
                                                      
УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 414 

ХХІІ сесія           VІІІ скликання  

 

від 12.01.2018 року 

 

Про надання одноразової 

матеріальної допомоги 

Поповій В.В., Осипчук О.М., 

Степанцю В.В. 

 

Розглянувши подані документи громадян: Попової Вікторії Вікторівни,  

проживає за адресою:  вул. Кірова, 2, с. Лопатичі, Олевського району, 

Житомирської області, Осипчук Олени Миколаївни, проживає за адресою: 

с.Лопатичі, вул. Партизанська, 3а, Олевського району, Житомирської області, 

Степанця Владислава Вікторовича, проживає за адресою: с.Покровське, вул. 

1 Травня, 39, Олевського району, Житомирської області, 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, керуючись ст. 26 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи висновок постійної 

комісії міської ради 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 по 5000,00 грн. (п’ять тисяч) 

кожному на загальну суму  15 000,00 (п'ятнадцять  тисяч) грн. громадянам:  

- Поповій Вікторії Вікторівні  на лікування після автомобільної аварії, 

- Осипчук Олені Миколаївні на лікування дочки Осипчук Оксани Андріївни  

- Степанцю Владиславу Вікторовичу на лікування.  

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

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

економічного розвитку. 

 

 

Міський голова                                                            О.В.Омельчук 

 

 



                                                                                                     
УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 415 

ХХІІ сесія           VІІІ скликання  

від 12.01.2018 року 

Про затвердження у новій редакції 

структури та штатної чисельності 

виконавчого аппарату Олевської 

міської ради та її комунальних установ 

 

У зв’язку з упорядкуванням структури та штатної чисельності 

виконавчого апарату Олевської міської ради та її комунальних установ, 

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

міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити у новій редакції структуру та штатну чисельність виконавчого 

апарату Олевської міської ради та її комунальних установ, додається. 

2. Припинити  шляхом ліквідації  відділ державного архітектурно-

будівельного контролю Олевської міської ради – юридичну  особу 

публічного права. 

3. Вважати таким, що втратило чинність рішення одинадцятої сесії 

Олевської міської ради VІІІ скликання від 11.07.2017 року №206 «Про 

затвердження у новій редакції Структури та штатної чисельності 

аппарату Олевської міської ради та її комунальних установ». 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на керуючого 

справами виконавчого комітету міської ради Русина Ю.Г. 

 

 

 

Міський голова        О.В. Омельчук 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 

до рішення ХХІІ сесії Олевської 

міської ради від 12.01.2018 року № 

415 

СТ Р У К Т У РА 

та штатна чисельність виконавчого апарату  

Олевської міської ради та її комунальних установ  

 

№  

Назва структурного підрозділу та посади 

Кількі 

сть 

штатних 

одиниць 

Категорія працівника 

1 2 3 4 

Апарат міської ради та виконавчого комітету 

1 Міський голова 1  

2 Секретар ради 1  

3 Перший заступник міського голови з 

питань економічного розвитку, інвестицій, 

земельних відносин та комунальної 

власності 

1  

4 Заступник міського голови з питань 

житлово-комунального господарства, 

архітектури, будівництва  

1  

5 Заступник міського голови з гуманітарних 

питань та соціальної політики 

1  

6 Керуючий справами (секретар) 

виконавчого комітету міської ради 

1  

7 Старости   20  

8 Діловоди 20  

СТРУКТУРНІ ПІДРОЗДІЛИ 

9 Загальний відділ 23  

  Начальник відділу 1  

  Головний спеціаліст 2  

 Головний спеціаліст по зв’язках з 

громадськістю та ЗМІ 

1  

 Спеціаліст І категорії по зв’язках з 

громадськістю та ЗМІ 

1  

 Системний адміністратор 1  

 Секретар керівника 1  

  Водій 2  

 Прибиральник службових приміщень 2  

 Оператори котелень 11  

 Завідувач господарства 1  

10 Юридичний відділ 3  

  Начальник відділу 1  

  Головний спеціаліст 2  

11 Сектор кадрової роботи 2  

 Завідувач сектору 1  

 Головний спеціаліст 1  

12 Фінансовий відділ 4  

  Начальник відділу 1  

  Заступник начальника відділу 1  

  Головний спеціаліст 1  



  Спеціаліст першої категорії 1  

13 Відділ бухгалтерського обліку та 

звітності 

5  

 Начальник відділу (головний бухгалтер) 1  

 Спеціаліст І категорії 1  

  Бухгалтер 2  

 Оператор комп’ютерного набору 1  

14 Центр надання адміністративних послуг 5  

 Керівник центру 1  

 Адміністратор 3  

 Спеціаліст І категорії 1  

15 Відділ реєстрації 3  

 Начальник відділу, державний реєстратор  

юридичних осіб та фізичних осіб-

підприємців 

1  

 Державний реєстратор місця проживання 

громадян 

1  

 Державний реєстратор речових прав на 

нерухоме майно 

1  

16 Головний спеціаліст з питань захисту  

дітей 

1  

17 Інспектор з праці 1  

18 Управління містобудування, 

архітектури, будівництва та житлово-

комунального господарства.      

8  

  Начальник управління 1  

19 Відділ містобудування, архітектури та 

будівництва 

3  

 Начальник відділу 1  

 Головний архітектор громади 1  

 Головний спеціаліст 1  

20 Відділ житлово-комунального 

господарства та цивільного захисту 

населення 

4  

 Начальник відділу 1  

  Головний спеціаліст 1  

 Спеціаліст І категорії 2  

21 Управління земельних відносин  9  

  Начальник управління 1  

22 Відділ регулювання земельних відносин 5  

  Начальник відділу 1  

  Головний спеціаліст 1  

  Спеціаліст І категорії 2  

 Оператор комп’ютерного набору 1  

23 Відділ юридичного  забезпечення та 

контролю 

3  

 Начальник відділу 1  

 Головний спеціаліст 1  

 Спеціаліст І категорії 1  

24 Відділ економічного розвитку,  6  



транспорту, туризму, інвестицій та  

комунальної власності 

  Начальник відділу 1  

  Заступник начальника відділу 1  

   Головний спеціаліст 2  

  Спеціаліст І категорії 2  

Виконавчі органи міської ради зі статусом юридичної особи 

25 Відділ освіти, молоді та спорту  

(Юридична особа) 

5  

  Начальник відділу 1  

  Заступник начальника відділу 1  

  Головний спеціаліст 3  

26 Відділ культури (Юридична особа) 3  

  Начальник відділу 1  

  Головний спеціаліст 2  

27 Сектор охорони здоров’я (Юридична 

особа) 

2  

  Завідувач сектору 1  

  Головний спеціаліст 1  

Комунальні установи Олевської міської ради 

26 Комунальна установа  

«Олевський міський центр  

соціальної реабілітації  дітей-інвалідів» 

  

27 Комунальна установа «Територіальний 

центр 

соціального обслуговування  

(надання соціальних послуг )»  

(Юридична особа) 

  

28 Комунальна установа «Трудовий архів»  

Олевської міської ради (Юридична особа) 

2  

29 Комунальна установа «Центр соціальних  

служб для сім’ї, дітей та молоді» 

 (Юридична особа) 

  

30 КУ «Олевська дитячо-юнацька спортивна 

школа» 

13  

31 КУ «Олевська дитячо-юнацька спортивна 

школа боротьби» 

7,5  

Пожежна охорона 

32 Місцева пожежна охорона 3  

Федерація спортивних товариств 

33 ФСТ «Колос» 1  

Благоустрій 

34 Благоустрій 20  

 

 

Секретар ради        В.О. Шейко 

 

 



                                                                         
УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 416 

ХХІІ сесія           VІІІ скликання  

 

від 12.01.2018 року 

 

Про  зняття з балансу житлового фонду 

комунальної власності Олевської міської 

об’єднаної територіальної громади 

житлових  будинків 

 

У зв’язку з приватизацією громадянами житлових будинків, що 

відносилися до комунальної власності Олевської міської об’єднаної 

територіальної громади, керуючись ст. 30, ст. 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. Зняти з  балансу житлового фонду комунальної власності Олевської 

міської об’єднаної територіальної громади житлові будинки: 

- вул. Перемоги,20, с. Калинівка, Олевського району, Житомирської області,  

балансова вартість – 226 362,00 (двісті двадцять шість тисяч триста шістдесят 

дві) грн.; 

- вул. Центральна,64, с. Перга, Олевського району, Житомирської області,  

балансова вартість – 31 115,00 (тридцять одна тисяча сто п'ятнадцять) грн.; 

- вул. Незалежна,4, с. Перга, Олевського району, Житомирської області, 

балансова вартість –10 405,00 ( десять тисяч чотириста п’ять ) грн.; 

- вул. Малікова,102, с. Хочине, Олевського району, Житомирської області, 

балансова вартість – 173 476,00 (сто сімдесят три тисячі чотириста сімдесят 

шість ) грн.; 

- вул. Лісна,43, с. Хочине, Олевського району, Житомирської області, 

балансова вартість – 27 605,00 ( двадцять сім тисяч шістсот п’ять ) грн.;  

- вул. Бортницька,44, с. Майдан-Копищенський, Олевського району, 

Житомирської області, балансова вартість – 1 221 977,00 ( один мільйон 

двісті двадцять одна тисяча дев’ятсо сімдесят сім ) грн.; 

- вул. Першотравнева,14а, с. Сердюки, Олевського району, Житомирської 

області, балансова вартість – 458 447,00 ( чотириста п’ятдесят вісім тисяч 

чотириста сорок сім ) грн.. 



- вул. Княгині Ольги,32, с. Замисловичі,  Олевського району, Житомирської 

області, балансова вартість – 115 020.00 ( сто п'ятнадцять тисяч двадцять ) 

грн. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника 

управління містобудування, архітектури, будівництва та житлово- 

комунального господарства  Ніколайчука Віктора Петровича. 

 

 

 

Міський голова                                О.В. Омельчук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                              
УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 417 

ХХІІ сесія           VІІІ скликання  

 

від 12.01.2018 року 

 

Про  віднесення до комунальної 

власності Олевської міської об’єднаної  

територіальної громади  житлового будинку 

 

 У зв’язку з придбанням  житлового будинку №10 по вул. Лісова в 

с.Сущани, Олевського району, Житомирської обл., для дитини-сироти, 

керуючись ст. 30, ст. 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. Віднести до комунальної власності Олевської міської об’єднаної 

територіальної громади  житловий будинок  загальною площею 58,6 кв.м. з 

погосподарськими будівлями та спорудами, що знаходиться за адресою: 

вул.Лісова, 10  в с.Сущани  Олевського району, Житомирської області. 

2. Поставити на баланс Олевської міської ради  житловий будинок, 

визначений в п.1 даного рішення,  вартість якого складає  295 541,00 ( двісті 

дев’яносто п’ять тисяч п’ятсот сорок одна) грн. 

          3.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника 

управління містобудування, архітектури, будівництва та житлово- 

комунального господарства  Ніколайчука Віктора Петровича. 

 

 

Міський голова                                          О.В. Омельчук 

 

 

 

 



                                                    
УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 418 

ХХІІ сесія           VІІІ скликання  

 

від 12.01.2018 року 

  

Про розроблення детального 

плану території земельної ділянки, 

топографічної зйомки с. Соснівка 

Олевського району Житомирської області 

 

Відповідно до статей 12, 17 Закону України «Про основи 

містобудування», статей  10, 19, 29 Закону України «Про регулювання 

містобудівної діяльності», постанови Кабінету Міністрів України від 25 

травня 2011 року № 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, враховуючи звернення управління 

містобудування, архітектури, будівництва та житлово-комунального 

господарства Олевської міської ради від 09 січня 2018 року щодо 

розроблення детального плану території земельної ділянки, топографічної 

зйомки с. Соснівка Олевського району Житомирської області для 

будівництва і обслуговування житлових будинків, господарських будівель і 

споруд (житловий квартал), 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. Розробити детальний план території земельної ділянки та топографічну 

зйомку с. Соснівка Олевського району Житомирської області для 

будівництва і обслуговування житлових будинків, господарських будівель і 

споруд (житловий квартал), відповідно до договору з організацією, яка має в 

своєму складі особу з відповідним кваліфікаційним сертифікатом на 

виконання робіт з розроблення містобудівної документації. 



2. Замовником на виконання детального плану території земельної ділянки, 

топографічної зйомки с. Соснівка Олевського району Житомирської області 

для будівництва і обслуговування житлових будинків, господарських 

будівель і споруд (житловий квартал), визначити Олевську міську раду. 

3. Фінансування робіт з розробки детального плану території земельної 

ділянки, топографічної зйомки с. Соснівка Олевського району Житомирської 

області для будівництва і обслуговування житлових будинків, господарських 

будівель і споруд (житловий квартал), здійснити за рахунок кошторисних 

призначень Олевської міської ради. 

4. Управлінню містобудування, архітектури, будівництва та житлово-

комунального господарства Олевської міської ради забезпечити: 

4.1 організацію оформлення вихідних даних на розробку детального плану 

території, топографічної зйомки; 

4.2 розгляд проектних матеріалів та проведення процедури громадських 

слухань проекту детального плану території у відповідності до чинного 

законодавства; 

4.3 проект детального плану території відповідно до чинного законодавства 

подати на розгляд та затвердження Олевською міською радою. 

5. 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  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                     
УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

_______________________________________________________________ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 419 

ХXII сесія        VІІІ скликання  

 

від 12.01.2018 року 

 

Про надання згоди на організацію 

співробітництва територіальних 

громад на 2018 рік 

 

 Відповідно до пункту 33
1
 частини 1 статті 26 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», статтей 5, 6 Закону України «Про 

співробітництво територіальних громад», з метою забезпечення соціально-

економічного розвитку територій, підвищення якості надання послуг 

населенню на основі спільних інтересів та цілей, ефективного виконання 

визначених законом повноважень та враховуючи рекомендації постійної 

комісії міської ради з питань містобудування, будівництва, транспорту, 

житлово-комунального господарства, комунальної власності, промисловості, 

підприємництва та сфери послуг, міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Надати згоду на організацію співробітництва територіальних громад у 

формі спільного фінансування (утримання) установ та організацій 

комунальної форми власності – інфраструктурних об’єктів на 2018 рік та 

схвалити наступні проекти договорів про співробітництво (додаються). 

2. Доручити міському голові вийти з пропозицією до територіальних 

громад, щодо організації співробітництва у визначених в п. 1 цього 

рішення формах. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

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

комунального господарства, комунальної власності, промисловості, 

підприємництва та сфери послуг (Осипчук В.В.). 

 

 

 

Міський голова        О.В. Омельчук 

 

 

 

 
 



Додаток  

                  до рішення ХXIІсесії VIII скликання 

Олевської міської ради від 12.01.2018 року №419  
«Про надання згоди на співробітництво 

територіальних громад на 2018 рік» 

 

Перелік проектів договорів про співробітництво територіальних громад 

у формі спільного фінансування (утримання) установ та організацій 

комунальної форми власності: 

1. Між  Олевською міською радою та Білокоровицькою сільською радою 

по комунальній  установі «Олевська дитячо-юнацька спортивна школа» 

Олевської міської ради. 

2. Між  Олевською міською радою, Білокоровицькою сільською радою та 

Радовельською сільською радою по комунальній  установі «Кишинське 

стаціонарне відділення для постійного проживання Олевського 

територіального центру соціального обслуговування (надання 

соціальних послуг)» Олевської міської ради. 

3. Між  Олевською міською радою, Білокоровицькою сільською радою та 

Радовельською сільською радою по комунальній  установі «Олевська 

музична школа» Олевської міської ради. 

4. Між  Олевською міською радою, Білокоровицькою сільською радою та 

Радовельською сільською радою по комунальній  установі «Трудовий 

архів» Олевської міської ради. 

5. Між  Олевською міською радою, Білокоровицькою сільською радою та 

Радовельською сільською радою по «Центру надання адміністративних 

послуг» Олевської міської ради. 

6. Між  Олевською міською радою та Рудня-Іванівською сільською радою 

по комунальній  установі «Зубковицький дошкільний навчальний 

заклад №23 «Малятко». 

7. Між  Олевською міською радою, Білокоровицькою сільською радою та 

Радовельською сільською радою по комунальній  установі «Олевська 

центральна лікарня» Олевської міської ради. 

8. Між  Олевською міською радою, Білокоровицькою сільською радою та 

Радовельською сільською радою по комунальному  закладу 

«Олевський Центр первинної медико-санітарної допомоги» Олевської 

міської ради. 

 

 

 

Секретар   ради                                                                                 В.О. Шейко 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                
УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н НЯ  № 420  

XXIIсесія           VІІІ скликання  

 

від 12.01.2018 року 

 

Про розміщення тимчасово вільних 

коштів бюджету Олевської ОТГ 

на вкладних (депозитних) рахунках 

у банках у 2018 році 

 

Відповідно до частини 2 статті 70 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», частини 8 статті 16 Бюджетного кодексу України 

та постанови Кабінету Міністрів України від 12.01.2011 №6 «Про 

затвердження порядку розміщення тимчасово вільних коштів місцевих 

бюджетів на вкладних (депозитних) рахункаху банках» із змінами, 

враховуючи рекомендації постійної комісії міської ради з питань планування, 

фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку, міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Надати право міському голові у 2018 році здійснювати на конкурсних 

засадах розміщення тимчасово вільних коштів міського бюджету на 

депозитах з урахуванням вимог Бюджетного кодексу України та постанови 

Кабінету Міністрів України від 12.01.2011 №6 «Про затвердження Порядку 

розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів на вкладних 

(депозитних) рахунках у банках»  (зізмінами), з подальшим поверненням 

таких коштів до кінця поточного бюджетного періоду. 

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 

 

 
 

  



                                                                                                                    

УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 421 

ХXII сесія           VІІІ скликання  

 

від 12.01.2018 року 

 

Про затвердження граничних сум витрат на 

придбання автомобілів, меблів, іншого обладнання 

та устаткування, мобільних телефонів, комп’ютерів  

органами місцевого самоврядування, а також установами 

та організаціями, які утримуються за рахунок міського 

бюджету  

 

Керуючись постановою Кабінету Міністрів України від 4 квітня 2001 

року №332 «Про граничні суми витрат на придбання автомобілів, меблів, 

іншого обладнання та устаткування, мобільних телефонів, комп’ютерів 

державними органами, а також установами та організаціями, які 

утримуються за рахунок державного бюджету», відповідно до статті 25 

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. Затвердити граничні суми витрат на придбання автомобілів, меблів, іншого 

обладнання та устаткування, мобільних телефонів, комп’ютерів органами 

місцевого самоврядування, а також установами та організаціями, які 

утримуються за рахунок міського бюджету міста Олевськ (додаються). 

2. Установити, що виконавчі органи міської ради, бюджетні установи, які 

утримуються за рахунок міського бюджету міста Олевськ, здійснюють 

витрати на придбання легкових автомобілів за наявності бюджетних 

асигнувань на зазначені цілі у їх кошторисах. 

3. Рекомендувати Управлінню Державної казначейської служби України 

в Олевському районі Житомирської області під час оплати рахунків на 

придбання легкових автомобілів, меблів, іншого обладнання та 

устаткування, мобільних телефонів, комп'ютерів, дотримуватися 

граничних сум витрат, затверджених цим рішенням. 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

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

економічного розвитку (Шевчук Ю.І.). 

         Міський  голова                                                         О.В. Омельчук 
 



Додаток  

                  до рішення ХXIІсесії VIII скликання 

Олевської міської ради від 12.01.2018 року №421 
«Про затвердження граничних сум витрат на 

придбання автомобілів, меблів, іншого обладнання 

та устаткування, мобільних телефонів, комп’ютерів  

органами місцевого самоврядування, а також установами 

та організаціями, які утримуються за рахунок  

міського бюджету» 

 

Граничні суми витрат на придбання автомобілів, меблів, іншого 

обладнання та устаткування, мобільних телефонів, комп’ютерів 

органами місцевого самоврядування, а також установами та 

організаціями, які  утримуються за рахунок міського бюджету  
 

Назва Сума, грн./од. 

Легкові автомобілі  900 000 

Мобільний телефон:  

придбання  9 500  

утримання (на місяць)  100 

Персональний комп'ютер (системний блок, монітор, клавіатура, 

маніпулятор "миша"), ноутбук, моноблок 
20 000  

Меблі для обладнання робочих місць працівників:  

стіл офісний  4 000 

крісло офісне  1 500 

стілець  500 

шафа для одягу  3 500 

шафа для паперів  3 500 

сейф 3 000 

Примітка: Затверджені граничні суми витрат призначені для придбання комплектних 

легкових автомобілів, меблів, обладнання, устаткування, а не окремих деталей 

(предметів). 

 

Секретар                                                                                     В.О. Шейко 
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УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 422 

 

ХХІІ сесія                      VІІІ скликання  

 

від 12.01.2018 року  

 

Про надання дозволу на зняття з балансу  

комунальної установи «Олевська центральна  

лікарня» основних засобів  

 

Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

рішенням XVII сесії Олевськоїміської ради VIIІ скликання від 27.10.2017 

року №329 «Про надання дозволу на відчуження майна комунальної 

власності», рішенням XVIIІ сесії Олевської міської ради VIIІ скликання від 

16.11.2017 року №337«Про затвердження звіту про оцінку майна та продаж 

комунального майна Олевської міської об’єднаної територіальної громади 

шляхом викупу» та розглянувши звернення від комунальної установи 

«Олевська центральна лікарня» від 03.01.2018 року №15/05-7, 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. Надати дозвіл на зняття з балансу комунальної установи «Олевська 

центральна лікарня» основних засобів, загальною вартістю 246 396,00 грн., 

будівлі з господарськими спорудами, що знаходиться за адресою: вул. 

Володимирська, буд. 7, м. Олевськ. 

2. Комунальній установі «Олевська центральна лікарня» внести відповідні 

зміни в облік основних засобів. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

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

комунального господарства, комунальної власності, промисловості, 

підприємництва та сфери послуг (Осипчук В.В.). 

 

 

Міський голова       О.В.Омельчук 

 

 



                                            
УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 423 

 

ХХІІ сесія        VІІІ скликання  

 

 

від 12.01.2018 року 

 

Про перелік майна, що  

може бути передане в оренду 

 

Заслухавши інформацію першого заступника міського голови з питань 

економічного розвитку, інвестицій та земельних відносин Ніколайчука О.В., 

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

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

«Про місцеве самоврядування в Україні», Положенням про оренду майна 

Олевської міської ради, затвердженого рішенням Х сесії Олевської міської 

ради VІІІ скликання від 13.06.2017 року №157 «Про 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. Затвердити перелік майна комунальної власності, що може бути 

передане в оренду в 2018 році, додається. 

2. Загальному відділу виконавчого апарату міської ради (Саковець Л.В.) 

оприлюднити дане рішення на офіційному веб-сайті Олевської міської 

ради та у місцевих засобах масової інформації. 

3. Виконавчому комітету Олевської міської ради провести незалежну 

експертну оцінку комунального майна, що може бути передане в 

оренду. 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

міської ради з питань містобудування, будівництва, транспорту, 



житлово-комунального господарства, комунальної власності, 

промисловості, підприємництва та сфери послуг (Осипчук В.В.). 

 

 

 

Міський голова         О.В.Омельчук 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Додаток  

до рішення ХХІІ сесії Олевської міської ради 

від 12.01.2018 року № 423 «Про перелік майна, що 

може буди передане в оренду» 

 

 

ПЕРЕЛІК 

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

територіальної громади, які можуть бути передані в оренду в 2018 році 
 

№ Найменування майна Площа Адреса орендованого 

майна 

 

1. 

 

Частина нежитлового приміщення 

 

44,0м.кв. 

Житомирська область,  

Олевський район, 

смт.  Дружба, 

вул. Центральна, 10 

 

2. 

Навчально-виробничий комбінат, 

навчальний корпус 

частина нежитлового приміщення  

 

112,6м.кв. 

Житомирська область,  

Олевський район, 

с. Жубровичі, 

вул. Шевченка, 10 

 

3. 

 

Частина нежитлового приміщення   

 

71,2м.кв. 

Житомирська область,  

Олевський район, 

с. Зубковичі, 

вул. Житомирська, 47А 

 

4. 

 

Частина нежитлового приміщення 

 

55,3м.кв. 

Житомирська область,  

Олевський район, 

с. Лопатичі,  

вул. Гагаріна, 61К 

 

5. 

 

Частина нежитлового приміщення 

 

40,78 м.кв 

Житомирська область,  

Олевський район, 

с. Кишин,  

вул. Житомирська, 55  

 

6. 

 

Частина нежитлового приміщення 

 

27,5 м.кв 

Житомирська область,  

Олевський район, 

с. Андріївка,  

вул. Л. Українки, 14А 

 

7. 

 

Частина нежитлового приміщення 

 

2 м.кв 

Житомирська область,  

Олевський район, 

м. Олевськ,  

пров. Промисловий, 2 

 

8. 

 

Частина нежитлового приміщення 

 

2 м.кв 

Житомирська область,  

Олевський район, 

м. Олевськ,  

вул. Володимирська, 2 

 

9. 

 

Частина нежитлового приміщення 

 

3 м.кв 

Житомирська область,  

Олевський район, 

м. Олевськ,  

вул. Промислова, 2Б 
 

 

Секретар    ради                                                                                     О.В. Шейко 
 



 
УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н НЯ  № 424 

ХХІІ сесія        VІІІ скликання  

 

від 12.01.2018 року  

 

Про оголошення конкурсу на право 

оренди коммунального майна, що 

належить до комунальної власності 

Олевської міської об’єднаної  

територіальної громади 

 

Відповідно до рішення ХХІ сесії Олевської міської ради VІІІ скликання 

від 12.01.2018 року № 423 «Про перелік майна, що може буди 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, враховуючи висновки 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. Оголосити конкурс на право оренди нерухомого майна, що перебуває у 

комунальній власності Олевської міської об’єднаної територіальної громади, 

а саме: 

- на частину нежитлового приміщення, загальною площею – 2,0 м
2
, за 

адресою: пров. Промисловий, будинок 2, м.Олевськ, Олевського району, 

Житомирської області; 

- на частину нежитлового приміщення, загальною площею 3,0м
2
, за адресою: 

вул. Промислова, будинок 2Б, м. Олевськ,Олевського району, Житомирської 

області. 

- на частину нежитлового приміщення, загальною площею 27,5 м
2
, за 

адресою: вул. Л. Українки, будинок 14А, с. Андріївка, Олевського району, 

Житомирської області. 

- на частину нежитлового приміщення, загальною площею 2,0 м
2
, за адресою: 

вул. Володимирська, будинок 2, м. Олевськ, 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 виконавчого апарату міської ради (Саковець Л.В.) 

оприлюднити дане рішення на офіційному веб-сайті Олевської міської ради 

та у місцевих засобах масової інформації («Зорі над Убортю»). 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

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

комунального господарства, комунальної власності, промисловості, 

підприємництва та сфери послуг (Осипчук В.В.). 

 

 

 

 

Міський голова        О.В. Омельчук 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Додаток 

до рішення ХХІІ сесії Олевської міської ради VIII скликання 

від 12.01.2018 року № 424«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 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 запечатаномуконверті, завіреному на 

місцісклеювання конверта печаткоюабопідписомзаявника з позначкою «На 

конкурс», подає до міської ради наступнідокументи:  



- 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:  

1. документи, що посвідчують повноваження представника юридичної 

особи;  

2. копії установчих документів (належним чином завірені);  

3. 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:  

1. копію документа, що посвідчує особу та належним чином оформлену 

довіреність на представника;  

2. 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;  

3. завірену належним чином копію декларації про доходи або звіту суб’єкта 

малого підприємництва – фізичної особи – платника єдиного податку; 

4. повідомлення про вид провадження підприємницької, господарської або 

іншої діяльності. 

Зобов'язання (пропозиції), щодовиконання умов конкурсу. 

Інформацію про засобизв‘язку з претендентом на участь у конкурсі та 

реквізити претендента на участь у конкурсі. 

Якщо при відкриттізапечатанихконвертіввиявилося, щоучасники 

конкурсу, яківідповідно до поданихпропозиційможуть бути 

визнаніпереможцями, подали однаковіпропозиції, то ціучасники конкурсу на 

цьому ж засіданніможутьнадатидодатковіпропозиції у письмовомувигляді, 

щодобільшогорозміруорендної плати (ставки). 

Переможцем конкурсу буде визнано учасника конкурсу, який відповідає 

всім умовам конкурсу, визначеним конкурсною комісією та який надав 

пропозиції про найбільший розмір орендної плати (ставки) порівняно із 

початковим розміром орендної ставки (тобто найбільший розмір місячної 

орендної плати за використання об’єкта оренди порівняно із стартовою 

орендною платою за базовий місяць розрахунку). 

Документи на конкурс приймаються за адресою: 11001, Житомирська 

область, м. Олевськ, вул. Свято-Миколаївська, 4 (1-й поверх) каб.  управління 

економічного розвитку, транспорту, туризму, інвестицій та комунальної 

власності). 

Секретар  ради                                                                        В.О. Шейко 

 

 



 
УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 425 

ХХІІ сесія           VІІІ скликання  

 

від 12.01.2018 року  

 

Про продовження дії договору 

оренди нежитлового приміщення,  

шляхом укладання додаткової угоди 

 

 Заслухавши інформацію першого заступника міського голови 

Ніколайчука О.В. щодо розгляду заяви фізичної особи-підприємця Каретина 

Олександра Івановича, 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 договору оренди на частину нежитлового приміщення 

площею 38,9 м
2
, яке знаходиться за адресою: вул. Молодіжна, 2а, с. 

Зольня, Олевського району, Житомирської області з ФОП Каретин 

Олександром Івановичем, з 01.01.2018 року по 01.12.2020 року, шляхом 

укладання додаткової угоди із сумою оренди: 958,14 грн. (дев’ятсот 

п’ятдесят вісім гривень 14 копійок) в місяць. 

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

об’єднаної територіальної громади укласти додаткову угоду з ФОП 

Каретин Олександром Івановичем на продовження договору оренди від 

02.01.2017 року №7 нежитлового приміщення площею – 38,9 м
2
, яке 

знаходиться за адресою: вул. Молодіжна, 2а, с. Зольня, Олевського району, 

Житомирської області. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

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

комунального господарства, комунальної власності, промисловості, 

підприємництва та сфери послуг (Осипчук В.В.). 

 

Міський голова       О.В.Омельчук 

 

 



 
УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н НЯ  № 426 

ХХІІ сесія        VІІІ скликання  

 

від 12.01.2018 року 

 

Про передачу в оренду 

комунального майна 

ФОП Біленцькій С.І. 

 

Відповідно до протоколу засідання конкурсної комісії з питань оренди, 

відчуження комунального майна та конкурсного відбору суб’єктів оціночної 

діяльності Олевської міської ради від 27.12.2017 року №2, керуючись 

параграфом 1 гл. 58 Цивільного кодексу України, ст. ст.5, 7 та ч.7 ст.9 Закону 

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

України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішеннями ХVІІІ сесії 

Олевської міської ради VІІІ скликання від 16.11.2017 року  №338 «Про 

затвердження об’єкту нерухомого майна, що може бути передане в оренду», 

№339 «Про оголошення конкурсу на право оренди комунального майна, що 

належить до комунальної власності Олевської міської об’єднаної 

територіальної громади», враховуючи рекомендації постійної комісії міської 

ради з питань містобудування, будівництва, транспорту, житлово-

комунального господарства, підприємництва та сфери послуг, міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Передати фізичній особі-підприємцю Біленькій Світлані Іллівні в оренду 

майно комунальної власності Олевської міської об’єднаної територіальної 

громади, як такій, що перемогла у конкурсі, частину нежитлового 

приміщення, загальною площею 17,6м
2
, яке знаходиться за адресою: вул. 

С.Шепетька, буд. 17, с.Сущани, Олевського району, Житомирської 

області, терміном на 2 роки 11 місяців, з орендною платою 371 грн. 00 

коп. (триста сімдесят одна гривня 00 копійок) в місяць. 

2. Уповноважити міського голову Омельчука О.В. підписати договір про 

передачу в оренду зазначеного нерухомого майна, відповідно до 

Положення про оренду майна Олевськоїміської ради.  

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

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

комунального господарства, комунальної власності, промисловості, 

підприємництва та сфери послуг (Осипчук В.В.). 

 

Міський голова       О.В. Омельчук 



 

УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 427 

ХХІІ сесія                      VІІІ скликання  

 

від 12.01.2018 року  

 

Про продовження дії договору 

оренди  нерухомого майна 

 

 Заслухавши інформацію першого заступника міського голови 

Ніколайчука О.В. щодо розгляду клопотання комунальної установи 

«Олевська центральна лікарня» Олевської міської ради від 04.01.2018 року № 

17/05-05,  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 договору оренди нерухомого майна  від 01.01.2016 року 

№1 комунальній установі «Олевська центральна лікарня» Олевської міської 

ради з комунальним закладом «Олевський Центр первинної медико-

санітарної допомоги» Олевської міської ради з 01.01.2018 року по 31.12.2018 

року, шляхом укладання додаткової угоди та встановити орендну плату в 

розмірі 1 (однієї) гривні в рік, відповідно до Положення оренди майна 

Олевської міської ради, а саме: 

- на нежитлове приміщення тубкабінету  площею – 35,6м.кв.,  

- травматологічний кабінет площею – 27,9 м.кв.,  

- рентгенкабінет площею – 100,4 м.кв.,  

- кабінет флюорографа площею – 24,8 м.кв. які знаходиться  за адресою: вул. 

Свято-Миколаївська, 46, м. Олевськ, Олевського району, Житомирської 

області; 

- на нежитлове приміщення площею 31,3 м.кв., яке знаходиться  за адресою: 

вул. Гагаріна, 61б, с. Лопатичі, Олевського району,  Житомирської області; 

- на нежитлове приміщення площею 23,6 м.кв., яке знаходиться  за адресою: 

вул. Морозова, 1, с. Зольня, Олевського району,  Житомирської області; 

- на нежитлове приміщення площею14,9 м.кв., яке знаходиться  за адресою: 

вул. Житомирська, 45а, с. Зубковичі, Олевського району,  Житомирської 

області; 



- на нежитлове приміщення площею 27,9 м.кв., яке знаходиться  за адресою: 

вул. Набережна, 37, с. Кам’янка, Олевського району,  Житомирської області; 

- на нежитлове приміщення площею 23,6 м.кв., яке знаходиться  за адресою: 

вул. Житомирська, 63, с.Кишин, Олевського району,  Житомирської області; 

- на нежитлове приміщення площею 13,0 м. кв., яке знаходиться  за адресою: 

вул. Партизанська, 52, с. Копище, Олевського району, Житомирської області; 

- на нежитлове приміщення площею 12,0  м.кв., яке знаходиться  за адресою: 

вул. С.Шепетька, 15, с. Сущани, Олевського району,  Житомирської області; 

- на нежитлове приміщення площею 57,3 м.кв., яке знаходиться  за адресою: 

вул. Шевченка, 16, с. Жубровичі, Олевського району,  Житомирської області; 

- на нежитлове приміщення площею 29,2м.кв., яке знаходиться  за адресою: 

вул. Набережна, 1б, смт. Дружба, Олевського району,  Житомирської області; 

- на нежитлове приміщення площею 26,7 м.кв., яке знаходиться за адресою: 

вул. Незалежна, 1ба, с. Рудня Хочинська, Олевський район, Житомирська 

область; 

- на нежитлове приміщення площею 30,2м.кв., яке знаходиться  за адресою: 

вул. Шкільна, 34, с. Білокоровичі, Олевського району,  Житомирської 

області. 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

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

комунального господарства, комунальної власності, промисловості, 

підприємництва та сфери послуг (Осипчук В.В.). 

 

 

 

Міський голова                           О.В.Омельчук 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я № 428 

ХХІІ сесія        VІІІ скликання  

 

від 12.01.2018 року  

 

Про затвердження звітів 

оцінки майна об’єкта 

комунальної власності  

 

Керуючись ст. 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», з метою розрахунку стартової 

мінімальної орендної плати, 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 звіти про оцінку майна, що належать до комунальної 

власності Олевської міської об’єднаної територіальної громади: 

- виготовлений Олевською філією Житомирської товарної агро-промислової 

біржі (Я.С. Іванченко): Серія АЕ №000835 від 04.01.2018 року, приміщення в 

нежитловій будівлі, що розташоване по вул. Молодіжна, 2а, с. Зольня, 

Олевського району, Житомирської області у сумі 63 876 грн. 00 коп. 

(шістдесят три тисячі вісімсот сімдесят шість гривень 00 копійок) без 

урахування ПДВ; 

- виготовлений Олевською філією Житомирської товарної агро-промислової 

біржі (Я.С. Іванченко): Серія АЕ №000836 від 05.01.2018 року, частина 

приміщення (2,0м.кв.)в будівлі КЗ «Олевський центр первинної медико-

санітарної допомоги» Олевської міської ради, що розташоване по пров. 

Промисловий, 2, м. Олевськ, Олевського району, Житомирської області у 

сумі 13 366 грн. 00 коп. (тринадцять тисяч триста шістдесят шість гривень 00 

копійок) без урахування ПДВ; 

- виготовлений Олевською філією Житомирської товарної агро-промислової 

біржі (Я.С. Іванченко): Серія АЕ №000834 від 09.01.2018 року, частина 

приміщення (3 м.кв.), що розташоване по вул. Промислова, 2б, м. Олевськ, 

Олевського району, Житомирської області у сумі 20 049 грн. 00 коп. 



(двадцять тисяч сорок дев’ять гривеньгривень 00 копійок) без урахування 

ПДВ; 

- виготовлений суб’єктом оціночної діяльності – суб’єкт господарювання –

фізична особа-підприємець Петричук Борис Борисович, який діє на підставі 

сертифікату ФДМУ №803/15 суб’єкта оціночної діяльності від 19.10.2015р., 

вул. Європейська, 60, м. Бердичів, Житомирська обл.: частина вбудованого 

нежитлового приміщення, розташоване на 1-му поверсі в коридорі біля 

сходової клітини, загальною (оцінюваною)площею - 2 м.кв., яке вул. 

Володимирська, 2, м. Олевськ, Олевського району, Житомирської області у 

сумі 10 800 грн. 00 коп. (десять тисяч вісімсот гривень 00 копійок без 

урахування ПДВ). 

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

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

мінімальної орендної плати, приміщення в нежитловій будівлі, що 

розташоване по вул. Молодіжній, 2а, с. Зольня, Олевського району, 

Житомирської області, частини приміщення (2,0м.кв.) в будівлі КЗ 

«Олевський центр первинної медико-санітарної допомоги» Олевської міської 

ради, що розташоване по пров. Промисловому, 2, м. Олевськ, Олевського 

району, Житомирської області, частини вбудованого нежитлового 

приміщення, розташованого на 1-му поверсі (біля сходової клітини), 

загальною (оцінюваною) площею - 2 м.кв., по вул. Володимирській, 2, м. 

Олевськ, Олевського району, Житомирської області, з метою подальшої 

передачі зазначеного майна в оренду. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

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

комунального господарства, комунальної власності, промисловості, 

підприємництва та сфери послуг (Осипчук В.В.). 

 

 

 

Міський голова        О.В. Омельчук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



                                                                          
УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 429 

 

ХХІІ сесія                      VІІІ скликання 

 

від 12.01.2018 року  

 

Про передачу в оренду 

комунального майна  

 

 Заслухавши інформацію першого заступника міського голови 

Ніколайчука О.В. щодо розгляду клопотання комунальної установи «Центр 

екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» від 08.11.2017 року № 

730, 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.Передати комунальній установі «Центр екстреної медичної допомоги та 

медицини катастроф» в оренду частину нежитлового приміщення площею 67 

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

Житомирської області, з 01.01.2018 року по 02.09.2020 року, шляхом 

укладання договору оренди та встановити комунальній установі «Центр 

екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» орендну плату в 

розмірі 1 (однієї) гривні в рік, відповідно до Положення оренди майна 

Олевської міської ради. 

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

об’єднаної територіальної громади затвердити договір про передачу в оренду 

зазначеного нерухомого майна з комунальною установою «Центр екстреної 

медичної допомоги та медицини катастроф». 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

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

комунального господарства, комунальної власності, промисловості, 

підприємництва та сфери послуг (Осипчук В.В.). 

 

 

Міський голова        О.В.Омельчук 

 



 
УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 430 

 

ХХІІ сесія                      VІІІ скликання 

 

від 12.01.2018 року  

 

Про передачу в оренду 

комунального майна Олевської 

міської об’єднаної територіальної 

громади в с. Білокоровичі 

 

 Заслухавши інформацію першого заступника міського голови 

Ніколайчука О.В. щодо розгляду клопотання комунальної установи «Центр 

екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» від 05.01.2018 року № 

9, 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.Передати комунальній установі «Центр екстреної медичної допомоги та 

медицини катастроф» в оренду частину нежитлового приміщення площею 

31,6 м
2
 (гараж 24,0 м

2
), яке знаходиться за адресою: вул. Шкільна, 34, с. 

Білокоровичі, Олевського району, Житомирської області, що належить  до 

комунальної власності  Олевської міської об’єднаної територіальної громади,  

з 01.01.2018 року по 02.09.2020 року, шляхом укладання договору оренди та 

встановити орендну плату в розмірі 1 (однієї) гривні в рік, відповідно до 

Положення оренди майна Олевської міської ради. 

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

об’єднаної територіальної громади затвердити договір про передачу в оренду 

зазначеного нерухомого майна з комунальною установою «Центр екстреної 

медичної допомоги та медицини катастроф». 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

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

комунального господарства, комунальної власності, промисловості, 

підприємництва та сфери послуг (Осипчук В.В.). 

 

Міський голова       О.В.Омельчук 



                                           
УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 431 

ХХІІ сесія           VІІІ скликання  

 

від 12.01. 2018 року  

 

Про внесення змін у  додаток до 

рішення сесії Олевської міської ради 

 

       Розглянувши заяву Гребенчука Володимира Олександровича, проживає 

за адресою: вул. Зелена, 25, м.Олевськ, Житомирська область про внесення 

змін у додаток до рішення п’ятої сесії Олевської міської ради VI скликання 

від 28 березня 2011 року № 59 «Про надання дозволу на розроблення 

технічної документації із землеустрою щодо складання документів, що 

посвідчують право власності на земельну ділянку для будівництва та 

обслуговування житлового будинку», керуючись ст.ст. 12, 40, 81, 88, 89, 96, 

116, 118, 119, 120, 121, 131 та п. 7 Х Розділу Перехідних положень 

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

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

Україні», враховуючи рекомендації постійної комісії міської ради з питань 

земельних відносин, охорони природи та надзвичайних ситуацій, міська рада 

ВИРІШИЛА:  

1. Внести зміни у додаток до рішення п’ятої сесії ради Олевської міської 

ради VI скликання від 28 березня 2011 року № 59 «Про надання дозволу 

на розроблення технічної документації із землеустрою щодо складання 

документів, що посвідчують право власності на земельну ділянку для 

будівництва та обслуговування житлового будинку», у пункті 3. розділу 

«Адреса земельної ділянки» слова «вул. Грабчака» змінити на слова 

«вул.Зелена», у розділі «Загальна площа»  цифри «0,1392» змінити на 

цифри «0,2100», у розділі «Для ведення садівництва» цифри «0,0392» 

змінити на цифри «0,1100». 
 

 

п/

п 

Прізвище, ім’я, по 

батькові 

Місце 

проживання 

Адреса земельної ділянки Загальн

а 

площа, 

га 

 

Для 

будівництва 

і 

обслуговува

ння 

житлового 

будинку,  га 

Для 

ведення 

особистог

о 

селянсько

го 

господарс

тва, га 

 

 

Для ведення 

садівництва

,  

га 



3 Гребенчук 

Володимир 

Олександрович 

вул.Зелена, 25 

м.Олевськ, 

Олевський р-н, 

Житомирська 

обл. 

вул.Зелена, 25,  

м.Олевськ, Олевський р-н, 

Житомирська обл. 

0,2100 0,1000  

0,1100 

 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника 

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

комісію з питань земельних відносин, охорони природи та 

надзвичайних ситуацій. 

 

 

Міський голова      О.В. Омельчук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                       
УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 432 

ХХІІ сесія           VІІІ скликання  

 

від 12.01. 2018 року  

 

Про затвердження проекту землеустрою  

щодо відведення земельних  ділянок комунальної 

власності для будівництва та обслуговування 

будівель торгівлі з метою передачі в користування 

на умовах оренди 

 

         Розглянувши заяву Потайчук Людмили Петрівни, проживає за адресою: 

вул. Кузнецова,39, с. Калинівка, Олевського району, Житомирської області та  

надані документи,  керуючись  ст. 12, 92, 93, 95, 96, 120, 122, 123, 124, 141 

Земельного кодексу України, ст. ст. 8, 20, 22, 25, 50, 51 Закону України «Про 

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

«Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної 

комісії міської ради з питань земельних відносин, охорони природи та 

надзвичайних ситуацій, міська рада 

ВИРІШИЛА:  

1.Затвердити Потайчук Людмилі Петрівні проект землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки комунальної власності для будівництва та 

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

користування на умовах  оренди загальною  площею  0,0429 га за адресою:  

вул. Національного визволення, 61А, с.Майдан, Олевського району, 

Житомирської області, кадастровий номер 1824485601:07:011:0002, який 

розроблено ФОП СЕРЕДА О.В.  

2. Затвердити Потайчук Людмилі Петрівні проект землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки комунальної власності для будівництва та 

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

користування на умовах  оренди загальною  площею  0,0142 га за адресою:  

вул. Перемоги, 25, с.Ковалівка, Олевського району, Житомирської області, 

кадастровий номер 1824482802:04:012:0002, який розроблено ФОП СЕРЕДА 

О.В. 

3. Затвердити Потайчук Людмилі Петрівні проект землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки комунальної власності для будівництва та 

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

користування на умовах  оренди загальною  площею  0,0112 га за адресою:  



вул. Миру, 12А, с. Бацеве, Олевського району, Житомирської області, 

кадастровий номер 1824481302:11:010:0002, який розроблено ФОП СЕРЕДА 

О.В. 

4. Потайчук Людмилі Петрівні в місячний термін укласти та зареєструвати 

договір оренди земельної ділянки, відповідно до вимог чинного 

законодавства України. 

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

земельної ділянки для будівництва та обслуговування будівель торгівлі (Код 

03.07 за КВЦПЗ). 

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

достовірність, якість і безпеку заходів, передбачених проектом землеустрою. 

7. У разі закінчення терміну користування земельною ділянкою, повернути 

дані земельні ділянки у відання міської ради у стані придатному для 

подальшого їх використання за призначенням або звернутись до Олевської 

міської ради не пізніше ніж за тридцять днів до закінчення договору оренди 

землі щодо його поновлення. 

8. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника  

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

ради з питань земельних відносин, охорони природи та надзвичайних 

ситуацій. 

 

 

Міський голова                     О.В. Омельчук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

                

 



                                                    
УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 433 

ХХІІ сесія           VІІІ скликання  

 

від 12.01. 2018 року  

 

Про затвердження звіту про 

експертну грошову оцінку 

земельної ділянки несільсько- 

господарського призначення 

 

Розглянувши заяви Суднач Надії Василівни, проживає за адресою: вул. 

Сонячна,8, с. Варовичі, Васильківського району, Київської обл., ФОП 

Русанової Наталії Михайлівни, проживає за адресою: вул. Промислова, 72, 

кв. 1,  м. Олевськ, Житомирська область,  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 181 кв. м., яка 

розташована за адресою: вул. Центральна, 29, с.Перга, Олевський район, 

Житомирська область, кадастровий номер: 1824487602:06:002:0003, з 

метою продажу (викупу) в сумі 4731,34 грн. (без ПДВ) (чотири тисячі 

сімсот тридцять одна грн. 34 коп.) (без ПДВ)). Вартість 1 кв.м. земельної 

ділянки становить: 26,14 грн. (без ПДВ), яка надана Суднач Надії 

Василівні в користування на умовах оренди для будівництва та 

обслуговування будівель торгівлі (Код 03.07 за КВЦПЗ). 

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

нотаріально посвідчити договір купівлі-продажу земельної ділянки що 

розташована за адресою: вул. Центральна, 29, с.Перга, Олевський район, 

Житомирської області, кадастровий номер 1824487602:06:002:0003, за 

ціною   4731,34 грн. вартість 1 кв.м – 26,14 грн.  

3. Затвердити звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення загальною площею 1500 кв. м., 

яка розташована за адресою: вул. Герцена, 13, м. Олевськ, Житомирська 

область, кадастровий номер: 1824455100:01:011:0040, з метою продажу 

(викупу) в сумі 74 445,00 грн. (без ПДВ) (сімдесят чотири тисячі 



чотириста сорок п’ять грн. 00 коп.) (без ПДВ)). Вартість 1 кв.м. земельної 

ділянки становить: 50,00 грн. (без ПДВ), яка надана ФОП Русановій 

Наталії Михайлівні в користування на умовах оренди для розміщення та 

експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд 

підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості (Код 

11.02 за КВЦПЗ). 

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

нотаріально посвідчити договір купівлі-продажу земельної ділянки що 

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

область, кадастровий номер1824455100:01:011:0040, за ціною   75 000,00 

грн. 00 коп, вартість 1 кв.м – 50 грн. 00 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                           
УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 434 

ХХІІ сесія           VІІІ скликання  

 

від 12.01. 2018 року  

 

Про  надання  дозволу    на     

виготовлення  звіту про експертну 

грошову   оцінку  земельної  ділянки  

 

         Розглянувши заяви  ТОВ БП «Альфа ЛТД», зареєстрованого за адресою: 

вул. Герцена, 19, м.Олевськ, Житомирська область,  ФОП Тартишевої Наталії 

В’ячеславівни, проживає за адресою: вул. Павленка, 6, м.Олевськ, 

Житомирська область про надання дозволу на викуп земельної ділянки   

несільськогосподарського призначення, яка надана в оренду, керуючись  ст. 

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

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

враховуючи рекомендації постійної комісії з питань земельних відносин, 

охорони природи та надзвичайних ситуацій,  міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1.Надати дозвіл ТОВ БП «Альфа ЛТД» на  виготовлення звіту з експертної 

грошової оцінки земельної ділянки несільськогосподарського  призначення 

площею 0,1790 га, яка надана в користування  на  умовах  оренди для 

розміщення та експлуатації об’єктів  дорожнього сервісу (КВПЦЗ 12.11), 

розташованої за адресою: вул. Герцена, 13-д, м.Олевськ, Житомирська 

область, кадастровий номер 1824455100:01:011:0045. 

2. Надати дозвіл ФОП Тартишевій Наталі В’ячеславівні на  виготовлення 

звіту з експертної грошової оцінки земельної ділянки 

несільськогосподарського  призначення: площею 0,0190 га, яка надана в 

користування  на  умовах  оренди для будівництва та обслуговування 

будівель торгівлі (КВПЦЗ 03.07), розташованої за адресою: вул. Морозова, 

4а, с.Зольня, Олевський район, Житомирська область, кадастровий номер 

1824482801:03:014:0001. 

3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника  

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

ради з питань земельних відносин, охорони природи та надзвичайних 

ситуацій. 

 

Міський голова                        О.В. Омельчук 



                                                          
УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 435 

ХХІІ сесія           VІІІ скликання  

 

від 12.01. 2018 року  

 

Про надання дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки комунальної власності 

для будівництва та обслуговування будівель торгівлі  

з метою передачі в користування на умовах оренди 

 

          Розглянувши  заяви  Басюка Сергія Миколайовича, проживає за 

адресою: вул. Ковпака,27, м. Олевськ, Житомирської області, ФОП Хлань 

Тетяни Миколаївни, проживає за адресою: вул.Ковпака, 35, м. Олевськ, 

Житомирської області, керуючись ст. ст. 12, 92, 93, 95, 96, 120,122, 

123,124,141 Земельного кодексу України, ст. ст. 20, 22, 25, 50, 51, 55 Закону 

України «Про землеустрій», Законом України «Про оренду землі», ст. 26 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  враховуючи 

рекомендації постійної комісії міської ради з питань земельних відносин, 

охорони природи та надзвичайних ситуацій, міська рада  

ВИРІШИЛА:    

1.  Надати дозвіл Басюку Сергію Миколайовичу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної власності в 

користування на умовах оренди для будівництва та обслуговування 

будівель торгівлі (Код 03.07 за КВЦПЗ), розташованої за адресою: 

вул.Шевченка, 36, с.Стовпинка, Олевського району, Житомирської області, 

орієнтовною площею 0,0200 га.  

2. Надати дозвіл ФОП Хлань Тетяні Миколаївні на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної власності в 

користування на умовах оренди для будівництва та обслуговування 

будівель торгівлі (Код 03.07 за КВЦПЗ), розташованої за адресою: 

вул.Гагаріна, 43а, с.Жубровичі, Олевського району, Житомирської області, 

орієнтовною площею 0,0200 га. 

3. Басюку Сергію Миколайовичу, ФОП Хлань Тетяні Миколаївні в місячний 

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

виготовленню проектів із землеустрою та продовж трьох місяців виготовити 

проект із земелустрою. 

4. Басюку Сергію Миколайовичу, ФОП Хлань Тетяні Миколаївні проект 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки з метою передачі в 



користування на умовах оренди погоджений у встановленому 

законодавством  порядку в місячний термін подати на чергову сесію міської 

ради на затвердження.  

5. Виготовлення проектів землеустрою щодо відведення земельної ділянки та 

документації землеустрою є комерційним ризиком замовника. 

6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника 

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

комісію з питань земельних відносин, охорони природи та надзвичайних 

ситуацій. 

 

 

 

Міський голова        О.В. Омельчук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 436 

ХХІІ сесія           VІІІ скликання  

 

від 12.01. 2018 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 заяву Луговець Наталі Василівни, проживає за адресою: 

вул. Лесі Українки, 22, с. Варварівка, Олевський район, Житомирська 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 Луговець Наталі 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 (код 03.07 за КВЦПЗ), кадастровий номер 

1824486202:05:001:0007, розташованої за адресою: вул. Лесі Українки, 90-а, 

с.Варварівка, Олевський р-н, Житомирська обл., орієнтовною площею 0, 

0114 га. 

2. Луговець Наталі Василівні звернутися до суб’єкта господарювання, що є 

виконавцем робіт по виготовленню технічної документації із землеустрою. 

3. Луговець Наталі 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. 

4. Виготовлення документації із землеустрою є комерційним ризиком 

замовника. 



5. 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



           
УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н НЯ  № 437  

ХХІІ сесія        VІІІ скликання 

 

від  12.01.2018 року  

 

Про надання дозволу на розроблення 

технічної документації із землеустрою  

щодо встановлення (відновлення) меж  

земельної ділянки комунальної власності  

в натурі (на місцевості) з метою передачі  

безоплатно у власність для будівництва і  

обслуговування житлового будинку, господарських  

будівель і споруд (присадибна ділянка) для 

індивідуального садівництва та для 

будівництва індивідуальних гаражів 
 

    Розглянувши заяви громадян:  

- Саковця Петра Адамовича, проживає за адресою: вул. Григорія 

Сковороди, 10/2, м. Олевськ, Житомирської обл.; 

- Рудь Віктора Григоровича, проживає за адресою: вул. Садова, 25 А, с. 

Тепениця, Олевського р-ну, Житомирської обл.; 

- Мисько Валентини Юхимівни, проживає за адресою:  вул. Набережна, 

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

- Ніколенко Катерини Миколаївни, проживає за адресою: вул. 

Переїздна, 3, смт Нові Білокоровичі, Олевського р-ну, Житомирської обл.; 

- Юркова Петра Миколайовича, проживає за адресою: вул. Свято-

Миколаївська, 52/7, м. Олевськ, Житомирська обл.; 

- Гребенчук Валентини Володимирівни, проживає за адресою: вул. 

Олевської республіки, 60, м. Олевськ, Житомирська обл.; 

- Хоречко Катерини Юхимівни, проживає за адресою: вул. Степана Бандери, 

18 кв.29, м. Житомир про надання дозволу на розроблення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

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

передачі безоплатно у власність для будівництва і обслуговування житлового 

будинку господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) для 

індивідуального садівництва та для будівництва індивідуальних гаражів, 

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) (присадибна 

ділянка) для індивідуального садівництва та для будівництва індивідуальних 

гаражів.              

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                    Додаток 

до рішення ХХІІ сесії Олевської міської ради VІІІ 

скликання від 12.01.2018 року № 437  «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 

 

 

Загальна

площа, 

га 

 

Для 

будівництва 

і 

обслуговува

ння 

житлового 

будинку, 

господарськ

их   будівель 

і  споруд, га 

Для 

індивідуальн

ого 

садівництва 

Для 

будівництва 

індивідуальн

их гаражів 

1 2 3 4 5 6   

1 Саковець Петро 

Адамович 

вул. Григорія 

Сковороди, 10 кв.2,  

м. Олевськ, 

Житомирська обл. 

вул. Григорія Сковороди, 

10 кв.2,  

м. Олевськ,  

Житомирська обл. 

0,0300 0,0300 - - 

2 Рудь Віктор 

Григорович 

вул. Садова, 25 А, с. 

Тепениця, 

 Олевського р-ну, 

Житомирської обл. 

пров. Свято-

Миколаївська, 3 кв.2,  

м. Олевськ,  

Житомирська обл. 

0,0600 0,0600 - - 

3 Мисько 

Валентина 

Юхимівна 

вул. Набережна, 34, 

 с. Тепениця, 

Олевський р-н, 

Житомирська обл. 

вул. Набережна, 34, 

 с. Тепениця,  

Олевський р-н, 

Житомирська обл. 

0,2500 0,2500 - - 

4 Ніколенко 

Катерина 

Миколаївна 

вул. Переїздна, 3,  

смт. Нові 

Білокоровичі, 

Олевський р-н, 

Житомирська обл. 

вул. Лісова, 1, 

 с. Кишин,  

Олевський р-н,  

Житомирська обл. 

0,2500 0,2500 - - 

5 Юрков Петро 

Миколайович 

вул. Свято-

Миколаївська, 52/7,  

м. Олевськ,  

Житомирська обл. 

вул. Корольова, 7, 

 м. Олевськ,  

Житомирська обл. 

0,0700 0,0700 - - 

6 Гребенчук 

Валентина 

Володимирівна 

вул. Олевської 

республіки, 60,  

м. Олевськ, 

Житомирська обл. 

вул. Олевської 

республіки, 60,  

м. Олевськ,  

Житомирська обл. 

0,1700 0,1000 0,0700 - 

7 Хоречко Катерина 

Юхимівна 

вул. Степана Бандери, 

 18 кв. 29, 

 м. Житомир 

вул. Свято-Миколаївська, 

85 б,  

м. Олевськ, Житомирська 

обл. 

0,0024 - - 0,0024 

 

Начальник управління земельних відносин               Н.І. Біленець 

 

 

 

 



 

 

 

УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н НЯ  № 438 

 

ХХІІ сесія        VІІІ скликання 

 

від 12.01.2018 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 та 

для  індивідуального садівництва   

 

         Розглянувши заяви громадян:  

- Рудіка Володимира Петровича, проживає за адресою: вул. Жовтнева, 9, 

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

- Козловець Інни Петрівни, проживає за адресою: вул. Олевської 

республіки, 41, м. Олевськ, Житомирської обл.; 

- Курельчука Павла Миколайовича, проживає за адресою: вул. Зої 

Космодемянської, 6 а, с. Калинівка, Олевського р-ну, Житомирської 

обл.; 

- Хомутовського Івана Степановича, проживає за адресою: вул. Гагаріна, 

34, с. Артинськ, Олевського р-ну, Житомирської обл.; 

- Хомутовського Миколи Івановича, проживає за адресою: вул. Гагаріна, 

34 а, с. Артинськ, Олевського р-ну, Житомирської обл.; 

- Михальчук Катерини Олександрівни, проживає за адресою: вул. 

Перемоги, 39, с. Ковалівка, Олевського р-ну, Житомирської обл.; 

- Патюка Романа Федоровича, проживає за адресою: вул. Княгині Ольги, 

45, с. Замисловичі, Олевського р-ну, Житомирської обл.; 

- Крижанівської Антоніни Петрівни, проживає за адресою: пров. Княгині 

Ольги, 5, с. Жубровичі, Олевського р-ну, Житомирської обл.; 

- Ліпей Ігоря Івановича, проживає за адресою: вул. Лісова, 66, с. 

Хмелівка, Олевського р-ну, Житомирської обл.; 

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

Українки, 1, с. Андріївка, Олевського р-ну, Житомирської обл.; 

 



- Орищука Сергія Васильовича, проживає за адресою: вул. Калинова, 13 

кв.2, м. Олевськ, Житомирська обл.; 

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

13 кв.1, м. Олевськ, Житомирська обл.; 

- Осипчука Сергія Адамовича, проживає за адресою: вул. Пушкіна, 31,    

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

- Шибецької Наталії Степанівни, яка проживає за адресою: вул. Річна, 

69, с. Хмелівка, Олевського р-ну, Житомирської обл.; 

-  Бородавка Миколи Адамовича, проживає за адресою: вул. Шевченка, 21, 

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

-  Палько Наталії Петрівни, проживає за адресою: вул. Центральна, 7, с. 

Соснівка, Олевського р-ну, 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, 

та для індивідуального садівництва, керуючись  ст. 8, 20, 22, 25, 55 Закону 

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

кодексу України, ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні та  враховуючи висновок постійної комісії міської ради з питань 

земельних відносин, охорони природи та надзвичайних ситуацій, міська 

рада 

ВИРІШИЛА:  

1. Затвердити громадянам, згідно додатку, технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки 

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

власність для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

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

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

для індивідуального садівництва (Код 01.05 за КВЦПЗ). 

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

право власності на земельну ділянку. 

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

достовірність та якість технічної документації. 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника 

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

міської ради з питань земельних відносин,охорони природи та надзвичайних 

ситуацій. 

 

 

Міський голова                           О.В. Омельчук 

 

 



Додаток 

до рішення ХХІІ сесії Олевської міської ради VІІІ 

скликання  від 12.01.2018 року  № 438 «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 та для індивідуального 

садівництва  

 

СПИСОК 

 
громадян, яким надано дозвіл на 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 та для індивідуального 

садівництва  
 

 

 

№ 

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 

господ

арств

а,     га 

Кадастровий номер 

земельної ділянки 

1 2 3 4 5 6 8 7 9 

1 Рудік 

Володимир 

Петрович 

вул. Жовтнева, 9, 

с. Жубровичі, 

Олевського р-ну, 

Житомирської 

обл. 

вул. Жовтнева, 9, 

с. Жубровичі, 

Олевського р-ну, 

Житомирської 

обл. 

0,4706 0,250

0 

- 0,220

6 

1824481601:05:006:0065 

1824481601:05:006:0066 

2 Козловець Інна 

Петрівна 

вул. Олевської 

республіки, 41,  

м. Олевськ, 

Житомирська 

обл. 

вул. Олевської 

республіки, 41,  

м. Олевськ, 

Житомирська 

обл. 

0,1287 0,100

0 

0,028

7 

- 1824455100:02:011:0036 

1824455100:02:011:0037 

3 Курельчук 

Павло 

Миколайович 

вул. Зої 

Космодемянської, 

6 а, с. Калинівка, 

Олевського р-ну, 

Житомирської 

обл. 

вул. Зої 

Космодемянської

, 6 а, с. 

Калинівка, 

Олевського р-ну, 

Житомирської 

обл. 

0,5300 0,250

0 

- 0,280

0 

1824481301:10:029:0002 

1824481301:10:029:0003 

4 Хомутовський 

Іван 

Степенович 

вул. Гагаріна, 34, 

с. Артинськ, 

Олевський р-н, 

Житомирська 

обл. 

вул. Гагаріна, 34, 

с. Артинськ, 

Олевський р-н, 

Житомирська 

обл. 

0,5718 0,250

0 

- 0,321

8 

1824487202:06:003:0017 

1824487202:06:003:0018 

5 Хомутовський 

Микола 

Іванович 

вул. Гагаріна, 34 

а, с. Артинськ, 

Олевський р-н, 

Житомирська 

обл. 

вул. Гагаріна, 34 

а, с. Артинськ, 

Олевський р-н, 

Житомирська 

обл. 

0,2379 0,237

9 

- - 1824487202:06:003:0019 

6 Михальчук вул. Перемоги, вул. Перемоги, 0,4329 0,250 - 0,182 1824482802:04:011:0006 



Катерина 

Олександрівна 

39, с. Ковалівка, 

Олевський р-н, 

Житомирська 

обл. 

39, с. Ковалівка, 

Олевський р-н, 

Житомирська 

обл. 

0 9 1824482802:04:011:0007 

7 Патюк Роман 

Федорович 

вул. Княгині 

Ольги, 45,  

с. Замисловичі, 

Олевський р-н, 

Житомирська 

обл. 

вул. Житня, 22, 

м. Олевськ, 

Житомирська 

обл. 

0,1000 0,100

0 

- - 1824455100:01:019:0177 

8 Крижанівська  

Антоніна 

Петрівна 

пров. Княгині 

Ольги, 5, с. 

Жубровичі, 

Олевський р-н, 

Житомирська 

обл. 

пров. Княгині 

Ольги, 5, с. 

Жубровичі, 

Олевський р-н, 

Житомирська 

обл. 

0,6112 0,250

0 

- 0,361

2 

1824481601:05:010:0124 

1824481601:05:010:0123 

9 Ліпей Ігор 

Іванович 

вул. Лісова, 66,  

с. Хмелівка, 

Олевський р-н, 

Житомирська 

обл. 

вул. Лісова, 66,  

с. Хмелівка, 

Олевський р-н, 

Житомирська 

обл. 

0,4066 0,250

0 

- 0,156

6 

1824487205:16:007:0033 

1824487205:16:007:0034 

10 Винийчук 

Стефанія 

Василівна 

вул. Лесі 

Українки, 1,  

с. Андріївка,  

Олевський р-н 

Житомирська 

обл. 

вул. Лесі 

Українки, 1,  

с. Андріївка, 

 Олевський р-н 

Житомирська 

обл. 

0,5971 0,250

0 

- 0,347

1 

1824486802:03:002:0010 

1824486802:03:002:0011 

11 Орищук Сергій 

Васильович 

вул. Калинова, 13 

кв. 2,  

м. Олевськ, 

Олевського р-ну 

Житомирської 

обл. 

вул. Калинова, 

13 кв. 2,  

м. Олевськ, 

Олевського р-ну 

Житомирської 

обл. 

0,0528 0,052

8 

- - 1824455100:01:022:0064 

12 Ілюченко 

Михайло 

Михайлович 

вул. Калинова, 13 

кв. 1,  

м. Олевськ, 

Олевського р-ну 

Житомирської 

обл. 

вул. Калинова, 

13 кв. 1,  

м. Олевськ, 

Олевського р-ну 

Житомирської 

обл. 

0,0512 0,051

2 

- - 1824455100:01:022:0063 

13 Осипчук 

Сергій 

Адамович 

вул. Пушкіна, 31,  

с. Корощине, 

 Олевський р-н,  

Житомирська 

обл. 

вул. Шевченка, 

10, 

 с. Рудня-Бистра,  

Олевський р-н,  

Житомирська 

обл. 

0,3589 0,250

0 

- 0,108

9 

1824486201:08:004:0034 

1824486201:08:004:0035 

14 Шибецька 

Наталія 

Степанівна 

вул. Річна, 69,  

с. Хмелівка,  

Олевський р-н,  

Житомирська 

обл. 

вул. Річна, 69,  

с. Хмелівка,  

Олевський р-н,  

Житомирська 

обл. 

0,2380 0,238

0 

- - 1824487205:16:007:0035 

15 Бородавка 

Микола 

Адамович 

вул. Шевченка, 

21, с. Сущани, 

Олевський  р-н,  

Житомирська 

обл. 

вул. Шевченка, 

21, с. Сущани, 

Олевський  р-н,  

Житомирська  

обл. 

0,4807 0,250

0 

- 0,230

7 

1824486801:02:002:0089 

1824486801:02:002:0090 

16 Палько Наталія 

Петрівна 

вул. Центральна, 

7, с. Соснівка, 

Олевський р-н, 

Житомирська 

обл. 

вул. Центральна, 

7, с. Соснівка, 

Олевський р-н, 

Житомирська 

обл. 

0,1431 0,143

1 

- - 1824487204:14:002:0086 

 

Начальник управління земельних відносин               Н.І. Біленець 



 

 
УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н НЯ  № 439 

ХХІІ сесія        VІІІ скликання 

 

від  12.01.2018 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: 

- Бегун Сергія Сергійовича, який проживає за адресою: вул. Шведа, 12, с. 

Майдан-Копищенський, Олевського р-ну, Житомирської обл.; 

- Озерчук Надії Гаврилівни, яка проживає за адресою:  пр-т Георгія 

Гонгадзе, 20 Д кв.71, м. Київ; 

- Євко Алли Володимирівни, яка проживає за адресою: вул. Зарічна, 45 а, 

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

- Хромець Яни Олегівни, яка проживає за адресою: вул. Рад, 12, м. 

Олевськ, Житомирська обл.; 

- Мисько Валентини Юхимівни, яка проживає за адресою: вул. Набережна, 

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

- Бумар Олега Петровича, який проживає за адресою: вул. Лесі Українки, 

72 кв.26, с. Варварівка, Олевського р-ну, Житомирської обл.; 

- Скумін Ольги Миколаївни, яка проживає за адресою: вул. Лесі Українки, 

92 кв.11, с. Варварівка, Олевського р-ну, Житомирської обл.; 

- Рубанського Олега Сергійовича, який проживає за адресою: вул. Амосова 

академіка, 1/34, кв.128, с. Софіївська Борщагівка, Києво-Святошинський р-н, 

м. Київ; 

- Ніколенко Катерини Миколаївни, проживає за адресою: вул. Переїздна, 3, 

смт. Нові Білокоровичі, Олевського р-ну, Житомирської обл.; 

- Кльоц Наталії Василівни, проживає за адресою: пров. Павленка, 4, м. 

Олевськ, 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 ст.ст. 

12, 40, 81, 116, 118,119, 121, 122 Земельного кодексу України,  ст.ст. 8, 20, 22, 

25, 50 Закону України «Про землеустрій», ст. 26 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», враховуючи висновок постійної комісії з 

питань земельних відносин, охорони природи та надзвичайних ситуацій, 

міська рада 

  ВИРІШИЛА:  

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

землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної власності з 

метою передачі безоплатно у власність для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 

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

садівництва(Код 01.05 за КВЦПЗ), 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 трьох місяців виготовити проект землеустрою. 

3. Громадянам, згідно додатку, проекти землеустрою погоджені в 

встановленному 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 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 ХХІІ сесії міської ради  VІІІ 

скликання від 12.01.2018 №439   «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, 

52В52’я по 

батькові 

 

 

 

Місце проживання 

 

 

Адреса земельної 

ділянки 

 

 

Орієнтов

на 

площа 

га 

Для 

будівництва 

та 

обслуговува

ння  

житлового 

будинку, 

господарськ

их будівель і 

споруд 

(присадибна 

ділянка) 

Для 

індивід

уальног

о 

садівни

цтва,  

га 

 

Для 

ведення 

особист

о го 

селянсь

кого 

господ 

царства 

га 

Для 

52р.52вн

ицтву  

індивіду

альних 

гаражів, 

га. 

1 2 3 4 5 6 7  8 

1 Бегун Сергій 

Сергійович 

вул. Шведа, 12, 

с. Майдан-

Копищенський, 

Олевського р-ну, 

Житомирської обл. 

вул. Шведа, 29,  

с. Майдан-

Копищенський, 

 Олевського р-ну, 

Житомирської обл. 

0,2500 0,2500 - - - 

2 Озерчук Надія 

Гаврилівна 

52р.-т Георгія 

Гонгадзе, 20 Д 52В. 

71, м. Київ 

вул. Будівельна, 3, 

с. Тепениця, 

Олевський р-н, 

Житомирська обл. 

0,0130 - 0,0130 - - 

3 Євко Алла 

Володимирівн

а 

вул. Зарічна, 45а, с. 

Варварівка, 

Олевський р-н, 

Житомирська обл. 

вул. Лесі Українки, 

88/7 , с. Варварівка, 

Олевський р-н, 

Житомирська обл. 

0,0050 - - - 0,005 

4 Хромець Яна 

Олегівна 

вул. Рад, 12, 

 м. Олевськ, 

Житомирська обл. 

вул. Рад, 10,  

м. Олевськ, 

Житомирська обл. 

0,0800 0,0800 - - - 

5 Бумар Олег 

Петрович 

вул. Лесі Українки, 

72 кв.26,  

с. Варварівка, 

Олевський р-н,  

Житомирська обл. 

вул. Лесі Українки, 

92, Гараж №3 

с. Варварівка, 

Олевський р-н,  

Житомирська обл. 

0,0025 - - - 0,0025 

6 Скумін Ольга 

Миколаївна 

вул. Лесі Українки, 

92 кв.11,  

с. Варварівка, 

Олевський р-н,  

Житомирська обл. 

вул. Лесі Українки, 

92 , Гараж №21, 

с. Варварівка, 

Олевський р-н,  

Житомирська обл. 

0,0025 - - - 0,0025 

7 Рубанський 

Олег 

Сергійович 

вул.Амосова 

академіка, 1/34, 

52В.128,  

с.Софіївська 

Борщагівка,  

Києво-

пров. 

Володимирський, 

10,  

м. Олевськ, 

Житомирська обл. 

0,0265 - 0,0265 - - 



Святошинський 

р-н, 

 м. Київ 
 

8 Ніколенко 

Катерина 

Миколаївна 

вул. Переїздна, 3, 

смт. Нові 

Білокоровичі, 

Олевський р-н, 

Житомирська 

обл. 

вул. Лісова, 1, 

 с. Кишин,  

Олевський р-н,  

Житомирська обл. 

0,4700 - - 0,4700 - 

9 Кльоц Наталія 

Василівна 

пров. Павленка, 

4, м. Олевськ, 

Житомирська 

обл. 

вул. Григорія 

Сковороди, 12-а 

м. Олевськ, 

Житомирська обл. 

0,0332 0,0332 - - - 

10 Мисько 

Валентина 

Юхимівна 

вул. Набережна, 

34 

с. Тепениця 

Олевського р-н 

вул. Набережна, 

34 

с. Тепениця 

Олевського р-н 

0,2500 - - 0,2500 - 

 

 

 

Начальник управління земельних відносин               Н.І. Біленець 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                  
УКРАЇНА 

           ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 440 

 

ХХІІ сесія                VІІІ скликання 

 

від 12.01.2018 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:  

- Козловця Сергія Анатолійовича, проживає за адресою: вул. Шевченка, 27, 

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

- Харченка Миколи Андрійовича, проживає за адресою: вул. Ковпака, 52, 

м. Олевськ, Житомирська обл.;  

- Романчук Оксани Миколаївни, проживає за адресою: вул. Молодіжна, 21, 

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

- Єпифанович Ірини Петрівни, проживає за адресою: вул. Молодіжна, 21 а, 

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

- Озерчук Оксани Вікторівни, проживає за адресою: пр-т Георгія Гонгадзе, 

20 Д кв.71, м. Київ; 

- Корнійчук Наталії Яківни, проживає за адресою: вул. Олевської 

республіки, 108, м. Олевськ, Житомирська обл.; 

- Осипчук Марії Володимирівни, проживає за адресою: вул. 

Володимирська 4 кв.26, м. Олевськ, Житомирська обл.; 

- Олексієнко Євгена Олександровича, проживає за адресою: вул. 

Центральна, 37, с. Жубровичі, Олевського р-ну, Житомирської обл.; 

- Скумін  Федіра Петровича, проживає за адресою: вул. Незалежна, 25, с. 

Рудня-Хочинська, Олевського р-ну, Житомирської обл.; 

- Існюка Анатолія Адамовича, проживає за адресою: вул. Володимирська 6 

кв.14, м. Олевськ, Житомирська обл.; 

- Корнейчука Тараса Олександровича, проживає за адресою: вул. Садова, 

21, м. Олевськ, Житомирська обл.; 



- Мельничук Алли Вікторівни, проживає за адресою: вул. Володимирська, 

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

- Третяка Володимира Миколайовича, проживає за адресою: вул. 

Шевченка, 5, с. Артинськ, Олевського р-ну, Житомирської обл.; 

- Гончара Олександра Івановича, проживає за адресою: вул. Дружня, 35, с. 

Сущани, Олевського р-ну, Житомирської обл.; 

- Романчука Романа Петровича, проживає за адресою: вул. Свято-

Миколаївська, 165, м. Олевськ, Житомирська обл.; 

- Валько Лариси Дмитрівни, проживає за адресою: вул. Лесі Українки, 

84/10, с. Варварівка, Олевського р-ну, Житомирської обл.; 

- Гарбар Олександра Анатолійовича, проживає за адресою: вул. Ковпака, 

16, с. Замисловичі, Олевського р-ну, Житомирської обл.; 

- Мойсієнеко Олександр Ігорович, проживає за адресою: вул. Зарічна, 26, с. 

Журжевичі, Олевського р-ну, Житомирської обл.; 

- Ніколайчука Василя Володимировича, проживає за адресою: вул. 

Б.Хмельницького, 37, м. Олевськ, Житомирська обл.; 

- Шибецького Миколи Миколайовича, який проживає за адресою: вул. 

Річна, 69, с. Хмелівка, Олевського р-ну, Житомирської обл.; 

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

м. Олевськ, Житомирської обл.; 

- Пилипчука Володимира Адамовича, проживає за адресою: вул. 

Шевченка, 61, с. Кам’янка, Олевського р-ну, Житомирської обл.; 

- Лупаїни Владислава Олександровича, проживає за адресою: вул. 

Центральна, 58, с. Обище, Олевського р-ну, Житомирської обл.; 

- Козачка Мартина Марковича, проживає за адресою: вул. Олевська, 7, м. 

Олевськ, Житомирська обл. про затвердження проектів землеустрою 

щодо відведення земельних ділянок комунальної власності з метою 

передачі безоплатно у власність для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка), для індивідуального садівництва, для ведення особистого 

селянського господарства та для будівництва індивідуальних гаражів,  

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

України, 55р..ст. 8, 20, 22, 25, 50 Закону України «Про землеустрій», 55р.. 

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 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 

до рішення ХХІІ сесії Олевської міської  

ради VІІІ скликання від 12.01.2018 року № 

440  «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,ім’

я по батькові 

 

 

 

Місце 

проживання 

 

 

 

Адреса 

земельної 

ділянки 

 

 

Загал

ьна 

площ

а, 

га 

 

Для 

будів

ницт

ва і 

обслу

говув

ання 

житл

ового 

будин

ку, 

госпо

дарсь

ких 

будів

ель і 

спору

д,  га  

Для 

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 Козловець 

Сергій 

Анатолійович 

вул. Шевченка, 

27, с. Кам’янка, 

Олевський р-н, 

Житомирська 

обл.  

вул. Шевченка, 

64, с. Кам’янка, 

Олевський р-н, 

Житомирська 

обл.  

0,472

4 

0,250

0 

- 0,222

4 

- 1824483601:05:039:0008 

1824483601:05:039:0009 

2 Харченко 

Микола 

Андрійович 

вул. Ковпака, 52, 

м. Олевськ, 

Житомирська 

обл. 

вул. Центральна, 

92 Д, с. 

Кам’янка, 

Олевського р-ну, 

Житомирської 

обл. 

0,062

6 

0,062

6 

- - - 1824483601:05:010:0010 

3 Романчук 

Оксана 

Миколаївна 

вул. Молодіжна, 

21, с. Рудня, 

Олевський р-н, 

Житомирська 

обл. 

пров. Хутірний, 

1-В, м. Олевськ, 

Житомирська 

обл. 

0,100

0 

0,100

0 

- - - 1824455100:01:003:0098 

4 Єпифанович 

Ірина Петрівна 

вул. Молодіжна, 

21 а, с. 

Тепениця, 

Олевський р-н, 

Житомирська 

обл. 

вул. Річна, 9, с. 

Тепениця, 

Олевський р-н, 

Житомирська 

обл. 

0,243

0 

0,243

0 

- - - 1824487201:09:002:0034 

5 Озерчук 

Оксана 

Вікторівна 

57р..-т Георгія 

Гонгадзе, 20 д 

кв.71, м. Київ 

вул. Річна, 7,  

с. Тепениця, 

Олевський р-н, 

Житомирська 

обл. 

0,243

0 

0,243

0 

- - - 1824487201:09:002:0033 

6 Корнійчук 

Наталія Яківна  

вул. Олевської 

республіки, 108, 

м. Олевськ, 

пров. 

Робітничий, 2, м. 

Олевськ, 

0,120

0 

0,100

0 

0,0200 - - 1824455100:01:038:0131 

1824455100:01:038:0132 



Житомирська 

обл. 

Житомирська 

обл. 

7 Осипчук 

Марія 

Володимирівн

а 

вул. 

Володимирська, 

4 кв.26, м. 

Олевськ, 

Житомирська 

обл. 

вул. 

Фарзаводська, 

5/8, м. Олевськ, 

Житомирська 

обл. 

0,002

3 

- - - 0,002

3 

1824455100:01:022:0062 

8 Олексієнко 

Євген 

Олександрови

ч 

вул. Центральна, 

37, с. 

Жубровичі, 

Олевський  р-н, 

Житомирська 

обл. 

вул. Центральна, 

51 б, с. 

Жубровичі, 

Олевський р-н, 

Житомирська 

обл. 

0,245

5 

0,245

5 

- - - 1824481601:05:011:0092 

9 Скумін Федір 

Петрович 

вул. Незалежна, 

25, с. Рудня-

Хочинська, 

Олевський р-н, 

Житомирська 

обл. 

вул. Незалежна, 

с. Рудня-

Хочинська, 

Олевський р-н, 

Житомирська 

обл. 

0,200

0 

0,200

0 

- - - 1824487604:04:004:0009 

10 Існюк 

Анатолій 

Адамович 

вул. 

Володимирська, 

6 кв.14, м. 

Олевськ, 

Житомирська 

обл. 

вул. Гетьмана 

Виговського, 

28/1, м. Олевськ, 

Житомирська 

обл. 

0,002

3 

- - - 0,002

3 

1824455100:01:014:0058 

11 Корнейчук 

Тарас 

Олександрови

ч 

вул. Садова, 21, 

м. Олевськ, 

Житомирська 

обл. 

вул. Лісова, 113, 

с. Хмелівка, 

Олевський р-н, 

Житомирська 

обл. 

0,396

8 

0,250

0 

- 0,146

8 

- 1824487205:16:003:0034 

1824487205:16:003:0031 

12 Мельничук 

Алла 

Вікторівна 

вул. 

Володимирська, 

6 кв.46, м. 

Олевськ, 

Житомирська 

обл. 

вул. Річна, 40, с. 

Хмелівка, 

Олевський р-н, 

Житомирська 

обл. 

0,250

0 

0,250

0 

- - - 1824487205:16:005:0041 

13 Третяк 

Володимир 

Миколайович 

вул. Шевченка, 

5, с. Артинськ, 

Олевський р-н, 

Житомирська 

обл. 

вул. Річна, 11, с. 

Тепениця, 

Олевський р-н, 

Житомирська 

обл. 

0,242

9 

0,242

9 

- - - 1824487201:09:002:0030 

14 Гончар 

Олександр 

Іванович 

вул. Дружня, 35, 

с. Сущани, 

Олевський р-н, 

Житомирська 

обл. 

вул. Дружня, 35, 

с. Сущани, 

Олевський р-н, 

Житомирська 

обл. 

0,250

0 

0,250

0 

- - - 1824486801:02:001:0020 

15 Романчук 

Роман 

Петрович 

вул. Свято-

Миколаївська, 

165, 

 м. Олевськ, 

Житомирська 

обл. 

вул. Кишинська, 

22, 

 м. Олевськ, 

Житомирська 

обл. 

0,100

0 

0,100

0 

- - - 1824455100:01:017:0127 

16 Валько Лариса 

Дмитрівна 

вул. Лесі 

Українки, 84/10, 

с. Варварівка, 

Олевський р-н, 

Житомирська 

обл. 

вул. Поліська, 2, 

с. Варварівка, 

Олевський р-н, 

Житомирська 

обл. 

0,223

4 

0,223

4 

- - - 1824486202:05:001:0145 

17 Гарбар 

Олександр 

Анатолійович 

вул. Ковпака, 16, 

с. Замисловичі, 

Олевський р-н, 

вул. Будівельна, 

21-а, с. 

Тепениця, 

0,250

0 

0,250

0 

- - - 1824487201:09:001:0087 



Житомирська 

обл. 

Олевський р-н, 

Житомирська 

обл. 

18 Мойсієнко 

Олександр 

Ігорович 

вул. Зарічна, 26, 

с. Журжевичі, 

Олевський р-н, 

Житомирська 

обл. 

вул. Щаслива, 2-

а, м. Олевськ, 

Житомирська 

обл. 

0,100

0 

0,100

0 

- - - 1824455100:01:037:0328 

19 Ніколайчук 

Василь 

Володимирови

ч 

вул. 

Б.Хмельницьког

о, 37, 

 м. Олевськ, 

Житомирська 

обл. 

вул. Ковпака, 22, 

м. Олевськ,  

Житомирська 

обл. 

0,100

0 

0,100

0 

- - - 1824455100:01:034:0148 

20 Шибецький 

Микола 

Миколайович 

вул. Річна, 69, 

с. Хмелівка,  

Олевський р-н,  

Житомирська 

обл. 

вул. Молодіжна, 

9, с. Хмелівка,  

Олевський р-н, 

Житомирська 

обл. 

0,153

4 

0,153

4 

- - - 1824487205:16:003:0032 

21 Чорна Оксана 

Михайлівна 

вул. 

Промислова, 51, 

м. Олевськ, 

Житомирська 

обл. 

вул. Молодіжна, 

13, с. Хмелівка, 

Олевський р-н, 

Житомирська 

обл. 

0,180

0 

0,180

0 

- - - 1824487205:16:003:0033 

22 Пилипчук 

Володимир 

Адамович 

вул. Шевченка, 

61, с. Кам’янка, 

Олевський р-н, 

Житомирська 

обл. 

вул. Незалежна, 

3, с. Кам’янка, 

Олевський р-н, 

Житомирська 

обл. 

0,250

0 

0,250

0 

- - - 1824483601:05:053:0017 

23 Лупаїна 

Владислав 

Олександрови

ч 

вул. Центральна, 

58, с. Обище, 

Олевський р-н, 

Житомирської 

обл. 

вул. Лісова, 1, с. 

Тепениця, 

Олевськи р-н, 

Житомирської 

обл. 

0,250

0 

0,250

0 

- - - 1824487201:09:006:0006 

24 Козачок 

Мартин 

Маркович 

вул. Олевська, 7, 

м. Олевськ, 

Житомирської 

обл. 

вул. Олевська,  

м. Олевськ, 

Житомирська 

обл. 

0,100

0 

- 0,1000 - - 1824455100:01:005:0070 

 
 

 
 

Начальник управління земельних відносин                    Н.І. Біленець 

 

 

                                                                                                                       

 

 

 

 

 



                  
УКРАЇНА 

           ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 441 

 

ХХІІ сесія           VІІІ скликання  

 

від 12.01.2018 року 
 

Про затвердження Актів                                                                                                         

щодо розрахунків отримання                                                                          

неправомірної вигоди 

(нанесених збитків) 
 

          Розглянувши Протокол №3 засідання комісії з визначення та 

відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам від 20.12.2017 

року, надані документи щодо розрахунків отримання неправомірної вигоди 

(нанесених збитків) Товариство з обмеженою відповідальністю «ШАІРА» 

(юридична адреса: місто Київ, вулиця Олійника, 19, кв. 119) та громадянкою 

Шапордою Іриною Миколаївною ( адреса: місто Київ, вулиця Олійника, 19, 

кв. 119), керуючись статтями 12, 92, 93, 95, 96, 122, 123,124,141,156,157 та п. 

6 Х Розділу Перехідних положень Земельного кодексу України,  статтею 26 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи 

рекомендації постійної комісії міської ради з питань земельних відносин, 

охорони природи та надзвичайних ситуацій, міська рада 

ВИРІШИЛА:   

1. Затвердити Акт №1 з визначення та відшкодування збитків 

власникам землі та землекористувачам  Протоколу № 3 від 20 грудня 2017 

року стосовно користування земельною ділянкою комунальної власності 

громадянкою Шапордою Іриною Миколаївною, площею 0,05971 га (597,1 м
2
), 

розташованої за адресою: вул. Київська, 58, м.Олевськ, Житомирська област.  

2. Затвердити Акт №2 з визначення та відшкодування збитків 

власникам землі та землекористувачам  Протоколу № 3 від 20 грудня 2017 

року стосовно користування земельною ділянкою комунальної власності 

громадянкою Шапордою Іриною Миколаївною площею 0,08823 га (882,30 

м
2
), розташованої за адресою: вул. Київська, 58, м.Олевськ, Житомирська 

область.  

3. Затвердити Акт №3 з визначення та відшкодування збитків 

власникам землі та землекористувачам  Протоколу № 3 від 20 грудня 2017 

року стосовно користування земельною ділянкою комунальної власності 

громадянкою  Шапордою Іриною Миколаївною площею 0,006168 га (61,68 



м
2
), розташованої за адресою: вул. Київська, 58, м.Олевськ, Житомирська 

область.  

4. Затвердити Акт №4 з визначення та відшкодування збитків 

власникам землі та землекористувачам  Протоколу № 3 від 20 грудня 2017 

року стосовно користування земельною ділянкою комунальної власності 

громадянкою Шапордою Іриною Миколаївною площею 0,00376 га (37,6 м
2
), 

розташованої за адресою: вул. Київська, 58, м.Олевськ, Житомирська область.  

5. Затвердити Акт №5 з визначення та відшкодування збитків 

власникам землі та землекористувачам  Протоколу № 3 від 20 грудня 2017 

року стосовно користування земельною ділянкою комунальної власності 

громадянкою  Шапордою Іриною Миколаївною площею 0,03592 га (359,2 м
2
), 

розташованої за адресою: вул. Київська, 58, м.Олевськ, Житомирська область.  

6. Затвердити Акт №6 з визначення та відшкодування збитків 

власникам землі та землекористувачам  Протоколу № 3 від 20 грудня 2017 

року стосовно користування земельною ділянкою комунальної власності 

ТОВ «ШАІРА» площею 0,2018 га (2018 м
2
), розташованої за адресою: вул. 

Київська, 58, м.Олевськ, Житомирська область. 

7. Затвердити Акт №7 з визначення та відшкодування збитків 

власникам землі та землекористувачам  Протоколу № 3 від 20 грудня 2017 

року стосовно користування земельною ділянкою комунальної власності 

ТОВ «ШАІРА» площею 0,18821 га (1882,1 м
2
), розташованої за адресою: вул. 

Київська, 58, м.Олевськ, Житомирська область. 

8. Стягнути кошти в судовому порядку з Шапорди Ірини 

Миколаївни в загальній сумі 19263 грн. 11 коп.  (дев’ятнадцять тисяч двісті 

шістдесят три гривні одинадцять копійок) відповідно до Актів №1, №2, №3, 

№4, №5 з визначення та відшкодування збитків власникам землі та 

землекористувачам відповідно до Протоколу № 3 від 20 грудня 2017 року 

затверджених Комісією з визначення та відшкодування збитків власникам 

землі та землекористувачам, стосовно земельних ділянок комунальної 

власності розташованих за адресою: вул. Київська, 58, м.Олевськ, 

Житомирська область.  

9. Стягнути кошти в судовому порядку з ТОВ «ШАІРА» в загальній 

сумі 38 768 грн. 85 коп.  (тридцять вісім тисяч сімсот шістдесят вісім гривень 

вісімдесят п’ять копійок) відповідно до Актів №6, №7,  з визначення та 

відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам відповідно до   

Протоколу № 3 від 20 грудня 2017 року затверджених Комісією з визначення 

та відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам, стосовно 

земельних ділянок комунальної власності розташованих за адресою: вул. 

Київська, 58, м.Олевськ, Житомирська область. 

10. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника 

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

комісію міської ради з питань земельних відносин, охорони природи та 

надзвичайних ситуацій. 

 
Міський голова        О.В. Омельчук 



                  
УКРАЇНА 

           ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 442 

 

ХХІІ сесія           VІІІ скликання  

 

від 12.01.2018 року  

 

Про вилучення земельної ділянки  

та надання дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки з метою передачі  

безоплатно у власність, для будівництва та 

обслуговування жилого будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка) 

 

    Розглянувши заяви Гречка Сергія Івановича, проживає за адресою: 

пров. Вишневий, 4, с. Сердюки, Олевський р-н, Житомирська обл. про 

вилучення земельної ділянки, Сукало Єви Петрівни, проживає за адресою: 

вул. Квіткова, 13, с. Майдан, Олевського р-ну, Житомирськаої обл. про 

надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки комунальної власності з метою передачі безоплатно у 

власність для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка), керуючись ст.ст. 12, 40, 81, 116, 

118,119, 121, 122 Земельного кодексу України, ст. ст.8, 20, 22, 25, 50 Закону 

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

самоврядування в Україні», враховуючи висновок постійної комісії з питань 

земельних відносин, охорони природи та надзвичайних ситуацій, міська рада 

  ВИРІШИЛА:  

1. Вилучити у Гречка Сергія Івановича земельну ділянку по вул. 

Древлянській, 7 в м. Олевськ, Житомирської області, площею 0,10 га, надану 

рішенням  тридцятої сесії Олевської міської ради V скликання від 25 січня 

2008 року «Про надання дозволу громадянам на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність для 

будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка)».  

2. Надати дозвіл Сукало Єві Петрівні на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки комунальної власності з метою передачі 

безоплатно у власність для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), із земель громадської 



забудови площею 0,10 га по вул. Древлянській, 7 в м. Олевськ, Житомирської 

області. 

3. Сукало Єві Петрівні, в місячний термін звернутися до суб’єкта 

господарювання, що є виконавцем робіт по виготовленню проектів із 

землеустрою та продовж трьох місяців виготовити проект землеустрою. 

4. Сукало Єві Петрівні проект землеустрою погоджений в установленому 

законом порядку, в місячний термін  подати на розгляд та затвердження 

чергової сесії міської ради.    

5.Виготовлення проектів землеустрою щодо відведення земельної ділянки та 

документації землеустрою є комерційним ризиком замовника. 

6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника 

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

комісію міської ради з питань земельних відносин,  охорони природи та 

надзвичайних ситуацій. 

 

 

Міський голова        О.В. Омельчук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                   
УКРАЇНА 

           ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 443 

 

ХХІІ сесія            VІІІ скликання  

 

від 12.01.2018 року  

 

Про затвердження технічної документації 

із землеустрою щодо встановлення меж  

земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

з метою продажу права власності  

на конкурентних засадах (земельних торгах) 

для розміщення та експлуатації основних, 

підсобних і допоміжних будівель  

та споруд підприємств переробної,  

машинобудівної та іншої промисловості 

 

        Розглянувши технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

власності на конкурентних засадах (земельних торгах) для розміщення та 

експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд 

підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості, 

виготовлену на підставі рішення IV сесії Олевської міської ради VIIІ 

скликання від 14 березня 2017 року № 66, рішення XVII сесії Олевської 

міської ради VIIІ скликання від 12 жовтня 2017 року № 306, керуючись ст.ст. 

12, 95, 96, 116, 122, 123, 125, 126, Земельного кодексу України, ст. 26 Закону 

України   «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи висновок 

постійної комісії міської ради з питань земельних відносин, охорони природи 

та надзвичайних ситуацій, міська рада 

ВИРІШИЛА:  

1.Затвердити технічну документацію із землеустрою, щодо встановлення меж 

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

продажу права власності на конкурентних засадах (земельних торгах) для 

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. 



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

достовірність та якість технічної документації. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника  

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

ради з питань земельних відносин, охорони природи та надзвичайних 

ситуацій. 

 

Міський голова       О.В. Омельчук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                  
УКРАЇНА 

           ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 444 

 

ХХІІ сесія           VІІІ скликання  

 

від 12.01.2018 року  

 

Про створення 

громадських пасовищ 

 

Відповідно до ст.34, 83 Земельного кодексу України, частини п’ятої 

розділу ІІ «Прикінцевих та перехідних положень», Закону України «Про 

внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування 

земель державної та комунальної власності», ст. 26 Закону України   «Про 

місцеве самоврядування в Україні», розглянувши клопотання в.о. старости 

с.Жубровичі Степанчука Валерія Васильовича,   враховуючи рекомендації 

постійної комісії міської ради з питань земельних відносин, міська рада  

ВИРІШИЛА: 

1. Клопотати перед Головним управлінням Держземагенства у Житомирській 

області щодо передачі земельних ділянок для створення громадських 

пасовищ, орієнтовною площею 218 га, із земель запасу на території 

адміністративних меж села Жубровичі, Олевського району, Житомирської 

області. 

2. Розроблений проект землеустрою щодо відведення земельних ділянок для 

створення громадських пасовищ, підлягає погодженню та затвердженню 

відповідно до вимог законодавства. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника  

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

ради з питань земельних відносин, охорони природи та надзвичайних 

ситуацій. 

 

 

 

Міський голова                       О.В. Омельчук 

 

 

 

 

 

 



                  
УКРАЇНА 

           ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 445 

 

ХХІІ сесія           VІІІ скликання  

 

від 12.01.2018 року  

 

Про розгляд листів керівників 

комунальних закладів охорони 

здоров’я 

 

 Розглянувши лист головного лікаря комунального закладу «Олевський 

центр первинної медико-санітарної допомоги Олевської міської ради» 

Орлицької Л.В. та комунальної установи «Олевська центральна лікарня»  

Казюка О.В., керуючись 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», міська рада 

ВИРІШИЛА:  

1. Надати дозвіл комунальному закладу «Олевський центр первинної 

медико-санітарної допомоги Олевської міської ради» та комунальній 

установі «Олевська центральн лікарня»  на 100% використання  коштів 

від об’єктів оренди, які розміщенні на їх підвідомчій території  до 

31.12.2018 року. 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

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

комунального господарства, комунальної власності, промисловості, 

підприємництва та сфери послуг (Осипчук В.В.). 

 

 

Міський голова        О.В. Омельчук 

 
 

 

 

 

 


