
ПРОЕКТ 

Перелік питань на позачергову дев’ятнадцяту сесію Олевської міської 

ради від 05.12.2017 року 

1. Про внесення змін до міського бюджету. 

2. Про надання одноразової матеріальної допомоги громадянам 

Мисько Г.М.,  Новочинському О. А., Ломакіній Г.М., Мартинчуку 

В. Д. 

3. Про надання дозволу на спеціальне використання природних 

ресурсів у межах територій природно-заповідного фонду місцевого 

значення. 
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УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

__________________________________________________________________ 

Позачергова 

Р І Ш Е Н Н Я  № 

ХІХ сесія           VІІІ скликання  

 

від 06.12.2017 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», а саме: 

 1.1. В підпункті 1.1 цифри 238 510 083,98 грн., 209 400 732,51 грн., 

29 109 351,47 грн., 27 543 451,47 грн.  замінити,  відповідно, цифрами 

238 641 595,98 грн., 209 503 228,51 грн., 29 138 367,47 грн., 27 543 451,47 грн. 
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          1.2. В підпункті 1.2 цифри 241 107 840,98 грн., 192 152 958,51 грн., 

48 954 882,47 грн. замінити,  відповідно, цифрами 241 239 352,98 грн., 

192 855 454,51 грн., 48 383 898,47 грн. 

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

загального фонду міського бюджету у сумі 16 647 774,00 грн. згідно з 

додатком  №2  до цього рішення, з них:   

          -   профіцит загального фонду міського бюджету у сумі 19 012 565,00  

грн.    напрямком використання якого визнати передачу коштів із загального 

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

використання вільного залишку бюджетних коштів міського бюджету у  сумі 

1 326 830,00 грн. 

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

джерелом покриття якого є використання вільного залишку бюджетних 

коштів. 

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

фонду міського бюджету в сумі 19 245 531,00 грн.  (додаток 2) джерелом 

покриття якого визначити: 

- надходження із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального 

фонду) в сумі 19 012 565,00 грн., в тому числі: 1 326 830,00 грн. за рахунок 

використання вільного залишку бюджетних коштів  загального фонду 

міського бюджету; 

- використання залишку коштів спеціального фонду міського бюджету на 

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

забруднення навколишнього природного середовища, екологічного податку -  

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

інших самохідних машин і механізмів, збору за першу реєстрацію 

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

–  61 590,00 грн.». 

          1.4. У пункті  3  цифри 192 152 958,51 грн., 48 954 882,47 грн. замінити 

відповідно цифрами 192 855 454,51 грн., 48 383 898,47 грн. 

          1.5.  У пункті  7 цифру 4 217 000,00 грн.   замінити відповідно цифрою 

3304400,00 грн.    

          1.6. У пункті  9 цифру 6 000 430,58 грн.  замінити відповідно    цифрою 

6 020 430,58 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 Радовельського сільського бюджету  міському 

бюджету                                                                                                                                                

 

Рішення сесії Радовельської сільської  ради від 02.11.2017 року 

   (грн.) 

 
Всього 

в т.ч. 

поточні  капітальні 

На утримання жителів с.Радовель, які 

знаходяться  в Кишинському 

стаціонарному відділенні (КЕКВ 2111 

– 15 400,00 грн., КЕКВ 2120 – 2 600,00 

грн.) 

18 000,00 18 000,00  

Відділу культури Олевської міської 

ради за навчання дітей с.Радовель у 

музичній школі  

12 000,00 12 000,00  

Всього 30 000,00 30 000,00  

2. Надання  субвенції з Олевського районного бюджету  міському 

бюджету                                                                                                                                                

Рішення сесії Олевської районної ради від 30.11.2017 року 

Відшкодування витрат по 

професійному навчанню 12 дітей 

Радовельської ЗОШ І – ІІІ ступенів в 

Олевському МНВК за період  з 

01.09.2017 по 31.12.2017  (КЕКВ 2111 

– 31400,00 грн., КЕКВ 2120 – 6913,00 

грн., КЕКВ 2273 – 734,00 грн., КЕКВ 

2275 – 2953,00 грн.) 

42 000,00 42 000,00  

На матеріальну допомогу Мартинчуку 

Василю Даниловичу м.Олевськ, 

вул..Московська, 13  

5 000,00 5 000,00  

Для виплати матеріальної допомоги  

Тимощуку В.М.  
5 000,00 5 000,00  

Відділу культури Олевської міської 

ради за навчання дітей с.Радовель у 

музичній школі 

10 496,00 10 496,00  



ПРОЕКТ 

Для виплати матеріальної допомоги  

Лебедєвій Г.М. 
10 000,00 10 000,00  

Всього 72 496,00 72 496,00  

          

3. В зв»язку з економією коштів субвенції з державного 

бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури 

об’єднаних територіальних громад (протокол засідання Комісії з розгляду 

поданих виконавчими комітетами міських, селищних, сільських рад ОТГ 

переліків проектів із проектними заявками на проекти, які можуть 

реалізовуватися за рахунок коштів субвенції від 28.11.2017 №21)  в сумі 

2 534 087,91 грн., в тому числі по наступних об»єктах:         
 

Виготовлення проектної документації по об'єкту "Реконструкція 

адміністративної будівлі міської ради під центр надання адміністративних 

послуг по вул. Володимирська, 2 в м.Олевськ Житомирської області" – 76 

412,00 гривень. 

Будівництво водопровідних та каналізаційних мереж по вул. Гагаріна, 

Матросова, Корольова, Миру, Зоряній в м. Олевськ – 233 569,55 гривень. 

Ліквідація підтоплень вул. Будівельників, вул. Партизанська, пер. 

Партизанський, вул. Постишева, вул. 1-й пров. Чапаєва, вул. Чапаєва, вул. 

Лесі Українки, вул. Гоголя, вул. О. Кошевого, вул. Чернишевського, вул. 

Ареф"єва, вул. Щорса в м. Олевськ (капітальний ремонт)  – 76 417,01 

гривень. 

Реконструкція (енергоефективна термосанація) будівлі ДНЗ  (ясла-садок) № 2 

"Малятко" за адресою: м. Олевськ, вул. Володимирська, 40 – 262 799,58 

гривень. 

Реконструкція (енергоефективна термосанація) будівлі ДНЗ № 13 "Золотий 

ключик" за адресою: м.Олевськ, вул. 40 років Перемоги, 12 – 773  088,15 

гривень. 

Реконструкція системи опалення Тепеницької ЗОШ І-ІІІ ступенів по вул. 

Левчука, 27 в с. Тепениця Олевського району Житомирської області – 

8 403,57 гривень. 

Реконструкція (енергоефективна термосанація) будівлі ДНЗ (ясла-садок) № 

10 "Струмочок" за адресою: м. Олевськ, вул. Свято-Миколаївська, 36 – 

294 770,15 гривень. 

Капітальний ремонт (заміна вікон) Кишинської ЗОШ І-ІІІ ступенів 

Олевського району Житомирської області – 68  649,15 гривень. 

 Капітальний ремонт дороги по вул. Київська в м. Олевськ – 14 469,00 

гривень. 

 Капітальний ремонт дороги по вул. Володимирська в м. Олевськ 

Житомирської області – 553 737,43 гривень. 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1801-19
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1801-19
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 Реконструкція зовнішнього вуличного освітлення з використанням 

світлодіодних систем в м. Олевськ Житомирської області (вул. 

Володимирська, вул. Чапаєва) – 34 015,00 гривень. 

 Реконструкція зовнішнього вуличного освітлення з використанням 

світлодіодних систем в м. Олевськ Житомирської області (вул. Київська, вул. 

Пушкіна) – 29 982,64 гривень. 

 Реконструкція вуличного освітлення міста Олевська: вул.О.Олеся; 

вул.Калинова; вул.Фарзаводська; вул.Коростенська; вул.Гетьмана 

Сагайдачного – 2 272,88 гривень. 

 Капітальний ремонт дороги по вул. 40 річчя Перемоги в м.Олевськ 

Житомирської області – 3 477,40 гривень. 

 Капітальний ремонт тротуарів по вул. 40 річчя Перемоги в м.Олевськ 

Житомирської області – 102 024,40 гривень. 

 

     Кошти в сумі 2 534 087,91 грн. направити на наступні об»єкти: 

 

     1. Реконструкція вуличного освітлення  міста Олевська: вул. 

Інтернаціональна; вул.Б.Хмельницького; вул. Покальчука; вул. Горького; 

проміжок між вул. Герцена-Олевська; вул. О. Кошевого; вул. Січових 

стрільців; вул. Першотравнева – 1 226 554,00 грн. 

     2. Капітальний ремонт приміщення (заміна вікон) Зольнянської ЗОШ І-ІІ 

ступенів в с. Зольня, площа Перемоги, 2  Олевського району Житомирської 

області – 135 150,91 грн. 

     3. Капітальний ремонт приміщення Тепеницької загальноосвітньої школи 

І-ІІІ ступенів (заміна вікон) по вул. Левчука, 27 в с. Тепениця   Олевського 

району Житомирської області – 242 673,00 грн. 

     4. Капітальний ремонт приміщення Замисловицької загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів (заміна вікон) по вул. Княгині Ольги, 3 в с. Замисловичі  

Олевського району Житомирської області – 144 027,00 грн. 

     5. Капітальний ремонт приміщення Лопатицької загальноосвітньої школи 

І-ІІІ ступенів (заміна вікон) по вул. Гагаріна, 50 в с. Лопатичі Олевського 

району Житомирської області – 165 211,00 грн. 

     6. Капітальний ремонт приміщення Хочинської загальноосвітньої школи І-

ІІІ ступенів (заміна вікон) по вул. Шкільна, 1 в с. Хочине  Олевського району 

Житомирської області – 242 937,00 грн. 

     7. Капітальний ремонт приміщення Олевського центру художньо-

естетичної творчості учнівської молоді (заміна вікон) по вул. Гетьмана 

Виговського, 30 в м.Олевськ   Житомирської області – 202 116,00 грн. 

     8. Капітальний ремонт комунальної установи "Олевська центральна 

лікарня" Олевської міської ради, будівлі адмініістрації другий поверх(заміна 

вікон та дверей) за адресою провулок Промисловий,2 у м.Олевськ  

Житомирської області – 175 419,00 грн. 

          

4.  Внесення змін в межах  кошторисних призначень 
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4.1. Для оплати виконаних робіт по поточному ремонту доріг: 

 

Головний розпорядник – Олевська міська  рада  

 

      Зменшити видатки по спеціальному фонду по КТПКВКМБ 0116650 

«Утримання та розвиток інфраструктури доріг», КЕКВ 3132  «Капітальний 

ремонт інших об»єктів» на загальну суму 600 000,00 гривень. 

 

      Збільшити видатки по загальному фонду по КТПКВКМБ 0116650 

«Утримання та розвиток інфраструктури доріг», КЕКВ 2240  «Оплата послуг 

(крім комунальних)»» на загальну суму 600 000,00 гривень. 

 

 

4.2 Для виплати заробітної плати  техперсоналу шкіл  та МНВК  відділу 

освіти за листопад місяць, для виконання робіт по благоустрою: 

 

Головний розпорядник – Олевська міська  рада 

 

 

       Зменшити видатки по загальному фонду по КТПКВКМБ 0118010 

«Резервний фонд»  на загальну суму 1 012 600,00 грн. 

       Збільшити видатки по загальному фонду по КТПКВКМБ 0116060 

«Благоустрій міст, сіл, селищ», КЕКВ 2240 „Оплата послуг (крім 

комунальних)” на суму 100 000,00 гривень. 

 

Головний розпорядник – відділ освіти, молоді і спорту Олевської міської  

ради 

 

       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»,   КЕКВ 2111  

«Заробітна плата» на суму 630 690,00  грн., КЕКВ 2120 «Нарахування на 

заробітну плату» на суму 251 880,00 гривень. 

       Збільшити видатки по загальному фонду по ТПКВКМБ 1011210 

«Утримання інших закладів освіти»  КЕКВ 2111  «Заробітна плата» на суму 

20 220,00  грн., КЕКВ 2120 «Нарахування на заробітну плату» на суму 

9810,00 гривень. 

 

4.3 Для оплати робіт по капітальному ремонту водопостачання та 

водовідведення в ДНЗ «Дзвіночок» с.Кишин  та виготовлення проекту 

повуличному освітленню с.Майдан: 
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          Збільшити доходи по спеціальному фонду по коду доходів 24170000 

«Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного 

пункту»  на суму  29 016,00 грн. 

 

          Збільшити видатки по спеціальному фонду по КТПКВКМБ 0111010 

«Дошкільна освіта», КЕКВ 3132  «Капітальний ремонт інших об»єктів» на 

суму 29 016,00 грн. 

 

      

4.4 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 9 500,00 грн., в т.ч. по: КЕКВ 2273 «Оплата електроенергії» в 

сумі 4 500,00 грн., КЕКВ 2120 «Нарахування на заробітну плату» в сумі 5 

000,00 грн. 

КПКВК 0115011 «Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з 

олімпійських видів спорту» в сумі 6 391,00 грн., в т.ч. по: КЕКВ 2210 

«Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» в сумі 5 400,00 грн., КЕКВ 

2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» в сумі 843,00 грн., КЕКВ 2250 

«Видатки на відрядження» в сумі 148,00 грн.   

 

     Збільшити видатки загального фонду  по КПКВК 0115031 «Утримання та 

навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних 

шкіл» в сумі 15 891  грн., в т.ч. по: КЕКВ 2111 «Заробітна плата» в сумі 15 

227,00 грн., КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» в сумі 422,00 

грн. КЕКВ 2250 «Видатки на відрядження» в сумі 162,00 грн.,  КЕКВ 2800 

«Інші поточні видатки» в сумі  80,00 грн.   

 

4.4 На підставі звернення відділу культури Олевської міської ради внести 

наступні зміни до бюджету: 
 

Головний розпорядник – відділ культури Олевської міської ради  

 

     Зменшити видатки загального фонду по: 

КПКВК 2414060 „Бібліотеки” на суму 1 907,00 грн., в т.ч. по КЕКВ 2111 

„Заробітна плата” на суму 1 907,00 грн. 

КПКВК 2414070 „Музеї” на суму 319,00 грн., в т.ч. по КЕКВ 2240 «Оплата 

послуг (крім комунальних)» в сумі  319,00 грн. 

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

типу ” на суму  21 988,00 грн., в т.ч. по КЕКВ 2111 „Заробітна плата” на суму 

21 988,00 грн. 
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КПКВК 2414200 „Інші культурно-освітні заклади та заходи” на суму 1 392,00 

грн., в т.ч. по КЕКВ 2111 „Заробітна плата” на суму 1 100,00 грн., КЕКВ 2120 

«Нарахування на заробітну плату» в сумі 242,00 грн., КЕКВ 2800 «Інші 

видатки» на 50,00 грн.  

 

     Збільшити видатки загального фонду по: 

КПКВК 2414060 „Бібліотеки” на суму 500,00 грн., в т.ч. по КЕКВ 2250 

„Видатки на відрядження” на суму 500,00 грн. 

КПКВК 2414070 „Музеї” на суму 1 726,00 грн., в т.ч. по: КЕКВ 2120 

«Нарахування на заробітну плату» в сумі  1 400,00 грн., КЕКВ 2250 „Видатки 

на відрядження” на суму 6,00 грн., КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, 

обладнання та інвентар» в сумі 320,00 грн. 

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

типу” на суму 21 988,00 грн., в т.ч. по КЕКВ 2120 «Нарахування на заробітну 

плату» в сумі  1 100,00 грн., КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та 

інвентар» в сумі 11 250,00 грн., КЕКВ 2240 „Оплата послуг (крім 

комунальних” на суму 8 500,00 грн., КЕКВ 2250 „Видатки на відрядження” 

на суму 800,00 грн., КЕКВ 2272 «Оплата водопостачання» в сумі 338,00 грн. 

КПКВК 2414200 „Інші культурно-освітні заклади та заходи” на суму 1 392,00 

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

сумі 1 392,00 грн. 

 

4.5 Для оплати теплопостачання, електроенергії КУ «Трудовий архів» та 

виплати матеріальної допомоги внести наступні зміни до бюджету: 

 

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 24 000,00  грн., КЕКВ 2120 «Нарахування на 

заробітну плату» на суму 4 500,00 гривень. 

 

     Збільшити видатки по загальному фонду по КТПКВКМБ 0118600 «Інші 

видатки»,  КЕКВ 2271 „Оплата теплопостачання” на суму 8 002,00 грн., 

КЕКВ 2273 «Оплата електроенергії» на суму 498,00 грн.  

 

     Збільшити видатки по загальному фонду по КТПКВКМБ 0113400 «Інші 

видатки на соціальний захист населення»,  КЕКВ 2730  «Інші виплати 

населенню» на суму 20 000,0  грн. 

 

 

Начальник фінансового відділу                                                        К.О.Горпиніч 
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УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

__________________________________________________________________ 

Позачергова 

Р І Ш Е Н Н Я  № 

ХІХ сесія           VІІІ скликання  

 

від 06.12.2017 року 

 

Про надання одноразової 

матеріальної допомоги 

Мисько Г.М., Новочинському О.А., 

Ломакіній Г.М., Мартинчуку В.Д. 

 

Розглянувши подані документи громадян: Мисько Галини Миколаївни, 

Новочинського Олександра Анатолійовича, Ломакіної Галини Миколаївни, 

Мартинчука Василя Даниловича, що проживають у м. Олевську по вул. 

Московській, 13, керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», у відповідності до «Програми соціального 

захисту населення Олевської об'єднаної територіальної громади на 2017-2020 

роки», затвердженої рішенням  І сесії Олевської міської ради   VІІІ 

скликання, враховуючи висновок постійної комісії з питань планування, 

фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку, міська рада  

ВИРІШИЛА: 

1. Надати право відділу бухгалтерського обліку та звітності міської ради на 

виплату одноразової матеріальної допомоги жителям м.Олевськ, що 

проживають по вул. Московській, 13: Мисько Галині Миколаївні, 

Новочинському Олександру Анатолійовичу, Ломакіній Галині Миколаївні, 

Мартинчуку Василю Даниловичу на відновлення житла, пошкодженого 

внаслідок пожежі по 5000,00 грн. кожному на загальну суму 20 000,0 грн. 

(двадцять тисяч) грн. 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

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

економічного розвитку. 

 

 

 

Міський голова                                                            О.В.Омельчук 

 

 



ПРОЕКТ 

                                                                                                                     

УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

__________________________________________________________________ 

Позачергова 

Р І Ш Е Н Н Я  № 

ХІХ сесія           VІІІ скликання  

 

від 06.12.2017 року 

 

Про надання дозволу на спеціальне 

використання природних ресурсів у 

межах  територій природно-заповідного 

фонду місцевого значення 

 

           Розглянувши клопотання Олевського ДП «Олевське лісове 

господарство» від 10.11.2017 р. № 2010, керуючись п. 36 ст. 26 Закону 

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

«Про природно-заповідний фонд України» та враховуючи рекомендації 

постійної комісії міської ради з питань земельних відносин, охорони природи 

та надзвичайних ситуацій, міська рада, - 

 

ВИРІШИЛА:  

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

використання природних ресурсів у межах територій природно-

заповідного фонду місцевого значення, а саме на проведення вибіркового 

санітарного рубання в Кам’янському та Олевському лісництвах в межах 

територій заказників місцевого значення: «Баньки» - 14,0 га, «Тересини» - 

31,4 га, «Вереси» - 8,0 га, «Лиса гора» - 16,0 га, «Прадуниха» - 8,5 га, 

згідно з додатком. 

2. ДП «Олевське лісове господарство» провести лісовідновлення у 

встановлений чинним законодавством термін. 

3. Термін дії дозволу: до 31.12.2018 року. 

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

питань земельних відносин, охорони природи та надзвичайних ситуацій 

(Іванченко Я.С.). 

Міський голова                                                                    О.В. Омельчук 
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Додаток 

до рішення 

міської ради 

від 05.12.2017р. № ___ 

 

ПЕРЕЛІК  

заходів з поліпшення санітарного стану лісів ДП «Олевське лісове 

господарство» 
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Кам’янське 4 10 17,0 4,0 4,0 СРВ КЕКФ. Верхівковий короїд 50 

Кам’янське 4 16 2,6 2,6 2,6 СРВ Коренева губка 40 

Кам’янське 4 22 1,8 1,8 1,8 СРВ КЕКФ. Верхівковий короїд 40 

Кам’янське 4 28 0,9 0,9 0,9 СРВ Коренева губка 40 

Кам’янське 5 21 1,4 1,4 1,4 СРВ КЕКФ. Верхівковий короїд 50 

Кам’янське 10 13 3,1 3,1 3,1 СРВ КЕКФ. Верхівковий короїд 40 

Кам’янське 12 10 6,2 2,0 2,0 СРВ КЕКФ. Верхівковий короїд 50 

Кам’янське 12 16 6,3 2,0 2,0 СРВ КЕКФ. Верхівковий короїд 50 

Кам’янське 12 34 3,1 2,0 2,0 СРВ КЕКФ. Верхівковий короїд 50 

Кам’янське 17 12 2,8 2,8 2,8 СРВ КЕКФ. Верхівковий короїд 40 

Кам’янське 17 15 0,5 0,5 0,5 СРВ КЕКФ. Верхівковий короїд 40 

Кам’янське 22 21 18,0 2,0 2,0 СРВ КЕКФ. Верхівковий короїд 100 

Кам’янське 29 7 26,0 5,0 5,0 СРВ КЕКФ. Верхівковий короїд 50 

Кам’янське 44 3 13,0 8,0 8,0 СРВ КЕКФ. Верхівковий короїд 60 

Кам’янське 55 22 1,3 1,3 1,3 СРВ КЕКФ. Верхівковий короїд 100 

Кам’янське 55 28 2,8 1,0 1,0 СРВ КЕКФ. Верхівковий короїд 100 

Кам’янське 55 30 4,9 1,0 1,0 СРВ КЕКФ. Верхівковий короїд 100 

Кам’янське 59 7 2,1 1,0 1,0 СРВ КЕКФ. Верхівковий короїд 100 

Кам’янське 57 10 9,5 1,0 1,0 СРВ КЕКФ. Верхівковий короїд 100 

Кам’янське 58 1 5,3 2,0 2,0 СРВ КЕКФ. Верхівковий короїд 100 

Кам’янське 58 11 5,3 1,0 1,0 СРВ КЕКФ. Верхівковий короїд 100 

Кам’янське 58 12 9,4 1,5 1,5 СРВ КЕКФ. Верхівковий короїд 100 

Разом СРВ  47,9 47,9    

Олевське 19 1 23,0 8,2 8,2 СРВ Пожежа минулих років 150 

Олевське 19 19 7,8 7,8 7,8 СРВ Пожежа минулих років 140 

Олевське 22 30 13,5 8,0 8,0 СРВ Пожежа минулих років 120 

Олевське 22 32 1,0 1,0 1,0 СРВ Пожежа минулих років 100 

Олевське 22 39 1,5 1,5 1,5 СРВ Пожежа минулих років 110 

Олевське 31 26 3,5 3,5 3,5 СРВ Пожежа минулих років 100 

Разом СРВ  30,0 30,0    

Разом: по ДП «Олевський 

ЛГ» 

СРВ 77,9 77,9    

 

 

       Секретар                                                                               В.О. Шейко 

 


