

 

 Міський голова         О.В. Омельчук 
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УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

Р І Ш Е Н Н Я  № 

ХХ сесія           VІІІ скликання  

від 15.12.2017 року  
 

Про прийняття до управління Олевської міської ради 

не переоформлених  земельних часток (паїв), 

які знаходяться в адміністративному підпорядкуванні  

Олевської міської ради (в адміністративних межах 

с. Зубковичі) та укладання договорів оренди землі  

сільськогосподарського призначення 

 

    Розглянувши заяву ФЕРМЕРСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА  «АЗАЛІЯ 

АГРО» зареєстрованого за адресою с.Зубковичі, Олевський р-н, 

Житомирська обл. керуючись ст. 83 Земельного кодексу України, 

ст.ст.1283,1285 Цивільного кодексу, ст. ст.5,6,13,15, 16, 19,21 Закону України 

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

враховуючи висновок постійної комісії міської ради з питань земельних 

відносин, охорони природи та надзвичайних ситуацій, міська рада  

ВИРІШИЛА:  
1. Прийняти до управління Олевської міської ради не переоформлені земельні частки 

(паї), що входять до складу спадщини загальною площею  55,1320 га,  які знаходяться 

в адміністративному підпорядкуванні Олевської міської ради (в адміністративних 

межах с.Зубковичі в урочищі «Гущі»), згідно  додатку.   

2. Укласти договори оренди земельних ділянок (не переоформлених земельних часток 

(паїв)) сільськогосподарського призначення, що входять до складу спадщини, які 

розташовані в адміністративних межах с.Зубковичі в урочищі «Гущі» з 

ФЕРМЕРСЬКИМ ГОСПОДАРСТВОМ  «АЗАЛІЯ АГРО», згідно додатку, терміном на 

7 років, але не більше ніж до моменту державної реєстрації права власності 

спадкоємця на земельну(земельні) ділянку(ділянки) або до набрання законної сили 

рішенням суду про визнання спадщини відумерлою, про що обов’язково зазначити в 

договорі оренди землі.  

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

7. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника управління 

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

питань земельних відносин,  охорони природи та надзвичайних ситуацій.  

 

 

Міський голова      О.В. Омельчук 
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УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

Р І Ш Е Н Н Я  № 

ХХ сесія           VІІІ скликання  

 

від 15.12.2017 року  
 

Про надання дозволу на розроблення 

технічної документації із землеустрою  

щодо встановлення (відновлення) меж  

земельної ділянки комунальної власності  

в натурі (на місцевості) з метою передачі  

безоплатно у власність для будівництва і  

обслуговування житлового будинку, господарських  

будівель і споруд (присадибна ділянка). 

 

    Розглянувши заяви громадян: 

- Рябощук Світлани Юхимівни, проживає за адресою: пров. Козацький, 2, с. 

Жубровичі, Олевський р-н, Житомирська обл.; 

- Шепетько Надії Анатоліївни, проживає за адресою: вул. Устима 

Кармалюка, 41, м. Олевськ, Житомирська обл.; 

- Ренкас Олени Василівни,  проживає за адресою: вул. Зоряна, 16, м. Олевськ, 

Житомирська обл..;  

- Швець Адама Яковича, який проживає за адресою: вул. Жовтнева, 10, с. 

Жубровичі, Олевський р-н, Житомирська обл..; 

- Кравченко Катерини Федорівни, яка проживає за адресою: пров. 

Інтернаціональний, 10, м. Олевськ, Житомирська обл.; 

- Козловця Володимира Васильовича, який проживає за адресою: вул. Олени 

Пчілки, 56, м. Олевськ, Житомирська обл.; 

- Ушко Володимира Степановича, який проживає за адресою: вул. 

Інтернаціональна, 38 а, кв.11, м. Олевськ, Житомирська обл.; 

- Матвіївої Ірини Валеріївни, яка проживає за адресою вул. Набережна, 20, м. 

Олевськ, Житомирська обл., Матвіїва Ігоря Григоровича, який проживає за 

адресою: пров. Г. Бабій, 7, м. Олевськ, Житомирська обл.;  

- Гайчені Олександра Адамовича, який проживає за адресою: вул. Перемоги, 

24, с. Кишин, Олевського р-ну, Житомирської обл.; 

- Гайчені Людмили Петрівни, яка проживає за адресою: вул. Житомирська, 

73, с. Кишин, Олевського р-ну, Житомирської обл.; 

- Тимощук Надії Федорівни, яка проживає за адресою: вул. Лісова, 6, с. 

Забороче, Олевського р-ну, Житомирської обл.; 
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- Гриба Олексія Миколайовича, який проживає за адресою: пров. 

Молодіжний, 4 кв.53, м. Зеленодольськ, Апостолівський р-н, 

Дніпропетровської обл. про надання дозволу на розроблення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

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

передачі безоплатно у власність для будівництва і обслуговування житлового 

будинку господарських будівель і споруд, керуючись ст. 144 Конституції 

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

ст.ст. 8, 20, 22, 25, 55 Закону України «Про землеустрій», ст. 26 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні» та враховуючи висновок 

постійної комісії міської ради з питань земельних відносин, охорони природи 

та надзвичайних ситуацій, міська рада 

ВИРІШИЛА:  

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

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

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

передачі безоплатно у власність для будівництва і обслуговування житлового 

будинку господарських будівель і споруд (Код 02.01 за КВЦПЗ).              

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

господарювання, що є виконавцем робіт по виготовленню технічної 

документації із землеустрою. 

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

законодавством порядку технічну документацію із землеустрою подати в 

місячний термін на затвердження до міської ради. 

4.Виготовлення технічної документації щодо відведення земельної ділянки та 

документації землеустрою є комерційним ризиком замовника. 

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника 

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

комісію міської ради з питань земельних відносин, охорони природи та 

надзвичайних ситуацій. 

 

 

Міський голова        О.В. Омельчук 
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 Додаток 

до рішення ХХ сесії Олевської міської 

ради VІІІ скликання від 15.12.2017 

року №   «Про надання дозволу на 

розроблення технічної документації із  

землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки 

комунальної власності в натурі (на 

місцевості) з метою передачі 

безоплатно у власність для 

будівництва і обслуговування 

житлового будинку. 

 

СПИСОК 

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

ділянки комунальної власності в натурі (на місцевості) з метою передачі безоплатно у власність для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд. 

 

 

 

 

№ 

п

/

п 

 

 

 

Прізвище, ім’я , по 

батькові 

 

 

 

Місце проживання 

 

 

 

Адреса земельної ділянки 

 

 

Загальнап

лоща, 

га 

 

Для 

будівництва і 

обслуговуванн

я житлового 

будинку, 

господарських   

будівель і  

споруд, га 

1 2 3 4 5 6 

1 Рябощук Світлана 

Юхимівна 

пров. Козацький, 2, с. 

Жубровичі, Олевський р-н, 

Житомирська обл.. 

пров. Козацький, 2,  

с. Жубровичі,  

Олевський р-н, Житомирська 

обл... 

0,2500 0,2500 

2 Шепетько Надія 

Анатоліївна 

вул. Устима Кармалюка, 41, 

 м. Олевськ, Житомирська 

обл. 

вул. Устима Кармалюка, 41, 

 м. Олевськ, Житомирська обл... 

0,0800 0,0800 

3 Ренкас Олена Василівна вул. Зоряна, 16,  

м. Олевськ, Житомирська 

обл. 

вул. Зоряна, 16,  

м. Олевськ,  

Житомирська обл. 

0,1000 0,1000 

4 Швець Адам Якович вул. Жовтнева, 10, 

с. Жубровичі, Олевський р-

н, Житомирська обл. 

вул. Жовтнева, 10, 

с. Жубровичі,  

Олевський р-н, Житомирська 

обл. 

0,2400 0,2400 

5 Кравченко Катерина 

Федорівна 

пров. Інтернаціональний, 10,  

м. Олевськ, Житомирська 

обл. 

пров. Інтернаціональний, 10,  

м. Олевськ, Житомирська обл. 

0,0800 0,0800 

6 Козловець Володимир 

Васильович 

вул. Олени Пчілки, 56, 

 м. Олевськ, Житомирська 

обл. 

вул. Олени Пчілки, 56, 

 м. Олевськ, Житомирська обл. 

0,0800 0,0800 

7 Ушко Володимир 

Степанович 

вул. Інтернаціональна, 38 а, 

кв.11, м. Олевськ, 

Житомирська обл. 

вул. Московська, 50,  

м. Олевськ,  

Житомирська обл. 

0,1000 0,1000 

8 Матвіїва Ірина Валеріївна 

 

 

 

вул. Набережна, 20,  

м. Олевськ,  

Житомирська обл. 

 

вул. Набережна, 20,  

м. Олевськ,  

Житомирська обл. 

0,1000 0,1000 

Матвіїв Ігор Григорович пров. Г.Бабій, 7  

м. Олевськ,  

Житомирська обл. 

9 Гайченя Олександр 

Адамович 

вул. Перемоги, 24, 

 с. Кишин,  

Олевський р-н, 

Житомирська обл. 

вул. Перемоги, 24, 

 с. Кишин,  

Олевський р-н,  

Житомирська обл. 

0,2500 0,2500 
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1

0 

Гайченя Людмила 

Петрівна 

вул. Житомирська, 73, с. 

Кишин, Олевський р-н, 

Житомирська обл. 

вул. Житомирська, 73, с. Кишин, 

Олевський р-н, Житомирська 

обл. 

0,2500 0,2500 

1

1 

Тимощук Надія 

Федорівна 

вул. Лісова, 6,  

с. Забороче, 

Олевський р-н, 

Житомирська обл. 

вул. Лісова, 6,  

с. Забороче, 

 Олевський р-н,  

Житомирська обл. 

0,2500 0,2500 

1

2 

Гриб Олексій 

Миколайович 

пров. Молодіжний, 4 кв.53, 

м. Зеленодольськ, 

Апостолівський р-н, 

Дніпропетровська обл. 

вул. Центральна, 82,  

с. Юрове, 

 Олевський р-н, 

 Житомирська обл. 

0,1800 0,1800 

 

 

 

 

Начальник управління земельних відносин               Н.І. Біленець 
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УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

Р І Ш Е Н Н Я  № 

ХХ сесія           VІІІ скликання  

 

від 15.12.2017 року  
 

Про затвердження технічної документації  

із землеустрою щодо встановлення (відновлення)  

меж земельної ділянки комунальної власності  

в натурі (на місцевості) з метою передачі 

безоплатно у власність для будівництва  

та обслуговування житлового будинку,  

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), 

для ведення особистого селянського господарства, 

для  індивідуального садівництва    

та для будівництва індивідуальних гаражів 

 

         Розглянувши заяви громадян:  

- Ширмука Анатолія Володимировича, проживає за адресою: вул. 

Залізнична, 8,  м. Олевськ, Житомирська обл..; 

- Птащенко Тетяни Григорівни, проживає за адресою: вул. Л. Українки, 

10, с. Жубровичі, Олевського р-ну, Житомирської обл..; 

- Мойсеєнко Анатолія Івановича, проживає за адресою: вул. Гагаріна, 62, 

с. Покровське, Олевського  р-ну, Житомирської обл..; 

- Скумін Валентини Олексіївни, проживає за адресою: вул. 

Фарзаводська, 10, кв.1, м. Олевськ, Житомирська обл.;  

- Хлань Людмили Петрівни, проживає за адресою: вул. Фарзаводська, 

10, кв.2, м. Олевськ, Житомирська обл.; 

- Дубровець Ольги Олександрівни, проживає за адресою: вул. 40 років 

Перемоги, 10, кв.9, м. Олевськ, Житомирська обл.; 

- Кондратовець Любові Андріївни, проживає за адресою: вул. 

Московська, 40, м. Олевськ, Житомирська обл.; 

- Мойсеєнко Івана Степановича,  проживає за адресою: вул. 

Партизанська, 28-а, с. Млинок, Олевського р-ну, Житомирської обл.; 

- Гергала Василя Володимировича, проживає за адресою: вул. Садова, 3, 

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

- Мороз Алли Миколаївни, проживає за адресою: вул. Центральна, 38, с. 

Кам’янка, Олевського р-ну, Житомирської обл.; 
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- Симончук Марини Петрівни, проживає за адресою: вул. Лесі Українки, 

18, с. Андріївка, Олевського р-ну, Житомирської обл.; 

- Андруховець Наталії Миколаївни, проживає за адресою: вул. 

Центральна, 4, с. Соснівка, Олевського р-ну, Житомирської обл.; 

- Швидкого Олега Миколайовича, проживає за адресою: вул. Гагаріна, 

77, с. Покровське, Олевського р-ну, Житомирської обл.; 

- Кондратюка Андрія Івановича, проживає за адресою: вул. 8-Березня, 5 

А, с. Покровське, Олевського р-ну, Житомирської обл.; 

- Стафейчука Івана Івановича, проживає за адресою: вул. Шевченка, 34, 

с. Сущани, Олевський р-н., Житомирська обл.; 

- Туровець Наталії Адамівни, проживає за адресою: вул. Шевченка, 12, с. 

Сущани, Олевський р-н., Житомирська обл.; 

- Шапорди Максима Юрійовича, проживає за адресою: вул. Річна, 25, с. 

Хмелівка, Олевський р-н., Житомирська обл.; 

- Власовець Наталії Федорівни, проживає за адресою: вул. Лісова, 14,                 

с. Корощине, Олевський р-н, Житомирська обл.; 

- Козловця Миколи Миколайовича, проживає за адресою: вул. 

Шевченка, 31, с. Кам’янка, Олевський р-н, Житомирська обл.;  

- Лозко Василя Івановича, який проживає за адресою вул. Нова, 6,              

с. Кам’янка, Олевський р-н, Житомирська обл.;  

- Курильчука Віктора Володимировича, проживає за адресою: вул. 

Лісова, 2а, с. Калинівка, Олевський р-н, Житомирська обл.; 

- Рабоша Сергія Петровича, проживає за адресою: вул. Кишинська, 6, с. 

Забороче, Олевський р-н, Житомирська обл.; 

- Васильчука Володимира Вікторовича, проживає за адресою: вул. 

Кузнецова, 33, с. Калинівка, Олевський р-н, Житомирська обл.; 

- Олійник Єви Іванівни, проживає за адресою: вул. Корольова, 14, м. 

Олевськ, Житомирська, обл.; 

- Гриба Федіра Миколайовича, проживає за адресою: вул. Набережна, 

13, с. Юрове, Олевський р-н, Житомирська обл.; 

- Талаха Миколи Васильовича, проживає за адресою: вул. Лесі Українки, 

29, с. Андріївка, Олевський р-н, Житомирська обл.; 

- Охремчук Тетяни Сергіївни, проживає за адресою: вул. Покровська, 37 

А, с. Сущани, Олевський р-н, Житомирська обл.; 

- Федосюк Надії Юхимівни, проживає за адресою: вул. Герцена, 18 кв.4,  

- Гавриленко Ніни Олексіївни, проживає за адресою: вул. Центральна, 

12, с. Юрове, Олевський р-н, Житомирська обл.; 

- Кравченка Володимира Васильовича, проживає за адресою: вул. 

Весняна, 9, м. Олевськ, Житомирської обл.; 

- Шепетька Анатолія Дмитровича, проживає за адресою: вул. Калинова, 

6, м. Олевськ, Житомирської обл.; 

- Карпова Марія Дмитрівна, проживає за адресою: вул. Шевченка, 42,             

с. Стовпинка, Олевський р-н, Житомирська обл.; 

- Власової Ольги Іванівни, проживає за адресою: вул. Пушкіна, 63, м. 

Олевськ, Житомирської обл.; 
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- Васькова Івана Антоновича, проживає за адресою: вул. Малікова, 137,       

с. Хочине, Олевського р-ну, Житомирської обл.; 

- Ткачука Сергія Володимировича, проживає за адресою: вул. Шевченка, 

8, с. Калинівка, Олевського р-ну, Житомирської обл.; 

- Гайчені Юрія Олексійовича, проживає за адресою: вул. Шевченка, 31,с. 

Жубровичі, Олевського р-ну, Житомирської обл.; 

- Бондар Тетяни Володимирівни, проживає за адресою: вул. Молодіжна, 

22, с. Тепениця, Олевського р-ну, Житомирської обл.; 

- Ткач Валентини Гаврилівни, проживає за адресою: вул. Набережна, 25, 

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

- Гребенчук Тетяна Олександрівна, проживає за адресою: вул. 

Павліченко, 44 кв.16, м. Біла Церква, Київської обл.; 

- Ступак Лідії Адамівни, проживає за адресою: вул. Суворова, 3, с. 

Кишин, Олевського р-ну, Житомирської обл.; 

- Ковальчука Сергія Володимировича, проживає за адресою: вул. 

Володимирська, 21 кв.1, м. Олевськ, Житомирської обл., Бочковського 

Анатолія Івановича, проживає за адресою: вул. Володимирська, 21 кв.2, 

м. Олевськ, Житомирської обл.; 

- Існюк Галини Іванівни, проживає за адресою: пров. Житомирський,  9, 

м. Олевськ, Житомирської обл. про затвердження технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки комунальної власності  в натурі (на місцевості) з 

метою передачі безоплатно у власність, для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка), для ведення особистого селянського 

господарства, для індивідуального садівництва та для будівництва 

індивідуальних гаражів на підставі, 69ст.ст. 8, 20, 22, 25, 55 Закону 

України «Про землеустрій», 69 ст.ст. 12, 40, 81, 116, 118, 121, 122 

Земельного кодексу України, 69 ос.26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні та  враховуючи висновок постійної комісії 

міської ради з питань земельних відносин, охорони природи та 

надзвичайних ситуацій, міська рада 

ВИРІШИЛА:  

1. Затвердити громадянам, згідно додатку, технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки 

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

власність для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

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

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

КВЦПЗ), для індивідуального садівництва(Код 01.05 за КВЦПЗ) та для 

будівництва індивідуальних гаражів(Код 02.05 за КВЦПЗ). 

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

ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка),  для ведення 
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особистого селянського господарства, для індивідуального садівництва та 

для будівництва індивідуальних гаражів. 

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

право власності на земельну ділянку. 

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

достовірність та якість технічної документації. 

5. Контроль за виконанням 70 оспод  рішення покласти на начальника 

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

міської ради з питань земельних відносин,охорони природи та надзвичайних 

ситуацій. 

 

 

Міський голова                           О.В. Омельчук 

 
Додаток 

до рішення ХХ сесії Олевської міської 

ради VІІІ скликання  від 15.12.2017 року  

№    «Про затвердження технічної 

документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки комунальної власності в натурі 

(на місцевості) з метою передачі 

безоплатно у власність,земельної ділянки 

для будівництва  і обслуговування 

житлового будинку господарських 

будівель і споруд, для ведення особистого 

селянського господарства,  для 

індивідуального садівництва та для 

будівництва індивідуальних гаражів 

 
СПИСОК 

громадян, яким надаються у власність земельні ділянки щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки 

комунальної власності в натурі (на місцевості) з метою передачі безоплатно у власність,земельної ділянки для 

будівництва  і обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд, для ведення особистого селянського 

господарства,  для індивідуального садівництва та для будівництва індивідуальних гаражів 

 
 

 

 

№ 

п/п 

 

 

 

Прізвище, ім’я, 

по батькові 

 

 

 

Місце 

проживання 

 

 

 

Адреса 

земельної 

ділянки 

 

 

Загальн

а 

площа, 

га 

 

Для 

будів 

ництв

а і 

обслуг

овува

ння 

житло

вого 

будин

ку 

господ

арськ

их 

будіве

ль    і 

спору

д га 

Для 

веден

ня 

індиві

д 

індиві

ді 

садівн

ицтва,  

 га 

Для 

веден

ня 

особис

того 

селянс

ького 

7070сп

ор 

господ

,     га 

Для 

будів

ницт

ва 

індив

ідуал

ьних 

гара

жів,  

га  

Кадастровий номер 

земельної ділянки 

1 2 3 4 5 6 8 7  9 

1 Ширмук 

Анатолій 

Володимирови

ч 

вул. 

Залізнична, 8, 

м. Олевськ,  

Житомирська 

обл. 

вул. 

Залізнична, 8, 

м. Олевськ,  

Житомирська 

обл. 

0,0757 0,075

7 

- - - 1824455100:02:038:0040 

2 Птащенко 

Тетяна 

Григорівна 

вул. Л. 

Українки, 10, 

с.Жубровичі, 

Олевський р-н, 

вул. Л. 

Українки, 10, 

с.Жубровичі, 

Олевський р-н, 

0,4543 0,250

0 

- 0,204

3 

- 1824481601:05:006:0083 

1824481601:05:006:0085 
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Житомирська 

обл. 

Житомирська 

обл. 

3 Мойсеєнко 

Анатолій 

Іванович 

вул. Гагаріна, 

62, 

 с. Покровське, 

Олевський р-н, 

Житомирська 

обл. 

вул. Гагаріна, 

62, 

 с. Покровське, 

Олевський р-н, 

Житомирська 

обл. 

0,3572 0,250

0 

- 0,107

2 

- 1824484401:11:004:0013 

1824484401:11:004:0014 

4 Скумін 

Валентина 

Олексіївна;  

 

вул. 

Фарзаводська, 

10, кв.1, м. 

Олевськ,  

Житомирська 

обл. 

вул. 

Фарзаводська, 

10, м. Олевськ,  

Житомирська 

обл. 

0,1419 0,100

0 

0,041

9 

- - 1824455100:01:022:0060 

1824455100:01:022:0061 

 

Хлань 

Людмила 

Петрівна 

вул. 

Фарзаводська, 

10, кв.2, м. 

Олевськ,  

Житомирська 

обл. 

 

5 Дубровець 

Ольга 

Олександрівна 

вул. 40 років 

Перемоги, 10, 

кв.9, м. 

Олевськ,  

Житомирська 

обл. 

 

пров. Житній, 

12, м. Олевськ,  

Житомирська 

обл. 

0,1500 0,100

0 

0,050

0 

- - 1824455100:01:016:0166 

1824455100:01:016:0167 

6  Кондратовець 

Любов 

Андріївна 

вул. 

Московська, 

40, м. Олевськ,  

Житомирська 

обл. 

 

вул. 

Московська, 

40, м. Олевськ,  

Житомирська 

обл. 

 

0,1100 0,100

0 

0,010

0 

- - 1824455100:02:017:0033 

1824455100:02:017:0034 

7 Мойсеєнко 

Іван 

Степанович 

вул. 

Партизанська, 

28-а, с. 

Млинок, 

Олевський р-

н., 

Житомирська 

обл. 

вул. 

Партизанська, 

28-а, с. 

Млинок, 

Олевський р-

н., 

Житомирська 

обл. 

0,9151 0,250

0 

- 0,665

1 

- 1824484404:03:001:0017 

1824484404:03:001:0018 

8 Гергало 

Василь 

Володимирови

ч 

вул. Садова, 3,  

с. Кам’янка, 

Олевський р-

н., 

Житомирська 

обл. 

вул. Садова, 3,  

с. Кам’янка, 

Олевський р-

н., 

Житомирська 

обл. 

0,3784 0,250

0 

- 0,128

4 

- 1824483601:05:009:0015 

1824483601:05:009:0016 

9 Мороз Алла 

Миколаївна 

вул. 

Центральна, 

38, 

с. Кам’янка, 

Олевський р-

н., 

Житомирська 

обл. 

вул. 

Центральна, 

38, с. 

Кам’янка, 

Олевський р-

н., 

Житомирська 

обл. 

0,4301 0,250

0 

- 0,180

1 

- 1824483601:05:015:0020 

1824483601:05:015:0021 

10 Симончук 

Марина 

Петрівна 

вул. Лесі 

Українки, 18, 

с. Андріївка, 

Олевський р-

н., 

Житомирська 

обл 

вул. Лесі 

Українки, 18, 

 с. Андріївка, 

Олевський р-

н., 

Житомирська 

обл  

0,7824 0,250

0 

- 0,532

4 

- 1824486802:03:003:0010 

1824486802:03:003:0011 

11 Андруховець 

Наталія 

Миколаївна 

вул. 

Центральна, 4, 

с. Соснівка, 

Олевський р-

н., 

Житомирська 

вул. 

Центральна, 4, 

с. Соснівка, 

Олевський р-

н., 

Житомирська 

0,4204 0,250

0 

- 0,170

4 

- 1824487204:14:003:0114 

1824487204:14:003:0115 



ПРОЕКТ 

72 
 

обл. обл. 

12 Швидкий Олег 

Миколайович 

вул. Гагаріна, 

77, 

 с. Покровське, 

Олевський р-

н., 

Житомирська 

обл. 

вул. Гагаріна, 

77, 

 с. Покровське, 

Олевський р-

н., 

Житомирська 

обл. 

0,6401 0,250

0 

- 0,390

1 

- 1824484401:11:006:0020 

1824484401:11:006:0021 

13 Кондратюк 

Андрій 

Іванович 

вул. 8-Березня, 

5 А, 

с. Покровське, 

Олевський р-

н., 

Житомирська 

обл.. 

вул. 8-Березня, 

5 А, с. 

Покровське, 

Олевський р-

н., 

Житомирська 

обл.. 

0,3885 0,250

0 

- 0,138

5 

- 1824484401:11:001:0021 

1824484401:11:001:0022 

14 Стафейчук 

Іван Іванович 

вул. Шевченка, 

34, 

с. Сущани,  

Олевський р-

н., 

Житомирська 

обл. 

вул. Гагаріна, 

с. Сущани,  

Олевський р-

н., 

Житомирська 

обл. 

0,2600 0,250

0 

- 0,010

0 

- 1824486801:02:004:0054 

1824486801:02:004:0055 

15 Туровець 

Наталія 

Адамівна  

вул. Шевченка, 

12, 

с. Сущани,  

Олевський р-

н., 

Житомирська 

обл. 

вул. Шевченка, 

12, 

с. Сущани,  

Олевський р-

н., 

Житомирська 

обл. 

0,1613 0,161

3 

- - - 1824486801:02:002:0088 

16 Шапорда 

Максим 

Юрійович 

вул. Річна, 25, 

 с. Хмелівка, 

Олевський р-

н., 

Житомирська 

обл. 

вул. Лісова, 

108, 

 с. Хмелівка, 

Олевський р-

н., 

Житомирська 

обл. 

0,2500 0,250

0 

- - - 1824487205:16:001:0019 

17 Власовець 

Наталія 

Федорівна 

вул. Лісова, 14,  

 с. Корощине, 

Олевський р-н, 

Житомирська 

обл. 

вул. Лісова, 14,  

 с. Корощине, 

Олевський р-н, 

Житомирська 

обл. 

0,3764 0,250

0 

- 0,126

4 

- 1824486203:11:003:0022 

1824486203:11:003:0023 

18 Козловець 

Микола 

Миколайович 

вул. Шевченка, 

31, 

 с. Кам’янка, 

Олевський р-н, 

Житомирська 

обл. 

вул. Шевченка, 

31, 

 с. Кам’янка, 

Олевський р-н, 

Житомирська 

обл. 

0,2453 0,245

3 

- - - 1824483601:05:047:0015 

19 Лозко Василь 

Іванович 

вул. Нова, 6, с. 

Кам’янка, 

Олевський    р-

н, 

Житомирська 

обл. 

вул. Нова, 6, с. 

Кам’янка, 

Олевський    р-

н, 

Житомирська 

обл. 

0,2500 0,250

0 

- - - 1824483601:05:021:0020 

20 Курильчук 

Віктор 

Володимирови

ч 

вул. Лісова, 2а,  

с. Калинівка, 

Олевський р-н, 

Житомирська 

обл.. 

вул. Лісова, 2а,  

с. Калинівка, 

Олевський р-н, 

Житомирська 

обл.. 

0,4701 0,250

0 

- 0,220

1 

- 1824481301:10:019:0003 

1824481301:10:019:0002 

21 Рабош Сергій 

Петрович 

вул. 

Кишинська, 6, 

с. Забороче, 

Олевський р-н, 

Житомирська 

обл.. 

 

вул. 

Кишинська, 6, 

с. Забороче, 

Олевський р-н, 

Житомирська 

обл.. 

 

0,9111 0,250

0 

- 0,661

1 

- 1824484003:01:002:0024 

1824484003:01:002:0025 

22 Васильчук 

Володимир 

Вікторович 

вул. 

Кузнецова,33,  

с. Калинівка, 

Олевський р-н, 

вул. 

Кузнецова,33,  

с. Калинівка, 

Олевський р-н, 

0,5406 0,250

0 

- 0,290

6 

- 1824481301:10:033:0004 

1824481301:10:033:0005 
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Житомирська 

обл.. 

Житомирська 

обл.. 

23 Олійник Єва 

Іванівна 

вул. 

Корольова, 14, 

м. Олевськ, 

Житомирська 

обл.. 

вул. 

Корольова, 14, 

м. Олевськ, 

Житомирська 

обл.. 

0,1140 0,100

0 

0,014

0 

- - 1824455100:01:034:0143 

1824455100:01:034:0144 

24 Гриб Федір 

Миколайович 

вул. 

Набережна, 13, 

с. Юрове, 

Олевський р-н, 

Житомирська 

обл.. 

вул. 

Набережна, 13, 

с. Юрове, 

Олевський р-н, 

Житомирська 

обл.. 

0,3284 0,250

0 

- 0,078

4 

- 1824488001:04:004:0007 

1824488001:04:004:0008 

25 Талах Микола 

Васильович 

вул. Лесі 

Українки, 29,  

с. Андріївка, 

Олевський р-н, 

Житомирська 

обл.. 

вул. Лесі 

Українки, 29, 

 с. Андріївка, 

Олевський р-н, 

Житомирська 

обл.. 

0,5500 0,250

0 

- 0.300

0 

- 1824486802:03:004:0009 

1824486802:03:004:0010 

26 Охремчук 

Тетяна 

Сергіївна 

вул. 

Покровська, 

37А, с. 

Сущани,  

Олевський р-н, 

Житомирська 

обл.. 

вул. 

Покровська, 

37А, с. 

Сущани,  

Олевський р-н, 

Житомирська 

обл.. 

0,2500 0,250

0 

- - - 1824486801:02:001:0019 

27 Федосюк Надія 

Юхимівна 

вул. Герцена, 

18 кв.4, м. 

Олевськ, 

Житомирська 

обл. 

вул. Олевської 

республіки, 96,  

м. Олевськ, 

Житомирська 

обл.. 

0,1000 0,100

0 

- - - 1824455100:02:008:0033 

28 Гавриленко 

Ніна 

Олексіївна 

вул. 

Центральна, 

12, с. Юрове, 

Олевський р-н, 

Житомирська 

обл.. 

вул. 

Центральна, 

12, с. Юрове, 

Олевський р-н, 

Житомирська 

обл.. 

0,2500 0,250

0 

- - - 1824488001:04:003:0043 

29 Кравченко 

Володимир 

Васильович 

вул. Весняна, 

9,  

м. Олевськ, 

Житомирська 

обл.. 

вул. Весняна, 

9,  

м. Олевськ, 

Житомирська 

обл.. 

0,0850 0,085

0 

- - - 1824455100:01:019:0176 

30 Шепетько 

Анатолій 

Дмитрович 

вул. Калинова, 

6, м. Олевськ, 

Житомирська 

обл.. 

вул. Калинова, 

6, м. Олевськ, 

Житомирська 

обл.. 

0,1280 0,100

0 

0,028

0 

- - 1824455100:01:027:0061 

1824455100:01:027:0062 

31 Карпова Марія 

Дмитрівна 

вул. Шевченка, 

42, с. 

Стовпинка, 

Олевський р-н, 

Житомирська 

обл.. 

вул. Шевченка, 

42, с. 

Стовпинка, 

Олевський р-н, 

Житомирська 

обл.. 

0,2988 0,250

0 

- 0,048

8 

- 1824486401:02:007:0039 

1824486401:02:007:0040 

32 Власова Ольга 

Іванівна 

вул. Пушкіна, 

63, м. Олевськ, 

Житомирська 

обл.. 

вул. Пушкіна, 

63, м. Олевськ, 

Житомирська 

обл.. 

0,1588 0,158

8 

- - - 1824455100:02:037:0038 

33 Васьков Іван 

Антонович 

вул. Малікова, 

137, с. Хочине, 

Олевський р-н, 

Житомирська 

обл.. 

вул. Малікова, 

137, с. Хочине, 

Олевський р-н, 

Житомирська 

обл.. 

0,3800 0,250

0 

- 0,130

0 

- 1824487601:03:002:0012 

1824487601:03:002:0011 

34 Ткачук Сергій 

Володимирови

ч 

вул. Шевченка, 

8, с. Калинівка, 

Олевський р-н, 

Житомирська 

обл. 

вул. Шевченка, 

8, с. Калинівка, 

Олевський р-н, 

Житомирська 

обл. 

0,5989 0,250

0 

- 0,348

9 

- 1824481301:10:051:0003 

1824481301:10:051:0004 

35 Гайченя Юрій 

Олексійович 

вул. Шевченка, 

31, с. 

Жубровичі, 

вул. Шевченка, 

31, с. 

Жубровичі, 

0,2288 0,228

8 

- - - 1824481601:05:005:0020 
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Олевський р-н, 

Житомирська 

обл. 

Олевський р-н, 

Житомирська 

обл. 

36 Бондар Тетяна 

Володимирівна 

вул. 

Молодіжна, 22, 

с. Тепениця, 

Олевський р-н, 

Житомирська 

обл. 

вул. 

Центральна, 

18, с. 

Тепениця, 

Олевський р-н, 

Житомирська 

обл. 

0,1500 0,150

0 

- - - 1824487200:10:000:0167 

37 Ткач 

Валентина 

Гаврилівна 

вул. 

Набережна, 25, 

с. Сущани, 

Олевський р-н, 

Житомирська 

обл. 

вул. 

Набережна, 25, 

с. Сущани, 

Олевський р-н, 

Житомирська 

обл. 

0,5216 0,250

0 

- 0,271

6 

- 1824486801:02:003:0061 

1824486801:02:003:0062 

38 Гребенчук 

Тетяна 

Олександрівна 

вул. 

Павліченко, 44 

кв.16, м. Біла 

Церква, 

Київська обл. 

вул. Вишнева, 

14, с. 

Тепениця, 

Олевський р-н, 

Житомирська 

обл. 

0,2500 0,250

0 

- - - 1824487201:09:003:0043 

39 Ступак Лідія 

Адамівна 

вул. Суворова, 

3, с. Кишин, 

Олевський р-н, 

Житомирська 

обл. 

вул. 

Промислова, 

11, м. Олевськ, 

Житомирська 

обл. 

0,0794 0,079

4 

- - - 1824455100:01:032:0127 

40 Ковальчук 

Сергій 

Володимирови

ч 

 

 

 

вул. 

Володимирськ

а, 21 кв.1, м. 

Олевськ, 

Житомирська 

обл. 
вул. 

Володимирськ

а, 21, 

м. Олевськ, 

Житомирська 

обл. 

 

0,0962 0,096

2 

- - - 1824455100:01:013:0053 

Бочковський 

Анатолій 

Іванович 

вул. 

Володимирськ

а, 21 кв.2, м. 

Олевськ, 

Житомирська 

обл. 

 

41 Існюк Галина 

Іванівна 

пров. 

Житомирський

, 9, м. Олевськ, 

Житомирська 

обл. 

пров. 

Житомирський

, 9, м. Олевськ, 

Житомирська 

обл. 

0,0711 0,071

1 

- - - 1824455100:02:018:0037 

 
 

 

 

Начальник управління земельних відносин               Н.І. Біленець 
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УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

Р І Ш Е Н Н Я  № 

ХХ сесія           VІІІ скликання  

 

від 15.12.2017 року  

 

Про надання дозволу на розроблення  

проектів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок комунальної власності 

з метою передачі безоплатно у власність 

для будівництва та обслуговування житлового  

будинку, господарських будівель і споруд  

(присадибна ділянка),  для індивідуального садівництва,  

для ведення особистого селянського господарства та для  

будівництва індивідуальних гаражів  

 

Розглянувши заяви громадян: 

- Гриб Тетяни Олексіївни, проживає за адресою: вул. Набережна, 13, с. 

Юрове, Олевський р-н, Житомирська обл.; 

- Пінчук Марії Іванівни, проживає за адресою: вул. Олевської Республіки, 3 

б, кв. 2, м. Олевськ, Житомирська обл.; 

- Бойко Віри Іванівни, проживає за адресою: вул. Лесі Українки, 92 кв.6, с. 

Варварівка, Олевський р-н, Житомирська обл.; 

- Мельника Михайла Антоновича, проживає за адресою: вул. Лесі Українки, 

92 кв.30, с. Варварівка, Олевський р-н, Житомирська обл.; 

- Корбуна Святослава Петровича, проживає за адресою: вул. Лесі Українки, 

5, с. Андріївка, Олевський р-н, Житомирська обл.;  

- Мучичко Антона Олександровича, проживає за адресою: вул. Лесі 

Українки, 92 кв. 10, с. Варварівка, Олевський р-н, Житомирська обл.; 

- Козловця Петра Івановича, проживає за адресою: вул. Лесі Українки, 92 кв. 

28, Олевський р-н, Житомирська обл.; 

- Павленко Марії Петрівни, проживає за адресою: вул. Лесі Українки, 92 кв. 

21, с. Варварівка, Олевський р-н, Житомирська, обл.; 

-  Криворучко Тетяни Олександрівни, проживає за адресою: вул. Гаражна, 15, 

с. Сущани, Олевський р-н, Житомирська обл.; 

- Євтушок Антоніни Анатоліївни, проживає за адресою: вул. Лесі України, 92 

кв.27, с. Варварівка, Олевський р-н, Житомирська, обл.; 

- Беляєва Людмила Миколаївна, проживає за адресою: вул. Лесі Українки, 92 

кв. 12, с. Варварівка, Олевський р-н, Житомирська, обл.; 
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- Сичихина Наталія Анатоліївна, проживає за адресою: вул. Межова, 119 кім. 

10, м. Київ; 

- Ковальчука Анатолія  Дмитровича, проживає за адресою: вул. 

Житомирська, 41, с. Кишин, Олевський р-н, Житомирська, обл.; 

- Іскри Валентини Петрівни, проживає за адресою: вул. Лесі Українки, 92 

кв.5, с. Варварівка, Олевський р-н, Житомирська, обл.;  

- Галамон Нелі Анатоліївни, проживає за адресою: вул. Лесі Українки, 92 

кв.9, с. Варварівка, Олевський р-н, Житомирська, обл.; 

- Скрита Василя Павловича, проживає за адресою: вул. Садова, 25, с. Хочине, 

Олевський р-н, Житомирська, обл.; 

- Резніченка Ігоря Олеговича, проживає за адресою: вул. Лесі Українки, 87 

кв. 8, с. Варварівка, Олевський р-н, Житомирська обл.; 

- Мидловця Володимира Миколайовича, проживає за адресою: вул. Лесі 

Українки, 92, кв. 20, с. Варварівка, Олевський р-н, Житомирська обл.; 

- Матвіївої Ірини Валеріївни, проживає за адресою: вул. Набережна, 20, м. 

Олевськ, Житомирська обл., Матвіїва Ігоря Григоровича, який проживає за 

адресою пров. Г. Бабій, 7, м. Олевськ, Житомирська обл.;  

- Мельника Віталія Григоровича, проживає за адресою: вул. Овруцька, 11, с. 

Лопатичі, Олевський р-н, Житомирська обл.; 

- Осипчука Володимира Васильовича, проживає за адресою: вул. Лесі 

Українки, 92, кв. 4, м. Олевськ, Житомирської обл.;  

- Федосюк Надії Юхимівни, проживає за адресою: вул. Герцена, 18 кв.4, м. 

Олевськ, Житомирської обл.; 

- Кравчук Ірини Антонівни, проживає за адресою: вул. Польова, 20, с. 

Лопатичі, Олевського р-ну, Житомирської обл.; 

- Гайчені Олександра Адамовича, проживає за адресою: вул. Перемоги, 24, с. 

Кишин, Олевського р-ну, Житомирської обл.; 

- Гайчені Людмили Петрівни, проживає за адресою: вул. Житомирська, 73, с. 

Кишин, Олевського р-ну, Житомирської обл.; 

- Шиш Любові Іванівни, проживає за адресою: вул. Польова, 17, м. Олевськ, 

Житомирської обл.; 

- Тимощук Надії Федорівни, проживає за адресою: вул. Лісова, 6, с. Забороче, 

Олевського р-ну, Житомирської обл.; 

- Остроух Ніни Зінов’ївни, проживає за адресою: вул. Лесі Українки, 92, кв. 

13, с. Варварівка, Олевський р-н, Житомирська обл. про надання дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

комунальної власності з метою передачі безоплатно у власність для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

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

особистого селянського господарства та для будівництва індивідуальних 

гаражів, керуючись 76ел.ст. 12, 40, 81, 116, 118,119, 121, 122 Земельного 

кодексу України, 76ел.ст. 8, 20, 22, 25, 50 Закону України «Про землеустрій», 

76 ел. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

враховуючи висновок постійної комісії з питань земельних відносин, 

охорони природи та надзвичайних ситуацій, міська рада 
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  ВИРІШИЛА:  

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

землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної власності з 

метою передачі безоплатно у власність для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 

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

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

господарства(Код 01.03 за КВЦПЗ), із земель сільськогосподарського 

призначення та для будівництва індивідуальних гаражів (Код 02.05 за 

КВЦПЗ) 

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

господарювання, що є виконавцем робіт по виготовленню проектів із 

землеустрою та продовж шести місяців виготовити проект землеустрою. 

3. Громадянам, згідно додатку,  проекти землеустрою погоджені в 

установленому законом порядку, в місячний термін  подати на розгляд та 

затвердження чергової сесії міської ради.    

4.Виготовлення проектів землеустрою щодо відведення земельної ділянки та 

документації землеустрою є комерційним ризиком замовника. 

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника 

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

комісію міської ради з питань земельних відносин,  охорони природи та 

надзвичайних ситуацій. 

 

Міський голова      О.В. Омельчук 
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Додаток 

до рішення ХХ сесії міської ради  VІІІ 

скликання від 15.12.2017 №   «Про надання 

дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки 

комунальної власності з метою передачі 

безоплатно у власність для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка),  для  індивідуального садівництва, 

для ведення особистого селянського 

господарства та для будівництва 

індивідуальних гаражів»  

 

СПИСОК 
громадян, яким надано дозвіл на розроблення    проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної власності 
для будівництва та обслуговування  житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), для  індивідуального  

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

 

 
 

 
№ 

п/

п 

 
 

 
Прізвище, 

78со’я по 

батькові 

 
 

 
Місце проживання 

 
 

Адреса 
земельної 

ділянки 

 
 

Орієнтов
на площа 

га 

Для 
будівництва 

та 
обслуговуван

ня  

житлового 
будинку, 

господарськи

х будівель і 
споруд 

(присадибна 

ділянка) 

Для 
індивідуаль

ного 
садівництва,  

га 

 

Для 
ведення 

особисто 
го 

селянсько

го господ 
царства га 

Для 

будівництва  

індивідуальн

их гаражів, 

га. 

1 2 3 4 5 6 7  8 

1 Гриб Тетяна 

Олексіївна 
вул. 

Набережна, 13, 

 с. Юрове,  

Олевський р-н, 

Житомирська 

обл… 

вул. 

Центральна, 

52, 

 с. Юрове,  

Олевський 

р-н, 

Житомирськ

а обл. 

0,2500 0,2500 - - - 

2 Пінчук Марія 

Іванівна 
вул. Олевської 

Республіки, 3б, 

кв.2, 

м. Олевськ,  

Житомирська 

обл… 

вул. Свято-

Воздвиженсь

ка, 57, 

м. Олевськ,  

Житомирськ

а обл. 

0,1200 0,1000 0,0200 - - 

3 Бойко Віра 

Іванівна 
вул. Л. 

Українки, 92 

кв. 6, с. 

Варварівка,  

Олевський р-н, 

Житомирська 

обл… 

вул. Л. 

Українки, 

92, с. 

Варварівка,  

Олевський 

р-н, 

Житомирськ

а обл. 

Гараж №9 

0,0025 - - - 0,0025 

4 Мельник 

Михайло 

Антонович  

вул. Л. 

Українки, 92 

кв. 30, с. 

Варварівка,  

Олевський р-н, 

Житомирська 

обл… 

вул. Л. 

Українки, 

92, с. 

Варварівка,  

Олевський 

р-н, 

Житомирськ

а обл. 

Гараж №16 

0,0025 - - - 0,0025 

5 Корбун 

Святослав 

Петрович 

вул. Лесі 

Українки, 5, с. 

Андріївка, 

Олевський р-н, 

Житомирська 

обл… 

вул. Садова, 

28, с. 

Хочине, 

Олевський 

р-н, 

Житомирськ

0,6000 0,2500 - 0,3500 - 
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а, обл. 

6 Мучичко 

Антон 

Олександров

ич 

вул. Лесі 

Українки, 92 

кв. 10, с. 

Варварівка, 

Олевський р-н, 

Житомирська 

обл… 

вул. Лесі 

Українки, 

92, с. 

Варварівка,  

Олевський 

р-н, 

Житомирськ

а обл..,  

гараж №8 

0,0025 - - - 0,0025 

7 Козловець 

Петро 

Іванович 

вул. Лесі 

Українки, 92 

кв.28, с. 

Варварівка, 

Олевський р-н, 

Житомирська 

обл… 

вул. Лесі 

Українки, 

92, с. 

Варварівка,  

Олевський 

р-н, 

Житомирськ

а обл..,  

гараж № 14 

0,0025 - - - 0,0025 

8 Павленко 

Марія 

Петрівна 

вул. Лесі 

Українки, 92 

кв. 21, с. 

Варварівка,  

Олевський р-н, 

Житомирська 

обл.. 

вул. Лесі 

Українки, 92 

, Олевський 

р-н, 

Житомирськ

а обл… 

гараж №6 

0,0025 - - - 0,0025 

9 Криворучко 

Тетяна 

Олександрів

на 

вул. Гаражна, 

15,              с. 

Сущани, 

Олевський р-н, 

Житомирська 

обл.. 

вул. Лесі 

Українки, 92 

, Олевський 

р-н, 

Житомирськ

а обл… 

гараж №1 

0,0025 - - - 0,0025 

1

0 

Євтушок 

Антоніна 

Анатоліївна 

вул. Лесі 

Українки, 92 

кв.27, с. 

Варварівка,  

Олевський р-н, 

Житомирська 

обл.. 

вул. Лесі 

Українки, 

92, 

 с. 

Варварівка,  

Олевський 

р-н, 

Житомирськ

а обл.. 

Гараж №19 

0,0025 - - - 0,0025 

1

1 

Беляєва 

Людмила 

Миколаївна 

вул. Лесі 

Українки, 92, 

кв. 12, 

с. Варварівка,  

Олевський р-н, 

Житомирська 

обл.. 

 

вул. Лесі 

Українки, 

92, 

 с. 

Варварівка,  

Олевський 

р-н, 

Житомирськ

а обл.. 

Гараж №18 

0,0025 - - - 0,0025 

1

2 

Сичихина 

Наталія 

Анатоліївна 

вул. Межова, 

119 кім. 10,  

м. Київ 

вул. Лесі 

Українки, 

92, 

 с. 

Варварівка,  

Олевський 

р-н, 

Житомирськ

а обл.. 

Гараж №12 

0,0025 - - - 0,0025 

1

3 

Ковальчук 

Анатолій 

Дмитрович 

вул. 

Житомирська, 

41, с. Кишин, 

Олевський р-н, 

Житомирська 

обл.. 

вул. Озерна, 

9,  

с. Кишин, 

Олевський 

р-н, 

Житомирськ

0,5000 0,2500 - 0,2500 - 
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а обл.. 

1

4 

Іскра 

Валентина 

Петрівна 

 вул. Лесі 

Українки, 92 

кв.5, с. 

Варварівка,  

Олевський р-н, 

Житомирська 

обл.. 

вул. Лесі 

Українки, 

92, 

 с. 

Варварівка,  

Олевський 

р-н, 

Житомирськ

а обл.. 

Гараж №5 

0,0025 - - - 0,0025 

1

5 

Галамон 

Неля 

Анатоліївна 

 вул. Лесі 

Українки, 92 

кв.9, с. 

Варварівка,  

Олевський р-н, 

Житомирська 

обл.. 

вул. Лесі 

Українки, 

92, 

 с. 

Варварівка,  

Олевський 

р-н, 

Житомирськ

а обл.. 

Гараж №17 

0,0025 - - - 0,0025 

1

6 

Скрит 

Василь 

Павлович 

вул. Садова, 25, 

с. Хочине, 

Олевський р-н, 

Житомирська 

обл.. 

вул. Садова, 

31, с. 

Хочине, 

Олевський 

р-н, 

Житомирськ

а обл.. 

0,2500 0,2500 - - - 

1

7 

Резніченко 

Ігор 

Олегович 

вул. Лесі 

Українки, 87 

кв. 8, с. 

Варварівка, 

Олевський р-н, 

Житомирська 

обл. 

вул. Лесі 

Українки, 

92, с. 

Варварівка, 

Олевський 

р-н, 

Житомирськ

а обл.  

Гараж № 11 

0,0025 - - - 0,0025 

1

8 

Мидловець 

Володимир 

Миколайови

ч 

вул. Лесі 

Українки, 92 

кв. 20, с. 

Варварівка,  

Олевський р-н, 

Житомирська 

обл.. 

вул. Лесі 

Українки, 

92,  

с. 

Варварівка,  

Олевський 

р-н, 

Житомирськ

а обл.. 

Гараж №7 

0,0025 - - - 0,0025 

1

9 

Матвіїва 

Ірина 

Валеріївна 

вул. 

Набережна, 20, 

м. Олевськ, 

Житомирська 

обл. 

вул. 

Набережна, 

20, м. 

Олевськ, 

Житомирськ

а обл. 

0,0550 - 0,0550 - - 

Матвіїв Ігор 

Григорович 
пров. Г.Бабій, 

7,  

м. Олевськ, 

Житомирська 

обл. 

2

0 

Мельник 

Віталій 

Григорович 

вул. Овруцька, 

11, с. Лопатичі, 

Олевський р-н, 

Житомирська 

обл. 

вул. 

Овруцька, 

11 а, с. 

Лопатичі, 

Олевський 

р-н, 

Житомирськ

а обл. 

0,1800 0,1800 - - - 

2

1 

Осипчук 

Володимир 

Васильович 

вул. Лесі 

Українки, 92 

кв. 4, с. 

Варварівка,  

вул. Лесі 

Українки, 

92, с. 

Варварівка,  

0,0025 - - - 0,0025 
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Олевський р-н, 

Житомирська 

обл.. 

Олевський 

р-н, 

Житомирськ

а обл.. 

Гараж №13 

2

2 

Федосюк 

Надія 

Юхимівна 

вул. Герцена, 

18 кв. 4, м. 

Олевськ, 

Житомирська 

обл. 

вул. 

Олевської 

республіки, 

96, м. 

Олевськ, 

Житомирськ

а обл. 

0,0850 - 0,0850 - - 

2

3 

Кравчук 

Ірина 

Антонівна 

вул. Польова, 

20, с. Лопатичі, 

Олевський р-н, 

Житомирська 

обл.. 

вул. 

Польова, 47,  

с. Лопатичі, 

Олевський 

р-н, 

Житомирськ

а обл.. 

0,2500 0,2500 - - - 

2

4 

Гайченя 

Олександр 

Адамович 

вул. Перемоги, 

24, с. Кишин, 

Олевський р-н, 

Житомирська 

обл.. 

вул. 

Перемоги, 

24, с. 

Кишин, 

Олевський 

р-н, 

Житомирськ

а обл.. 

0,2600 - - 0,2600 - 

2

5 

Гайченя 

Людмила 

Петрівна 

вул. 

Житомирська, 

73, с. Кишин, 

Олевський р-н, 

Житомирська 

обл.. 

вул. 

Житомирськ

а, 73, с. 

Кишин, 

Олевський 

р-н, 

Житомирськ

а обл.. 

0,1702 - - 0,1702 - 

2

6 

Шиш Любов 

Іванівна 
вул. Польова, 

17, м. Олевськ, 

Житомирська 

обл. 

с. Соснівка, 

Олевський 

р-н, 

Житомирськ

а обл.. 

0,1300 - - 0,1300 - 

2

7 

Тимощук 

Надія 

Федорівна 

вул. Лісова, 6, 

с. Забороче, 

Олевський р-н, 

Житомирська 

обл.. 

с. Забороче, 

Олевський 

р-н, 

Житомирськ

а обл.. 

0,3800 - - 0,3800 - 

2

8 

Остроух Ніна 

Зінов’ївна 
вул. Лесі 

Українки, 92, 

кв.13, с. 

Варварівка, 

Олевський р-н, 

Житомирська 

обл.. 

вул. Лесі 

Українки, 

92, с. 

Варварівка, 

Олевський 

р-н, 

Житомирськ

а обл.. 

Гараж №15 

0,0025 - - - 0,0025 

 
 

 

Начальник управління земельних відносин               Н.І. Біленець 
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УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

Р І Ш Е Н Н Я  № 

ХХ сесія           VІІІ скликання  

 

від 15.12.2017 року  

 

Про затвердження проектів землеустрою  

щодо відведення земельної ділянки комунальної  

власності з метою передачі безоплатно у власність,  

для будівництва і обслуговування житлового будинку,  

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 

для індивідуального садівництва, для ведення особистого 

селянського господарства та для будівництва 

 індивідуальних гаражів 

 

Розглянувши заяви громадян:  

- Гергала Юрія Володимировича, який проживає за адресою: вул. 

Вишнева, 13, с. Кам’янка, Олевський р-н, Житомирська обл.; 

- Бовкуна Михайла Петровича, який проживає за адресою: вул. 

Центральна, 77, с. Юрове, Олевський р-н, Житомирська обл.; 

- Охремчука Валерія Івановича, який проживає за адресою: вул. Б. 

Хмельницького, 59, кв.2, м. Олевськ, Житомирська обл.; 

- Гилюк Катерини Адамівни, яка проживає за адресою: вул. Центральна, 

89, с. Кам’янка, Олевський р-н, Житомирська обл.;  

- Хазової Тетяни Миколаївни, яка проживає за адресою: вул. Залізнична, 

5, м. Олевськ, Олевський р-н, Житомирська обл.; 

- Мойсеєнка Андрія Станіславовича, який проживає за адресою: вул. Б. 

Хмельницького, 54 кв. 2, м. Олевськ, Житомирська обл.; 

- Грабовського Івана Віталійовича, який проживає за адресою: вул. 

Набережна, 26, м. Олевськ, Житомирська обл.; 

- Косої Оксани Олександрівни, яка проживає за адресою: вул. 

Залізнична, 28, м. Олевськ, Житомирська обл.; 

- Скорохода Тараса Валентиновича, який проживає за адресою: вул. 

Шевченка, 23, с. Кам’янка,  

- Лозко Сергія Анатолійовича, який проживає за адресою: пров. 

Партизанський, 7, м. Олевськ, Житомирська обл.; 
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- Мельничук Алли Вікторівни, яка проживає за адресою: вул. 

Володимирська, 6 кв. 46, м. Олевськ, Житомирська обл.; 

- Мусійчук Інни Вікторівни, яка проживає за адресою: вул. Олексія 

Береста, 27 а кв. 3,  м. Олевськ, Житомирська обл.; 

- Павленка Миколи Анатолійовича, який проживає за адресою: вул. 

Гагаріна, 29, с. Стовпинка, Олевський р-н, Житомирська обл.; 

- Ямчинської Тетяни Павлівни, яка проживає за адресою: вул. Садова, 6, 

с. Рудня-Бистра, Олевський р-н, Житомирська обл.; 

- Салюк Віри Володимирівни, яка проживає за адресою: вул. Лісова, 37, 

с. Сущани, Олевський р-н, Житомирська обл.; 

- Горпиніча Анатолія Пилиповича, який проживає за адресою: вул. 

Матросова, 19, м. Олевськ, Олевський р-н, Житомирська обл.; 

- Скрита Ігоря Васильовича, який проживає за адресою: вул. Кихна, 21А, 

с. Копище, Олевський р-н, Житомирська обл.; 

- Фесько Надії Олексіївни, яка проживає за адресою: вул. Лісна, 4, с. 

Трибухи, Літинський р-н, Вінницька обл.; 

- Рябой Наталії Сергіївни, яка проживає за адресою: вул. Зарічна, 39а,                   

с. Варварівка, Олевський р-н, Житомирська обл.;  

- Микитюка Юрія Григоровича, який проживає за адресою: вул. Миру, 

30А,         с. Бацеве, Олевський р-н, Житомирська обл.; 

- Дорошенко Надії Володимирівни, яка проживає за адресою: вул. 

Центральна, 146, с. Кам’янка, Олевський р-н, Житомирська обл.; 

- Ганушевича Степана Францовича, який проживає за адресою: вул. 

Олевської Республіки, 16-Б, м. Олевськ, Житомирської обл.; 

- Михайленко Ніна Миколаївна, яка проживає за адресою вул. 

Інтернаціональна, 39, м. Олевськ, Житомирська обл.; 

- Горпиніча Максима Анатолійовича, який проживає за адресою вул. 

Лесі Українки, 1А, с. Лопатичі, Олевський р-н, Житомирська обл.; 

- Ничипорчука Івана Володимировича, який проживає за адресою: вул. 

Покровська, 1Д, с. Лопатичі, Олевський р-н, Житомирська обл.; 

- Цибанєва Олега Ігоровича, який проживає за адресою: вул. Ярослава 

Галана, 14А, с. Лопатичі, Олевський р-н, Житомирська обл.; 

- Осипчук Альони Вікторівни, яка проживає за адресою: вул. 

Партизанська, 4 а, с. Лопатичі, Олевський р-н, Житомирська обл.; 

- Волинця Олександра Васильовича, який проживає за адресою: вул. 

Сабурова, 11-а, с. Копище, Олевський р-н, Житомирська обл.; 

- Осипчука Михайла Вікторовича, який проживає за адресою: вул. 

Овруцька, 22, с. Лопатичі, Олевський р-н, Житомирська обл.; 

- Креденцер Марини Петрівни, яка проживає за адресою: вул. 

Ковалівська, 17, с. Кам’янка, Олевський р-н, Житомирська обл.; 

- Борисовця Вадима Миколайовича, який проживає за адресою: вул. 

Коротченко, 23, с. Майдан-Копищенський, Олевський р-н, 

Житомирська обл. про затвердження проектів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок комунальної власності з метою передачі 

безоплатно у власність для будівництва і обслуговування житлового 
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будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), для 

індивідуального садівництва, для ведення особистого селянського 

господарства та для будівництва індивідуальних гаражів,  керуючись  

84нд.ст.12, 40, 81, 116, 118, 121, 122  Земельного кодексу України, 

84ст.ст. 8, 20, 22, 25, 50 Закону України «Про землеустрій», 84ст. 26 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи 

висновок постійної комісії міської ради з питань земельних відносин, 

охорони природи та надзвичайних ситуацій, міська рада 

ВИРІШИЛА:  

1. Затвердити, згідно додатку, проекти землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок комунальної власності з метою передачі безоплатно у 

власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

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

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

ведення особистого селянського господарства (Код 01.03 заКВЦПЗ) та для 

будівництва індивідуальних гаражів (Код 02.05 за КВЦПЗ). 

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

ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) для 

індивідуального садівництва, для ведення особистого селянського 

господарства та для будівництва індивідуальних гаражів. 

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

право власності на земельну ділянку. 

4. Встановити термін для забудови земельної ділянки -  п’ять років. 

5. Попередити громадян, згідно додатку, про заборону використання 

земельної ділянки до реєстрації  права власності та про цільове 

використання земельних ділянок. 

6. Контроль за виконанням  рішення покласти на начальника управління 

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

питань земельних відносин, охорони природи та надзвичайних ситуацій. 

 

 

Міський голова       О.В. Омельчук 
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Додаток 
до рішення ХХ сесії Олевської міської  ради 

VІІІ скликання від 15.12.2017 року №   «Про 

затвердження проектів землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки комунальної власності з метою 

передачі безоплатно у власність для будівництва і 

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

індивідуального садівництва, для ведення особистого 

селянського господарства та для будівництва 
індивідуальних гаражів»  

СПИСОК 

громадян, яким надано у власність земельні ділянки для  будівництва та обслуговування  житлового будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка), для індивідуального садівництва, для ведення особистого селянського 

господарства та для будівництва індивідуальних гаражів 

 

 

 

 

№ 

п/

п 

 

 

 

Прізвище, 

85ім’я, по 

батькові 

 

 

 

Місце 

проживання 

 

 

 

Адреса 

земельної 

ділянки 

 

 

Загал

ьна 

площ

а, 

га 

 

Для 

будів

ницт

ва і 

обслу

говув

ання 

житл

ового 

85буд

инку, 

госпо

дарсь

ких 

будів

ель і 

спору

д,  га  

Для 

85інди

від 

індивід

і 

садівни

цтва,     

га 

Для 

веден

е 

особи

стого 

селян

ськог

о 

госпо

дарст

ва, га 

Для 

будів

ницт

ва  

індив

ідуал

ьних 

гара

жів, 

га 

Кадастровий номер 

земельної ділянки 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Гергало Юрій 

Володимирови

ч 

вул. Вишнева, 

13,  

с. Кам’янка, 

Олевський р-н, 

Житомирська 

обл.. 

вул. Центральна, 

88 Б, с. 

Кам’янка, 

Олевський р-н, 

Житомирська 

обл.. 

0,168

3 

0,168

3 

- - - 1824483601:05:011:0011 

2 Бовкун 

Михайло 

Петрович 

вул. Центральна, 

77, с. Юрове, 

Олевський р-н, 

Житомирська 

обл.. 

вул. Східна, 15, 

с. Копище, 

Олевський р-н, 

Житомирська 

обл.. 

0,250

0 

0,250

0 

- - - 1824484801:02:004:0028 

3 Охремчук 

Валерій 

Іванович 

вул. Б. 

Хмельницького, 

59 кв.2, 

м. Олевськ, 

Житомирська 

обл.. 

вул. Б. 

Хмельницького, 

59 кв.2, 

м. Олевськ, 

Житомирська 

обл.. 

0,041

0 

0,041

0 

- - - 1824455100:01:020:0064 

4 Гилюк 

Катерина 

Адамівна 

вул. Центральна, 

89, с. Кам’янка, 

Олевський 

 р-н, 

Житомирська 

обл.. 

вул. Лесі 

Українки, 24,   с. 

Кам’янка, 

Олевський р-н, 

Житомирська 

обл.. 

0,250

0 

0,250

0 

- - - 1824483601:05:009:0017 

5 Хазова Тетяна 

Миколаївна 

вул. Залізнична, 

5, м. Олевськ, 

Олевський р-н, 

Житомирська 

обл.. 

вул. 

Гетьманська, 2-

а, м. Олевськ, 

Олевський р-н, 

Житомирська 

обл.. 

0,100

0 

0,100

0 

- - - 1824455100:01:034:0146 

6 Мойсеєнко 

Андрій 

Станіславович 

вул. Б. 

Хмельницького, 

54 кв. 2, м. 

Олевськ, 

Олевський р-н, 

вул. Хутірна, 4, 

м. Олевськ, 

Житомирська 

обл.. 

0,100

0 

0,100

0 

- - - 1824455100:01:003:0097 
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Житомирська 

обл.. 

7 Грабовський 

Іван 

Віталійович 

вул. Набережна, 

26, 

м. Олевськ, 

Житомирська 

обл. 

вул. Лісова, 5, 

с.Тепениця, 

Олевський р-н, 

Житомирська 

обл. 

0,189

6 

0,189

6 

- - - 1824487201:09:006:0004 

8 Коса Оксана 

Олександрівна 

вул. Залізнична, 

28,  

м. Олевськ, 

Житомирська 

обл. 

вул. Лісова, 4, 

с.Тепениця, 

Олевський р-н, 

Житомирська 

обл. 

0,184

7 

0,184

7 

- - - 1824487201:09:006:0005 

9 Скороход 

Тарас 

Валентинович 

вул. Шевченка, 

23,  

с. Кам’янка,  

Олевський р-н, 

Житомирська 

обл. 

вул. 

Набережна,5,  

с. Кам’янка,  

Олевський р-н, 

Житомирська 

обл. 

0,250

0 

0,250

0 

- - - 1824483601:05:043:0006 

1

0 

Лозко Сергій 

Анатолійович 

пров. 

Партизанський, 

7, м. Олевськ, 

Житомирська 

обл. 

І пров. 

Гетьманський, 

18, 

 м. Олевськ, 

Житомирська 

обл. 

0,100

0 

0,100

0 

- - - 1824455100:01:034:0141 

1

1 

Мельничук 

Алла 

Вікторівна 

вул. 

Володимирська, 

6 кв. 46,  

м. Олевськ, 

Житомирська 

обл. 

вул. Річна, 40,  

с. Хмелівка, 

Олевський р-н, 

Житомирська 

обл. 

0,050

0 

- - 0,050

0 

- 1824487205:16:005:0040 

1

2 

Мусійчук Інна 

Вікторівна 

вул. Олексія 

Береста, 27 а кв. 

3, м. Олевськ, 

Житомирська 

обл. 

вул. Стуса,  

м. Олевськ, 

Житомирська 

обл. 

0,080

0 

- 0,0800 - - 1824455100:01:016:0168 

1

3 

Павленко 

Микола 

Анатолійович 

вул. Гагаріна, 29, 

с. Стовпинка, 

Олевський р-н, 

Житомирська 

обл. 

вул. Корольова,  

с. Стовпинка, 

Олевський р-н, 

Житомирська 

обл. 

0,249

7 

- - 0,249

7 

- 1824486401:02:002:0055 

1

4 

Ямчинська 

Тетяна 

Павлівна 

вул. Садова, 6,  

с. Рудня-Бистра, 

Олевський р-н, 

Житомирська 

обл. 

вул. 

Житомирська, 

31,  

с. Рудня-Бистра, 

Олевський р-н, 

Житомирська 

обл. 

0,250

0 

0,250

0 

- - - 1824486201:08:004:0036 

1

5 

Салюк Віра 

Володимирівна 

вул. Лісова, 37,  

с. Сущани, 

Олевський р-н, 

Житомирська 

обл. 

вул. Молодіжна, 

6,  

с. Хмелівка, 

Олевський р-н, 

Житомирська 

обл. 

0,154

8 

0154

8 

- - - 1824487205:16:003:0030 

1

6 

Горпиніч 

Анатолій 

Пилипович 

вул. Матросова, 

19, м. Олевськ, 

Олевський р-н, 

Житомирська 

обл. 

вул. Травнева, 

16, с. 

Варварівка, 

Олевський р-н, 

Житомирська 

обл. 

0,250

0 

0,250

0 

- - - 1824486202:05:001:0144 

1

7 

Скрит Ігор 

Васильович 

вул. Кихна, 21А, 

с. Копище, 

Олевський р-н, 

Житомирська 

обл. 

вул. Кихна, 12-а, 

с. Копище, 

Олевський р-н, 

Житомирська 

обл. 

0,176

0 

0,176

0 

- - - 1824484801:02:003:0029 

1

8 

Фесько Надія 

Олексіївна 

вул. Лісна, 4, с. 

Трибухи, 

Літинський р-н, 

Вінницька обл. 

вул. Вишнева, 

11а, с. Тепениця, 

Олевський р-н, 

Житомирська 

обл. 

0,250

0 

0,250

0 

- - - 1824487201:09:001:0086 
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1

9 

Рябой Наталія 

Сергіївна 

вул. Зарічна,. 

39а, с. 

Варварівка, 

Олевський р-н, 

Житомирська 

обл. 

вул. Зарічна,. 

39а, с. 

Варварівка, 

Олевський р-н, 

Житомирська 

обл. 

0,192

7 

0,192

7 

- - - 1824486202:05:002:0026 

2

0 

Микитюк 

Юрій 

Григорович 

вул. Миру, 30А, 

с. Бацеве, 

Олевський р-н, 

Житомирська 

обл. 

вул. Перемоги, 

25, с. Калинівка, 

Олевський р-н, 

Житомирська 

обл. 

0,472

6 

0,250

0 

- 0,222

6 

- 1824481301:10:053:0002 

1824481301:10:053:0003 

2

1 

Дорошенко 

Надія 

Володимирівна 

вул. Центральна, 

146, с. Камянка, 

Олевський р-н, 

Житомирська 

обл. 

вул. Свято – 

Миколаївька, 36,  

Олевський р-н, 

Житомирська 

обл. 

0,208

6 

0,208

6 

- - - 1824483601:05:015:0019 

2

2 

Ганушевич 

Степан 

Францович 

вул. Олевської 

республіки, 16-

Б, м. Олевськ, 

Житомирська 

обл. 

вул. Олевської 

республіки, 5-в, 

м. Олевськ, 

Житомирська 

обл. 

0,070

0 

0,070

0 

- - - 1824455100:02:024:0083 

2

3 

Михайленко 

Ніна 

Миколаївна 

вул. 

Інтернаціональн

а, 39, м. Олевськ, 

Житомирська 

обл. 

вул. Грибна, 2 Б, 

с. Соснівка, 

Олевський р-н, 

Житомирська 

обл. 

0,120

0 

0,120

0 

- - - 1824487204:14:001:0126 

2

4 

Горпиніч 

Максим 

Анатолійович 

вул. Лесі 

Українки, 1 А, с. 

Лопатичі, 

Олевський р-н, 

Житомирська 

обл. 

вул. Польова, 43, 

с. Лопатичі, 

Олевський р-н, 

Житомирська 

обл. 

0,250

0 

0,250

0 

- - - 1824485301:03:070:0003 

2

5 

Ничипорчук 

Іван 

Володимирови

ч 

вул. Покровська, 

1Д, с. Лопатичі, 

Олевський р-н, 

Житомирська 

обл. 

вул. Польова, 24, 

с. Лопатичі,  

0,250

0 

0,250

0 

- - - 1824485301:03:038:0001 

2

6 

Цибанєв Олег 

Ігорович 

вул. Ярослава 

Галана, 14 А, с. 

Лопатичі, 

Олевський р-н, 

Житомирська 

обл. 

вул. Польова, 45, 

с. Лопатичі, 

Олевський р-н, 

Житомирська 

обл. 

0,250

0 

0,250

0 

- - - 1824485301:03:070:0002 

2

7 

Осипчук 

Альона 

Вікторівна 

вул. 

Партизанська, 4 

а, с. Лопатичі, 

Олевський р-н, 

Житомирська 

обл. 

вул. Гагаріна, 20, 

с. Лопатичі, 

Олевський р-н, 

Житомирська 

обл. 

0,250

0 

0,250

0 

- - - 1824485301:03:001:0006 

2

8 

Волинець 

Олександр 

Васильович 

вул. Сабурова, 

11-а, с. Копище, 

Олевський р-н, 

Житомирська 

обл. 

вул. Сабурова, 

11-а, с. Копище, 

Олевський р-н, 

Житомирська 

обл. 

0,207

8 

0,207

8 

- - - 1824484801:02:005:0031 

2

9 

Осипчук 

Михайло 

Вікторович 

вул. Овруцька, 

22, с. Лопатичі, 

Олевський р-н, 

Житомирська 

обл. 

пров. Ковпака, 

20, м. Олевськ, 

Житомирська 

обл. 

0,100

0 

0,100

0 

- - - 1824455100:01:034:0147 

3

0 

Креденцер 

Марина 

Петрівна 

вул. 

Ковалівська, 17, 

с. Кам’янка, 

Олевський р-н, 

Житомирська 

обл. 

вул. Щаслива, 

14-А, м. 

Олевськ, 

Житомирська 

обл. 

0,100

0 

0,100

0 

- - - 1824455100:01:037:0327 

3

1 

Борисовець 

Вадим 

Миколайович 

вул. Коротченко, 

23, с. Майдан-

Копищенський, 

Олевський р-н, 

вул. Молодіжна, 

7, с. Майдан-

Копищенський, 

Олевський р-н, 

0,250

0 

0,250

0 

- - - 1824484802:09:001:0022 
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Житомирська 

обл. 

Житомирська 

обл. 
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