
Зареєстровано членів виконкому - 25 

                                  
УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

В и к о н а в ч и й   к о м і т е т 

РІШЕННЯ № 80 

від 01.06.2018 року 

Про надання одноразової 

матеріальної допомоги 

громадянам Олевської ОТГ 

 

 Розглянувши заяви громадян Олевської ОТГ щодо надання одноразової 

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

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

не перебували, надані документи, враховуючи Положення про порядок 

надання одноразової матеріальної грошової допомоги мешканцям Олевської 

міської об’єднаної територіальної громади», затвердженого рішенням ХХV 

сесії Олевської міської ради VІІІ скликання  від 12.04.2018 року № 542 «Про 

затвердження Положення «Про порядок надання одноразової матеріальної 

грошової допомоги мешканцям Олевської міської об’єднаної територіальної 

громади», протокол комісії по виділенню одноразової матеріальної допомоги 

громадянам Олевської ОТГ від 30.05.2018 року, керуючись ст. 28 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», Постановою Кабінету 

Міністрів України № 99 від 31. 01.2007 року «Про затвердження Порядку 

надання допомоги на поховання деяких категорій осіб виконавцю 

волевиявлення померлого або особі, яка зобов'язалася поховати померлого», 

виконком міської ради 

ВИРІШИВ:  

1. Надати одноразову матеріальну допомогу: 

1.1. Особі, 1, проживає в с. Жубровичі по вул. Жовтневій, 13,  на лікування 

матері в сумі 200,00 (двісті)грн.; 

1.2. Особі, 2, проживає в м. Олевськ по вул. 20-ти річчя Незалежності 

України, 10, на лікування в сумі 300,00 (триста) грн.; 

1.3. Особі, 3, проживає в с. Стовпинка по вул. Гагаріна, 69, на лікування 

дитини інваліда в сумі 300,00 (триста) грн.; 

1.4. Особі, 4, проживає в с. Зубковичі по вул. Корольова, 6, на лікування 

підопічної особи похилого віку в сумі 300,00 (триста) грн.; 

1.5. Особі,5, проживає в с. Жубровичі по вул. Центральній, 52, на лікування 

в сумі 300,00 (триста) грн.; 



1.6. Особі,6, проживає в м. Олевськ по вул. Залізничній, 7, на лікування в 

сумі 300,00 (триста) грн.;  

1.7. Особі,7, проживає в м. Олевськ по вул. Лісовій, 7, на лікування в сумі 

300,00 (триста) грн.; 

1.8. Особі,8, проживає в с. Варварівка Олевського району, на лікування в 

сумі 300,00 (триста) грн.; 

1.9. Особі,9, проживає по вул. Центральній, 11 в с. Кам'янка  Олевського 

району Житомирської області, на лікування в сумі 300,00 (триста) грн; 

1.10. Особі,10, проживає в с. Бацево  по вул. Миру, 7 на лікування дитини в 

сумі 400,00 (чотириста) грн.; 

1.11. Особі,11, проживає в м. Олевськ по вул. Олени Теліги, 26, на лікування 

в сумі 500,00 (п’ятсот) грн.; 

1.12. Особі,12, проживає в с. Копище по вул. Партизанській, 55, на лікування 

в сумі 500,00 (п’ятсот) грн.; 

1.13. Особі,13, проживає в с. Стовпинка по вул. Гагаріна, 40, на лікування в 

сумі 500,00 (п’ятсот) грн.; 

1.14. Особі,14, проживає в с. Стовпинка по вул. Корольова, 28, на лікування 

в сумі 500,00 (п’ятсот) грн.; 

1.15. Особі,15, проживає по вул. Юрія Креця, 7, кв. 17 в смт Новоозерянка на 

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

1.16. Особі,16, проживає в с. Жубровичі по вул. Молодіжній 27, на лікування 

в сумі 500,00 (п’ятсот) грн.; 

1.17. Особі,17, проживає в м. Олевськ по вул. Свято-Миколаївській, 44-А, 

кв. 5, на лікування в сумі 1000,00 (одна тисяча) грн.; 

1.18. Особі,18, проживає в м. Олевськ по вул. Промисловій, 74, кв. 8, на 

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

1.19. Особі,19, проживає в с. Зубковичі по вул. Житомирській, 86, на 

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

1.20. Особі,20, проживає в с. Варварівка по вул. Заводській, 8, на лікування в 

сумі 1000,00 (одна тисяча) грн.; 

1.21. Особі,21, проживає в м. Олевськ по вул. Григорія Сковороди, 6, кв. 2, 

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

1.22. Особі,22, проживає в с. Жубровичі по вул. Короленка, 5, на лікування в 

сумі 1000,00 (одна тисяча) грн.; 

1.23. Особі,23, проживає в Полтавській обл., Карлівський р-н., с. Солона 

Балка, вул. Бесарабової, 11, на поховання брата в сумі 500,00 (п’ятсот) 

грн.; 

1.24. Особі,24, проживає в с. Сущани по вул. Покровській, 9, на поховання 

сусіда в сумі 500,00 (п’ятсот) грн.; 

1.25. Особі,25, проживає в м. Олевськ по вул. Миру, 5, на поховання брата в 

сумі 500,00 (п’ятсот) грн.; 

1.26. Особі,26, проживає в с. Майдан-Копищенський, вул. Бортницька, 53, на 

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

1.27. Особі,27, проживає в с. Замиисловичі по вул. Гагаріна, 6, на поховання 

тітки в сумі 500,00 (п’ятсот) грн. 



2. На виконання Положення про порядок надання одноразової матеріальної 

грошової допомоги мешканцям Олевської міської об’єднаної 

територіальної громади», затвердженого на рішенням ХХV сесії 

Олевської міської ради VІІІ скликання  від 12.04.2018 року № 542 «Про 

затвердження Положення «Про порядок надання одноразової 

матеріальної грошової допомоги мешканцям Олевської міської 

об’єднаної територіальної громади» провести доплату громадянам, що 

звертались на отримання матеріальної допомоги на попередніх 

виконкомах, а саме:  
2.1. Особі,28, проживає в м. Олевськ по вул. Свято-Миколаївська, 51А кв. 

26, на лікування в сумі 400,00 (чотириста) грн.; 
2.2. Особі,29, проживає в м. Олевськ по вул. Володимирській, 24, на 

лікування в сумі 400,00 (чотириста) грн.; 
2.3. Особі,30, проживає в м. Олевськ по вул. Набережній, 32, на лікування в 

сумі 400,00 (чотириста) грн.; 

2.4. Особі,31, проживає в м. Олевськ по вул. Олевської республіки, 5 Б, на 

лікування в сумі 300,00 (триста) грн.; 

2.5. Особі,32, проживає в с. Тепениця по вул. Садовій, 12, на лікування в 

сумі 300,00 (триста) грн.; 

2.6. Особі,33, проживає в м. Олевськ по вул. Заводська, 1, на лікування в 

сумі 300,00 (триста) грн.; 

2.7. Особі,34, проживає в м. Олевськ по вул. Ганни Бабій, 8Б, на лікування 

в сумі 300,00 (триста) грн.; 

2.8. Особі,35, проживає в с. Жубровичі по вул. Кн. Ольги, 5, на лікування в 

сумі 300,00 (триста) грн.; 

2.9. Особі,36, проживає в м. Олевськ по Бульвару Воїнів Афганців,5/1, на 

лікування в сумі 300,00 (триста) грн.; 

2.10. Особі,37, проживає в м. Олевськ по вул. Гагаріна, 9, на лікування в 

сумі 300,00 (триста) грн.; 

2.11. Особі,38, проживає в м. Олевськ по пров. Богдана Хмельницького, 4, на 

лікування в сумі 300,00 (триста) грн.; 

2.12. Особі,39, проживає в м. Олевськ по вул. Олевської республіки, 6, на 

лікування в сумі 300,00 (триста) грн.; 

2.13. Особі,40, проживає в м. Олевськ по вул. Свято-Миколаївська, 87А, 

кв.26, на лікування в сумі 300,00 (триста) грн.; 

2.14. Особі,41, проживає в с. Кишин по вул. Червона, 1, на лікування в сумі 

300,00 (триста) грн.; 

2.15. Особі,42, проживає в с. Копище по вул. Партизанській, 45А, на 

лікування в сумі 300,00 (триста) грн.; 

2.16. Особі,43, проживає в м. Олевськ по пров. Житомирський, 2А, на 

лікування в сумі 300,00 (триста) грн.; 

2.17. Особі,44, проживає в с. Корощине по вул. Рильського, 5, на лікування в 

сумі 300,00 (триста) грн.; 

2.18. Особі,45, проживає в м. Олевськ по пров. Житомирський, 2А, на 

лікування в сумі 300,00 (триста) грн.; 



2.19. Особі,46, проживає в с. Соснівка по вул. Лісна 15А, на лікування в сумі 

300,00 (триста) грн.; 

2.20. Особі,47, проживає в м. Олевськ по пров. Московському, 13, на 

лікування в сумі 300,00 (триста) грн.; 

2.21. Особі,48, проживає в м. Олевськ по вул. Свято-Миколаївській, 125, на 

лікування в сумі 300,00 (триста) грн.; 

2.22. Особі,49, проживає в м. Олевськ по вул. Свято-Моколаївській, 44А кв. 

9, на лікування в сумі 300,00 (триста) грн.; 

2.23. Особі,50, проживає в с. Копище по вул. Лісова,5, на лікування чоловіка 

в сумі 300,00 (триста) грн. 

3. Начальнику відділу бухгалтерського обліку та звітності міської ради 

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

призначень на 2018 рік. 
 
 

Міський голова             О.В. Омельчук 

 

 

     Голосували «За» - 25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                  
УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

В и к о н а в ч и й   к о м і т е т 

РІШЕННЯ № 81 

від 01.06.2018 року 

Про затвердження 

розпоряджень 

міського голови  

 

Розглянувши розпорядження міського голови від 24.05.2018 № 120 

«Про підготовку ЦРД та ДНЗ до роботи в осінньо-зимовий період», від 

30.05.2018  № 132 «Про затвердження калькуляції» та від 30.05.2018  № 133 

«Про затвердження калькуляції», що видавалися у період між виконкомами у 

зв’язку з виробничою необхідністю,  виконком міської ради 

ВИРІШИВ: Затвердити розпорядження міського голови від 24.05.2018 № 120 

«Про підготовку ЦРД та ДНЗ до роботи в осінньо-зимовий період», від 

30.05.2018  № 132 «Про затвердження калькуляції» та від 30.05.2018  № 133 

«Про затвердження калькуляції». 

 

 

 

Міський голова           О.В. Омельчук 

 

 

     Голосували «За» - 25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

УКРАЇНА 

 ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА  

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

Розпорядження 

Олевського міського голови  

 

від   24.05.2018   № 120  

Про підготовку ЦРД та ДНЗ 

до роботи в осінньо-зимовий період 

 

 

     Відповідно до звернення завідуючих ЦРД та ДНЗ Олевської ОТГ, з метою 

проведення поточних ремонтів приміщень дошкільних навчальних закладів, 

їх якісної підготовки до роботи в осінньо-зимовий період та надання 

щорічних відпусток працівникам закладів дошкільної  освіти: 

               Відповідно до звернення завідуючих ЦРД та ДНЗ Олевської міської 

ради, з метою проведення поточних ремонтів приміщень, їх підготовки 

до роботи в осінньо-зимовий період та надання щорічних відпусток 

працівникам закладів дошкільної освіти: 

 

1. Провести підготовку ЦРД та ДНЗ Олевської міської ради до 

роботи в осінньо-зимовий період та організувати ремонти 

приміщень у наступні терміни: 

- 01.06.2018 року по 25.07.2018 року – ЦРД №2, ДНЗ №2; 

- 01.06.2018 року по 20.07.2018 року – Майданський ДНЗ; 

- 11.06.2018 року по 13.08 2018 року – Жубровицький ДНЗ №15; 

- 11.06.2018 року по 30.07.2018 року – Стовпинський ДНЗ; 

- 11.06.2018 року по 31.08.2018 року – Копищенський ДНЗ; 

- 11.06.2018 року по 06.08.2018 року – Покровський ДНЗ; 

- 11.06.2018 року по 06.08.2018 року – Замисловицький ДНЗ; 

- 11.06.2018 року по 06.08.2018 року – Калинівський ДНЗ; 

- 18.06.2018 року по 17.08.2018 року – Зольнянський ДНЗ №25; 

- 18.06.2018 року по 17.08.2018 року – Зубковицький ДНЗ №23; 

- 18.06.2018 року по 17.08.2018 року – Кам’янський ДНЗ №9; 

 



- 18.06.2018 року по 31.08.2018 року – Сущанський ДНЗ; 

- 25.06.2018 року по 19.08.2018 року – Майдан-Копищенський ДНЗ; 

- 25.06.2018 року по 19.08.2018 року – Перганський ДНЗ; 

- 02.07.2018 року по 17.08.2018 року – Кишинський ДНЗ; 

- 02.07.2018 року по 23.08.2018 року – Варварівський ДНЗ №12; 

- 02.07.2018 року по 23.08.2018 року – Корощинський ДНЗ №31; 

- 02.07.2018 року по 31.08.2018 року – Тепеницький ДНЗ №24; 

- 02.07.2018 року по 23.08.2018 року – Хмелівський ДНЗ №32; 

- 02.07.2018 року по 31.08.2018 року – Юрівський ДНЗ №35; 

- 02.07.2018 року по 31.08.2018 року – Лопатицький ДНЗ №18; 

- 10.07.2018 року по 31.08.2018 року – ЦРД №1; 

- 26.07.2018 року по 18.09.2018 року – ЦРД №3, ДНЗ №10 

 

2. Завідуючим РЦД та ДНЗ скласти дефектні акти на проведення 

поточного ремонту навчальних закладів та погодити їх з начальником 

управлінням містобудування архітектури, будівництва та житлово-

комунального господарства міської ради Ніколайчуком В.П. 

 

3. Відповідальність за проведення ремонтів закладів дошкільної освіти 

покласти на завідуючих ЦРД та ДНЗ. 

 

4. Затвердити дане розпорядження на черговому виконавчому комітеті 

міської ради. 

 
 

 

Міський голова                                                                                  О.В.Омельчук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

Розпорядження 

Олевського міського голови  

 

від 30.05.2018  № 132 

Про затвердження 

калькуляції 

  

У відповідності до ст. 28, 29 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» 

1. Затвердити калькуляцію (додається) на відшкодування витрат на 

опалення за березень 2018 року. 

2. Начальнику відділу бухгалтерського обліку та звітності, головному 

бухгалтеру Дорош В.В. винести дане розпорядження на затвердження 

виконавчого комітету міської ради. 
 

 

Міський голова                                                                                 О.В.Омельчук 

 

 

 

 

                                                                                      

 

 

 

 

 



                                                                                      Додаток до розпорядження 

                                                                              міського голови № 132 

                                                                        від 30.05.2018 року 

 

КАЛЬКУЛЯЦІЯ 

на відшкодування витрат по опаленню міської ради та приміщення 

колишньої РДА 

 

№ Статті витрат Березень М\Р 

сума коштів грн. 

Березень РДА 

сума коштів грн. 

1 Заробітна плата 14187,40 11815,80 

2 Нарахування на заробітну плату 3121,23 2064,22 

3 Дрова 2078,96 14337,36 

4 Електроенергія - - 

 Разом витрат 24778,05 28480,02 

Всього опалювальна площа 847,9 1724,4 

Вартість за 1 м.кв. 22,87 16,52 

 

 

Начальник відділу  

бухгалтерського обліку та звітності                                                 Дорош В.В. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

Розпорядження 

Олевського міського голови  

 

від 30.05.2018  № 133 

Про затвердження 

калькуляції 

  

У відповідності до ст. 28, 29 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» 

1. Затвердити калькуляцію (додається) на відшкодування витрат на 

опалення за квітень 2018 року. 

2. Начальнику відділу бухгалтерського обліку та звітності, головному 

бухгалтеру Дорош В.В. винести дане розпорядження на затвердження 

виконавчого комітету міської ради. 
 

 

Міський голова                                                                                 О.В.Омельчук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                    Додаток до розпорядження 

                                                                              міського голови № 133 

                                                                        від 30.05.2018 року 

 

КАЛЬКУЛЯЦІЯ 

на відшкодування витрат по опаленню міської ради та приміщення 

колишньої РДА 

 

№ Статті витрат Квітень М\Р                                 

сума коштів грн. 

 Квітень   РДА 

сума коштів грн. 

1 Заробітна плата 8799,81 9786,98 

2 Нарахування на заробітну плату 1680,67 2153,14 

3 Дрова 1509,98 6587,11 

4 Електроенергія - - 

 Разом витрат 11990,46 18527,23 

Всього опалювальна площа 847,9 1724,4 

Вартість за 1 м.кв. 14,14 10,74 

 

 

Начальник відділу  

бухгалтерського обліку та звітності                                                 Дорош В.В. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                  
УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

В и к о н а в ч и й   к о м і т е т 

РІШЕННЯ № 82 

від 01.06.2018 року 

Про встановлення режиму роботи 

об’єкта торгівлі (магазину) 
 

Розглянувши заяву фізичної особи-підприємця Особи, 1 проживає по 

вул. Лісовій, 27 в с. Копище Олевського району Житомирської області, 

подані документи, керуючись ст. 30 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», виконком міської ради 

ВИРІШИВ: 

1. Встановити режим роботи об’єкту торгівлі (магазину), загальною площею 

60,0 м2 (торгівельна площа – 28,1 м2) по вул. Бортницькій, 5-а в с. 

Майдан-Копищенський, що є у власності ФОП Особи, 1,  для здійснення 

роздрібної торгівлі продуктами харчування, напоями та тютюновими 

виробами, а саме: 

 щоденно: з 09.00 год. до 22.00 год.  

 час перерви: з 14.00 год. до 18.00 год.  

      вихідні дні: без вихідних. 

2.  ФОП забезпечити інформування споживачів про роздрібні ціни в 

грошовій одиниці України за допомогою ярликів цін (цінників) на зразках 

товарів, які оформляються відповідно до Інструкції про порядок 

позначення роздрібних цін на товари народного споживання в 

підприємствах роздрібної торгівлі та закладах ресторанного господарства, 

затвердженої наказом Міністерства зовнішніх економічних зв'язків і 

торгівлі України від 04.01.97 та зареєстрованої в Міністерстві юстиції 

України 20.01.97 за N 4/1808. 

3. Зобов’язати ФОП забезпечити прилеглу до торгової точки територію 

належним освітленням та урнами для сміття. 

4. Попередити ФОП про відповідальність за порушення Правил 

благоустрою території Олевської міської об’єднаної територіальної 

громади. 

 

Міський голова                                                                    О.В. Омельчук 

     Голосували «За» - 25 



                                  
УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

В и к о н а в ч и й   к о м і т е т 

РІШЕННЯ № 83 

від 01.06.2018 року 

Про створення робочої  

групи з питань дотримання вимог  

законодавства у сфері торгівлі  

  

 З метою дотримання вимог законодавства у сфері торгівлі, 

упорядкування виїзної торгівлі, необхідністю ліквідації осередків стихійної 

торгівлі на території міста Олевськ, покращення благоустрою і продовольчої 

безпеки, у відповідності до рішення ХХV сесії Олевської міської ради VІІІ 

скликання від 12.04.2018 р. № 554 «Про затвердження Порядку організації 

виїзної торгівлі та виставкової діяльності і оплати за її провадження»,  

керуючись ч.1 ст. 53, ч. 6 ст. 59 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», Кодексу України про адміністративні 

порушення,  Правил благоустрою міста Олевськ, виконком міської ради 

ВИРІШИВ:   

1. Створити робочу групу з питань дотримання вимог законодавства у сфері 

торгівлі у складі: 

- Ніколайчука Олександра Володимировича – першого заступника 

міського голови з питань економічного розвитку, інвестицій та земельних 

відносин, голова комісії; 

- Ковальчука Олега Борисовича – начальника відділу економічного 

розвитку, транспорту, туризму, інвестицій та комунальної власності 

міської ради, заступник голови комісії; 

- Торгонського Олексія Івановича – начальника відділу житлово-

комунального господарства та цивільного захисту населення міської 

ради, секретар комісії; 

- Халімончука Юрія Віталійовича – головного спеціаліста відділу 

економічного розвитку, транспорту, туризму, інвестицій та комунальної 

власності міської ради, член комісії; 

- Горпинича Миколи Миколайовича – інспектора праці Олевської міської 

ради, член комісії; 

- Скуміна Миколи Степановича – в.о. начальника Олевського районного 

управління ГУ Держпродспоживслужби в Житомирській області, член 

комісії (за згодою); 



- Макарчука Олександра Кузьмовича – дільничного офіцера поліції 

Олевського ВП Коростенського ВП ГУ НП в Житомирській області, член 

комісії (за згодою). 

2. Робочій групі розробити графік рейдів-перевірок території міста 

Олевськ на предмет дотримання вимог законодавства у сфері торгівлі та 

щомісячно надавати звіт про виконану роботу. 

3. Головному спеціалісту відділу економічного розвитку, транспорту, 

туризму, інвестицій та комунальної власності міської ради Халімончуку 

Ю.В. оприлюднити дане рішення в місцевих засобах масової інформації 

та  щомісячно оприлюднювати про результати роботи даної комісії в 

місцевих засобах масової інформації. 

4.    Рішення набирає чинності з моменту його оприлюднення.  

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого 

заступника міського голови з питань економічного розвитку, інвестицій 

та земельних відносин Ніколайчука О.В. 

 

 

 

 

Міський голова                                                                                О.В. Омельчук 

 

     Голосували «За» - 25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                  
УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

В и к о н а в ч и й   к о м і т е т 

РІШЕННЯ № 84 

від 01.06.2018 року 

Про актуалізацію даних щодо 

осіб, які перебувають на  

квартирному обліку 

 

   Заслухавши інформацію начальника управління містобудування, 

архітектури, будівництва та житлово-комунального господарства  

Ніколайчука Віктора Петровича, розглянувши заяви та надані документи 

громадян: Особи,1,  проживає по вул. Олевської Республіки, 84а в м.Олевськ,  

Особи, 2, проживає по вул. Житомирській, 29 в м.Олевськ, Особи,3, 

проживає по вул. Олени Теліги, 23 в м.Олевськ, керуючись  п.2 ст. 30 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 46 Житлового кодексу 

України, пп. 5-2 п.5 Правил обліку громадян, які потребують поліпшення 

житлових умов, і надання їм жилих приміщень в Українській РСР, 

затверджених Постановою Ради Міністрів Української РСР і Української 

Ради професійних спілок від 11.12.1984 р. № 470, ст. 13 Закону України «Про 

статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»,  виконком міської 

ради 

ВИРІШИВ:   

1. Внести зміни до облікової справи Особи,1,1976 р.н., сім’я – 4 чол., 

виключивши його зі списку осіб, які користуються правом першочергового 

отримання житла та включити в список позачергового надання житлової 

площі, як інваліда війни, 3 групи.  

На квартирному обліку з 19.01.1999 року. 

2. Внести зміни в п.4  рішення виконавчого комітету Олевської міської ради 

від 27.04.2018р. №72 «Про актуалізацію даних щодо осіб, які перебувають на  

квартирному обліку» виклавши його в новій редакції: 

«4. Внести зміни до облікової справи Особи,2,1980 р.н., сім’я -3 чол., вважати 

його учасником бойових дій в зоні АТО та залишити право перебування в 

списках на першочергове отримання житла». 

3. Внести зміни в рішення виконкому Олевської міської ради від 07.12.2004р. 

№179 та від 30.07.2014р. №148 щодо складу сім’ї заявника Особи,3, а саме: 

зняти з квартирної черги її чоловіка  у зв’язку зі смертю.  

 



4. Спеціалісту відділу житлово-комунального господарства та цивільного 

захисту населення Бородавко Ніні Анатоліївні внести відповідні зміни в 

списки осіб, що знаходяться на квартирному обліку у виконавчому комітеті 

Олевської міської ради. 

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника 

управління містобудування, архітектури, будівництва та житлово-

комунального господарства  Ніколайчука Віктора Петровича. 

 

 

 

 

  Міський голова                              О.В. Омельчук  

 

 

 

     Голосували «За» - 24 

«Утримались»  - 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                  
УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

В и к о н а в ч и й   к о м і т е т 

РІШЕННЯ № 85 

від 01.06.2018 року 

Про відмову у передачі  

будинку у приватну 

власність  

 

Розглянувши заяву та відповідні документи Особи, 1, проживає по вул. 

Геологічній, 1 в с.Перга Олевського району Житомирської області, 

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

ст.5 п.1, ст.8 п.2, п.11 Закону України «Про приватизацію державного 

житлового фонду», в зв’язку з відсутністю згоди на приватизацію житла усіх 

членів сім’ї, виконком міської ради 

ВИРІШИВ:   

1. Відмовити у приватизації житлового будинку по вул. Геологічній, 1 в с. 

Перга Олевського району Житомирської області громадянці Особі, 1, 

1987 р.н. та членам її сім’ї: 
- Особі, 2 – син; 

- Особі, 3,– дочка. 
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника 

управління містобудування, архітектури, будівництва та житлово-

комунального господарства  Ніколайчука Віктора Петровича. 

 

 

 

 

 Міський голова        О.В.Омельчук 

 

 

     Голосували «За» - 24 

«Утримались»  - 1 

 

 

 

 



                                  
УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

В и к о н а в ч и й   к о м і т е т 

РІШЕННЯ № 86 

від 01.06.2018 року 

Про відмову у взятті на квартирний облік 

внутрішньо переміщених осіб 

 

Розглянувши заяву та надані документи внутрішньо переміщеної особи 

Особи, 1, зареєстрованої за адресою: вул. Свободи, 5 м. Шахтарськ  

Донецької області, відповідно до ст. 9 Закону України «Про забезпечення 

прав і свобод внутрішньо переміщених осіб», пп. 8 п.13, п.15 Правил обліку 

громадян, які потребують поліпшення житлових умов, і надання їм жилих 

приміщень в Українській РСР, затверджених Постановою Ради Міністрів 

Української РСР і Української Ради професійних спілок від 11.12.1984 р. № 

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

Україні», виконком міської ради  

 

ВИРІШИВ: Відмовити у постановці на квартирний облік громадянці Особі,  

1,  1987 р.н. та членам її сім’ї: 

- Особі, 2– чоловік; 

- Особі, 3– дочка. 

 
 

 

  Міський голова                                                                           О.В.Омельчук 

 

 

 

 

     Голосували «За» - 25 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                  
УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

В и к о н а в ч и й   к о м і т е т 

РІШЕННЯ № 87 

від 01.06.2018 року 

Про закріплення житла  

за дитиною-сиротою 

 

  Заслухавши інформацію начальника управління містобудування, 

архітектури, будівництва та житлово-комунального господарства  

Ніколайчука Віктора Петровича, розглянувши заяву та надані документи 

опікуна Особи, 1, проживає в по вул. Вишневій, 13 в  с. Замисловичі  

Олевського району Житомирської області, керуючись  п.2  ст. 30 Закону 

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

забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та 

дітей позбавлених батьківського піклування», Законом України «Про 

охорону дитинства»,  виконком міської ради 

ВИРІШИВ:   

1. Закріпити за малолітньою дитиною-сиротою Особою, 2, 14.01.2001 року 

народження, будинок, що знаходиться по вул. Шевченка, 27 в с. Замисловичі  

Олевського району Житомирської області та перебуває  у комунальній  

власності Олевської міської ради. 

 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника 

управління містобудування, архітектури, будівництва та житлово-

комунального господарства  Ніколайчука Віктора Петровича. 

 

 

 

 Міський голова                                О.В. Омельчук  

 

 

Голосували «За» - 25 

 

 



 

 

                                  
УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

В и к о н а в ч и й   к о м і т е т 

РІШЕННЯ № 88 

від 01.06.2018 року 

Про передачу квартир 

(будинків) у приватну 

власність окремим  

громадянам Олевської ОТГ 

 

 Розглянувши заяву та відповідні документи гр. Особи, 1, проживає по 

вул. Княгині Ольги, 3 кв. 4 в м. Олевськ, Особи, 2, проживає по вул. 

Московській, 26 кв. 4 в м.Олевськ, Особи, 3, проживає по вул. Шевченка, 28 

в с.Замисловичі Олевського району, Житомирської області, керуючись ст. 30 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.2 п.1, ст.8 

Закону України «Про приватизацію державного житлового фонду», 

виконком міської ради 

ВИРІШИВ:  

1. Передати у приватну власність Особі, 1 квартиру №4  по вул. Княгині 

Ольги, 3 в м. Олевськ, загальною площею 40,1 м. кв., що належить до 

комунального житлового фонду. 

2. Передати у приватну власність громадян квартиру №4 по вул. Московській 

в м. Олевськ, загальною площею 40,1 м.кв.,  що належить до комунального 

житлового фонду, в рівних долях сім’ї Особі, 2 в складі  4-х чоловік: 

      - Особа, 3– заявник; 

      - Особа, 4 – син; 

      - Особа, 5 – дочка; 

      - Особа, 6 – онука. 

3. Передати у приватну власність громадян житловий будинок № 28 по вул. 

Шевченка в с.Замисловичі Олевського району Житомирської області 

загальною площею 63,4 м.кв.,  що належить до комунального житлового 

фонду, в рівних долях сім’ї Особі, 7 в складі  2-х чоловік: 

      - Особа, 8– заявник; 

      - Особа, 9 – дружина. 

         



4. Спеціалісту відділу житлово-комунального господарства та цивільного 

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

право власності на житло. 

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника 

управління містобудування, архітектури, будівництва та житлово- 

комунального господарства  Ніколайчука Віктора Петровича. 

 

 

 

Міський голова                                                                  О.В. Омельчук 

 

 

 

Голосували «За» - 25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                  
УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

В и к о н а в ч и й   к о м і т е т 

РІШЕННЯ № 89 

від 01.06.2018 року 

Про надання дозволу на 

збір вихідних даних 

 

 Розглянувши заяву громадянина Особи, 1, проживає  в с. Лопатичі, 

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

виконком міської ради 

ВИРІШИВ: 

1. Надати дозвіл гр Особі, 1 на збір вихідних даних  на підключення до 

централізованої системи водопостачання та водовідведення торгово-

офісної будівлі по вул. Свято-Миколаївській, 32 в м. Олевську. 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника 

міського голови Ніколайчука О.В. 

 

 

 

Міський голова             О.В. Омельчук 

 

 

Голосували «За» - 25 

 

 

 

 

 



                                  
УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

В и к о н а в ч и й   к о м і т е т 

РІШЕННЯ № 90 

від 01.06.2018 року 

Про погодження переліку об’єктів, що 

можуть реалізовуватися за рахунок субвенції  

з державного бюджету місцевим бюджетам  

на формування інфраструктури об'єднаних  

територіальних громад у 2018 році в Олевській 

міській об'єднаній територіальній громаді 

 

 Керуючись ст. ст. 27, 31 Закону України «Про місцеве самоврядування 

в Україні», відповідно пункту 6 постанови Кабінету Міністрів України від 16 

березня 2016 року № 200 «Деякі питання надання субвенції з державного 

бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об'єднаних 

територіальних громад» (із змінами), факсограми Міністерства регіонального 

розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 

16.04.2018 № 7/19-3913, виконком міської ради 

ВИРІШИВ: 

1. Погодити перелік об’єктів, що можуть реалізовуватися за рахунок 

субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на формування 

інфраструктури об'єднаних територіальних громад у 2018 році в Олевській 

міській об'єднаній територіальній громаді (далі - Перелік),  додається. 

2. Управлінню містобудування, архітектури, будівництва та житлово-

комунального господарства міської ради подати на сесію Перелік для  

затвердження.  

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника 

міського голови Ніколайчука О.В. 

 

 

 

Міський голова         О.В. Омельчук 

Голосували «За» - 25 

 



        

Додаток 

        
    

 

Перелік обєктів, що можуть реалізовуватися за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим 

бюджетам на формування інфраструктури об'єднаних територіальних громад у 2018 році в Олевській 

міській об'єднаній територіальній громаді 
  

            

Найменування 

проекту, його 

місцезнаходженн

я, вид робіт 

Період 

реалізаці

ї (рік 

початку і 

закінчен

ня) 

Кошторисна вартість 

об'єкта, тис. гривень 
Обсяг фінансування у 2018 році, тис. гривень: 

Заповнюється для проектув 

будівництва 

Номер і назва 

завдання з 

плану 

соціально-

економічного 

розвитку 

обєднаної 

територіальн

ої громади, 

якому 

відпповідає 

проект 

Приміт

ки 

усього 
залишок 

на 01.01.18 
Усього 

в тому числі за рахунок: 

Найменування 

експертної організації, 

дата, № експертизи 

Нормативний 

акт щодо 

затвердження 

проекту 

будівництва 

(ким і коли 

затверджено, 

№ акта) 

субвенції 

коштів 

місцево

го 

бюджет

у 

Інших 

джерел 

фінансува

ння 



2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Реконструкція 

адміністративн

ої будівлі 

міської ради 

під центр 

надання 

адміністративн

их послуг по 

вул. 

Володимирськ

а, 2 в 

м.Олевськ 

Житомирської 

області 

2017-

2019 

4064,2

96 

3740,7080

0 

1684,7000

0 

1684,7000

0 
    

ТзОВ "Експертиза 

МВК" № 11766 від 

05.02.2018 

розпорядже

ння 

міського 

голови №68 

від 

28.03.2018 

№ 1.2 

об'єкти 

реконструк

ції, 

капітальног

о 

будівництв

а 

  

Будівництво 

сучасного 

центру безпеки 

громадян по 

вул. Малікова, 

52 в с. Хочино 

Олевського 

району 

Житомирської 

області 

2017-

2019 

5517,0

00 

5413,9810

0 

1760,2000

0 

1760,2000

0 
    

ТзОВ "Експертиза 

МВК" № 12363 від 

22.03.2018 

розпорядже

ння 

міського 

голови 

№106 від 

10.05.2018 

№ 1.1 

об'єкти 

реконструк

ції, 

капітальног

о 

будівництв

а 

  



Будівництво 

водопровідних 

та 

каналізаційних 

мереж по вул. 

Гагаріна, 

Матросова, 

Корольова, 

Миру, Зоряній 

в м.Олевськ 

2017-

2018 

3059,9

16 
608,87525 608,87525 608,87525     

ТзОВ "Експертиза 

МВК № 6071 від 

21.03.2017  

розпорядже

ння 

міського 

глови № 86 

від 

23.03.2017 

№ 3.12 

житлово-

комунальне 

господарст

во та 

впроваджен

ня 

житлової 

політики 

  

Реконструкція 

(енергоефекти

вна 

термосанація) 

будівлі ДНЗ № 

13 "Золотий 

ключик" за 

адресою: 

м.Олевськ, 

вул. 40 років 

Перемоги, 12 

2017-

2018 

3493,5

10 
204,37276 204,37276 204,37276     

ТзОВ "Експертиза 

МВК", № 4001 від 

26.09.2016 

розпорядже

ння 

міського 

голови №22 

від 

25.01.2017 

№ 1.62 

об'єкти 

реконструк

ції, 

капітальног

о 

будівництв

а 

  



Реконструкція 

(енергоефекти

вна 

термосанація) 

будівлі ДНЗ 

(ясла-садок) № 

10 

"Струмочок" 

за адресою: 

м.Олевськ, 

вул. Свято-

Миколаївська, 

36 

2017-

2018 

1553,1

54 
251,15305 251,15305 251,15305     

ТзОВ "Експертиза 

МВК", № 4160 від 

10.10.2016 

розпорядже

ння 

міського 

голови №28 

від 

25.01.2017 

№ 1.63 

об'єкти 

реконструк

ції, 

капітальног

о 

будівництв

а 

  

Капітальний 

ремонт (заходи 

енергозбереже

ння) будівлі 

дошкільного 

навчального 

закладу № 25 

"Чебурашка" 

по вул. 

Морозова, 3 в 

с.Зольня, 

Олевського 

району, 

Житомирської 

області 

2017-

2019 

2258,8

04 

2228,8040

0 
839,20000 839,20000     

ТзОВ "Експертиза 

МВК № 10765 від 

08.12.2017 

розпорядже

ння 

міського 

голови 

№381 від 

22.12.2017 

№ 12.15 

Розвиток 

об'єднаної 

територіаль

ної громади 

  



Капітальний 

ремонт (заходи 

енергозбереже

ння) будівлі 

дошкільного 

навчального 

закладу по вул. 

Сергія 

Шепетька, 18 в 

с.Сущани, 

Олевського 

району 

Житомирської 

області 

2017-

2019 

2436,1

51 

2406,1510

0 
937,00000 937,00000     

ТзОВ "Експертиза" 

МВК № 10766 від 

08.12.2017 

розпорядже

ння 

міського 

голови № 4 

від 

09.01.2018 

№ 12.14 

Розвиток 

об'єднаної 

територіаль

ної громади 

  

Капітальний 

ремонт (заходи 

енергозбереже

ння)  будівлі 

Лопатицької 

ЗОШ І-ІІІ 

ступенів по 

вул. Гагаріна, 

50 в  

с.Лопатичі 

Олевського 

району 

Житомирської 

області 

2017-

2019 

8402,4

98 

8357,4980

0 

2127,2000

0 

2127,2000

0 
    

ТзОВ "Експертиза" 

МВК № 10783 від 

11.12.2017 

розпорядже

ння 

міського 

голови №6 

від 

09.01.2018 

№ 7.8 

Поліпшенн

я 

матеріальн

о-технічної 

бази 

закладів 

медицини, 

освти, 

культури 

  



Капітальний 

ремонт (заходи 

енергозбереже

ння) будівлі 

Замисловицько

ї ЗОШ І-ІІІ 

ступенів по 

вул. Княгині 

Ольги, 3 в 

с.Замисловичі 

Олевського 

району 

Житомирської 

області 

2017-

2019 

8794,0

99 

8749,0990

0 

2871,4848

2 

2871,4848

2 
    

ТзОВ "Експертиза" 

МВК № 10782 від 

11.12.2017 

розпорядже

ння 

міського 

голови № 5 

від 

09.01.2018 

№ 7.1 

Поліпшенн

я 

матеріальн

о-технічної 

бази 

закладів 

медицини, 

освти, 

культури 

  

Капітальний 

ремонт дороги 

по вул.Свято-

Миколаївська 

в м.Олевськ 

Житомирської 

області 

2017-

2018 

8085,3

26 

5056,5289

0 

5056,5289

0 

5056,5289

0 
    

Філія ДП 

"Укрдержбудекспер

тиза" № 06-0509-17 

від 19.06.2017 

розпорядже

ння 

міського 

голови 

№192 від 

05.07.2017 

 № 1.25 

об'єкти 

реконструк

ції, 

капітальног

о 

будівництв

а 

  

Капітальний 

ремонт дороги 

по вул. 

Володимирськ

а в м.Олевськ 

Житомирської 

області 

2017-

2018 

5692,4

82 
110,35157 110,35157 110,35157     

Філія ДП 

"Укрдержбудекспер

тиза" № 06-0445-17 

від 15.06.2018 

розпорядже

ння 

міського 

голови 

№178 від 

19.06.2017 

 № 1.64 

об'єкти 

реконструк

ції, 

капітальног

о 

будівництв

а 

  



Капітальний 

ремонт 

тротуарів по 

вул. Герцена в 

м. Олевськ 

Житомирської 

області 

2017-

2018 

820,23

2 
461,57222 461,57222 461,57222     

ДП 

«Укрдержекспертиз

а» №06-0852-16 від 

12.12.2016  

розпорядже

ння 

міського 

голови 

№150 вд 

24.05.2017 

№ 1.31 

Об'єкти 

реконструк

ції, 

капітальног

о 

будівництв

а 

  

Капітальний 

ремонт 

тротуарів по 

вул. Заводська 

в м.Олевськ 

Житомирської 

області 

2017-

2018 

911,39

5 
546,35311 546,35311 546,35311     

ДП 

«Укрдержекспертиз

а» №06-0855-16 від 

12.12.2016  

Розпорядже

ння 

міського 

голови 

№153 від 

24.05.2017 

№ 1.34 

Об'єкти 

реконструк

ції, 

капітальног

о 

будівництв

а 

  

Капітальний 

ремонт 

тротуарів по 

вул. Київській 

в м.Олевську 

Житомирської 

області 

2017-

2018 

299,57

3 
159,60832 159,60832 159,60832     не вимагається 

розпорядже

ння 

міського 

голови 

№374   від 

12.12..2017 

№ 1.8 

Об'єкти 

реконструк

ції, 

капітальног

о 

будівництв

а 

  



Голосували «За» - 25

Всього     
38295,056

18 

17618,600

00 

17618,600

00 
    

        



                                  
УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

В и к о н а в ч и й   к о м і т е т 

РІШЕННЯ № 91 

від 01.06.2018 року 

Про зміну та присвоєння  

адресних номерів 

 

 Розглянувши заяви громадян Особи, 1, проживає по вул. Івана Мазепи в 

м. Овруч Житомирської області, Особи, 2, проживає по вул. Свято-

Миколаївській в м. Олевськ Житомирської області, Особи, 3, проживає по вул. 

Партизанській, 3 в с. Копище Олевського району Житомирської області, 

Особи, 4, проживає по вул. Григорія Сковороди, 12, кв. 1 в м.Олевськ 

Житомирської області, Особи, 5, проживає по вул. Григорія Сковороди, 10, кв. 

1 м. Олевськ Житомирської області, Особи, 6, проживає в м. Олевськ по вул. 

Володимирській, 38, кв. 1, керуючись ст. 30 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», виконком міської ради 

ВИРІШИВ:  

1.  Змінити  адресний номер житловому будинку № 23-а по вул. Матросова 

м.Олевськ,  а саме: 

- вул. Матросова, 23-а кв. 1, власником 1/2  частини якої є Шелест Марія 

Григорівна;  

- вул. Матросова, 23-а кв. 2, власником 1/2 частини якої є Невойт Ольга 

Григорівна.  

2. Присвоїти адресний номер гаражу по вул. Григорія Сковороди – вул. 

Григорія Сковороди, 14-а, гараж  №2 м. Олевськ Житомирської області, 

власником якої є Коц Ніна Миколаївна. 

3. Присвоїти адресний номер господарської будівлі по вул. Григорія 

Сковороди в м. Олевськ – вул. Григорія Сковороди, 22-а, м. Олевськ 

Житомирської області, власником якої є Ренкас Володимир Юзікович. 

4. Присвоїти адресний номер очисним спорудам в м. Олевськ – вул. Герцена, 

28 в  м. Олевськ Житомирської області. 

5.  Присвоїти адресний номер нежитловій будівлі незавершеного будівництва 

загальною площею 1285,7 м.кв.по вул. 40 років Перемоги – вул. 40 років 

Перемоги, 3 в м. Олевськ Житомирської області. 

6.  Присвоїти адресний номер нежитловій будівлі незавершеного будівництва 

загальною площею 1694,9 м.кв. по вул. 40 років Перемоги – вул. 40 років 

Перемоги, 5 в м. Олевськ Житомирської області. 

 

7. Присвоїти адресний номер об’єкту незавершеного будівництва 

«Поліклініка на 375 відвідувань в зміну в м. Олевськ Житомирської 

області» – пров. Промисловий, 2-в в м. Олевськ Житомирської області. 



8. Присвоїти адресний номер нежитловій будівлі та земельній ділянці з 

кадастровим номером 1824455100:01:011:028 по вул. Герцена, 13 у місті 

Олевськ – вул. Герцена, 13-й м. Олевськ. 

9. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника    

міського голови Ніколайчука О.В. 

 

 

 

 

  Міський голова                                                            О.В. Омельчук 

 

 

 

 

Голосували «За» - 25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                  
УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

В и к о н а в ч и й   к о м і т е т 

РІШЕННЯ № 92 

від 01.06.2018 року 

Про внесення змін у рішення  

виконавчого комітету 

Розглянувши заяву гр. Особи, 1, проживає по вул. Свято-

Миколаївській, 32-в м. Олевськ Житомирської області, надані документи, 

керуючись Законом України «Про місцеве  самоврядування в Україні», 

виконком міської ради   

ВИРІШИВ: 1. Внести зміни у рішення виконавчого комітету Олевської міської 

ради: 

-  від 27.04.2018 року №67 «Про зміну та присвоєння адресних номерів» 

шляхом  викладення п. 12 у наступній редакції: «12. Присвоїти  

адресний номер частині житловому будинку №32-в по вул. Свято-

Миколаївська, а саме: вул. Свято-Миколаївська, 32-в, кв.1, в м. Олевськ 

Житомирської області, власником 53/100  частини якої є Грузинська 

Людмила Олександрівна» 

- від 30.11.2017 року № 187 «Про зміну та присвоєння адресних номерів» 

шляхом викладення п. 11 у наступній редакцій: «п. 11. Змінити адресний 

номер гаража № 17 по бульв. Воїнів-афганців на бульвар Воїнів- 

афганців, 17-а, забудовником якого є Олевський районний центр 

зайнятості». 

 

 

Міський голова                      О.В. Омельчук 

 

Голосували «За» - 25 

 

 

 

 

 



                                  
УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

В и к о н а в ч и й   к о м і т е т 

РІШЕННЯ № 93 

від 01.06.2018 року 

Про надання дозволу на  

влаштування окремого входу 

Розглянувши заяву гр. Особи, 1, проживає по вул. Промисловій, 11 в м. 

Олевськ Житомирської області, надані документи, керуючись Законом України 

«Про місцеве  самоврядування в Україні», виконком міської ради   

ВИРІШИВ:  

1. Надати дозвіл громадянці Особі, 1 на реконструкцію нежитлового 

приміщення на першому поверсі п’ятиповерхового житлового будинку по вул. 

І. Франка, 1, приміщення, 1.  

2.  Особі,1: 

- виготовити проектну документацію на реконструцію нежитлового  

приміщення; 

 - направити до управління державної архітектурно-будівельної інспекції у 

Житомирській області  декларацію про початок виконання будівельних робіт. 

-  укласти договір з Олевською  міською радою на сплату пайової участі у 

розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м.Олевськ.  

 

 

 

Міський голова              О.В. Омельчук 

 

 

 

 

Голосували «За» - 25 

 

 

 



                                   
УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

В и к о н а в ч и й   к о м і т е т 

РІШЕННЯ № 94 

від 01.06.2018 року 

Про надання дозволу на                               

встановлення тимчасової  

споруди 

  

Розглянувши заяву ФОП Особи, 1, проживає в м. Олевськ по вул. 

Поліській, 16, керуючись Законом України «Про місцеве  самоврядування в 

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

«Порядком  розміщення тимчасових споруд для провадження 

підприємницької діяльності в м.Олевськ»,  виконком міської ради 

ВИРІШИВ:  

1. Надати дозвіл ФОП Особі, 1 на розміщення двох тимчасових споруд 

площею по 25 м.кв. кожна,  для провадження підприємницької діяльності з 

зупинкою автотранспорту,  на земельній ділянці по вул. Промисловій в 

м.Олевськ, згідно схеми, додається. 

 2. Виконавцю робіт ФОП:  

-   виготовити паспорт прив’язки; 

-  у місячний термін заключити договір особистого строкового сервітуту для 

розміщення тимчасових споруд; 

- забезпечити облаштування прилеглої території тротуарною плиткою 

освітленням, урнами для сміття; 

-  здійснювати прибирання прилеглої  до тимчасових споруд території. 

- до тимчасової споруди забезпечити водопостачання та водовідведення.  

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

позбавляється дозволу на розміщення тимчасових споруд. 

4. Термін розміщення  тимчасових споруд для здійснення підприємницької 

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

5. Термін встановлення тимчасових споруд 3 (три) місяці з дня реєстрації 

паспорта прив’язки.  

6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на головного архітектора 

громади  Пятницького В.Б. 

 

 

Міський голова        О.В. Омельчук 

 

Голосували «За» - 25 

 

 

 


