
 

                                                                                                      
УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 622 

ХХVІІІ сесія          VІІІ скликання  

 

від 07.06.2018 року 

 

Про внесення змін до 

міського бюджету на 2018 рік  

 

Заслухавши інформацію начальника фінансового відділу міської ради 

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

самоврядування в Україні”, Бюджетним кодексом України та враховуючи  

висновок постійної комісії міської ради з питань планування, фінансів, 

бюджету та соціально-економічного розвитку, міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Спрямувати на проведення витрат 79 300,00  грн. залишків коштів  

спеціального фонду міського бюджету. 

2.  Внести зміни до рішення міської ради від 22.12.2017 року №402 «Про 

міський бюджет на 2018 рік» зі змінами та доповненнями, внесеними 

рішеннями міської ради від 08.02.2018 року № 447 «Про внесення змін до 

міського бюджету на 2018 рік», від 15.03.2018 року № 493 «Про внесення 

змін до міського бюджету на 2018 рік», від 12.04.2018 року № 537 «Про 

внесення змін до міського бюджету на 2018 рік», від 11.05.2018 року № 582 

«Про внесення змін до міського бюджету на 2018 рік», а саме: 

 2.1. В підпункті 1.1 пункту 1 цифри 225 268 690,00 грн., 221 341 825,00 

грн., 3 926 865,00 грн., 1 263 065,00 грн.  замінити,  відповідно, цифрами 

227 139 990,00 грн., 223 060 257,00 грн., 4 079 733,00 грн., 1 415 933,00 грн. 

          2.2. В підпункті 1.2 пункту 1 цифри 229 853 133,99 грн., 216 712 599,44 

грн., 13 140 534,55 грн. замінити,  відповідно, цифрами 231 803 733,99 грн., 

218 190 831,44 грн., 13 612 902,55 грн. 

2.3. Підпункт 1.3.  пункту 1 викласти у такій редакції: «1.3. Установити в 

цілому профіцит загального фонду міського бюджету у сумі 4 869 425,56 грн. 

згідно з додатком  №2  до цього рішення, з них:   

          -   профіцит загального фонду міського бюджету у сумі  8493010,30  

грн. напрямком використання якого визнати передачу коштів із загального 

фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду); 

           - дефіцит загального фонду міського бюджету у сумі 3 623 584,74 грн., 

джерелом покриття якого є використання вільного залишку бюджетних 

коштів міського бюджету, у т.ч. за рахунок залишку коштів міського 



 

бюджету у  сумі 1 375 582,09 грн., залишку коштів медичної субвенції – 

17 212,68 грн., залишку субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам 

на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих 

територій - 1 342 850,30 грн., залишку коштів освітньої субвенції  – 

887 939,67 грн. 

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

фонду міського бюджету в сумі 9 533 169,55 грн. (додаток 2) джерелами 

покриття якого визначити: 

- надходження із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального 

фонду) в сумі 8 493 010,30  грн.; 

- використання залишків коштів спеціального фонду міського бюджету, які 

виникли станом на 01.01.2018 року у сумі 1 040 159,25 грн., в тому числі від 

надходжень до бюджету розвитку міського бюджету – 580 417,76 грн., від 

залишку субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення 

заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій у сумі 

427 741,49 грн., від надходжень збору за забруднення навколишнього 

природного середовища, екологічного податку – 32 000,00 грн.». 

          2.5. У пункті  3  цифри 216 712 599,44 грн., 13 140 534,55 грн. замінити 

відповідно цифрами 218 190 831,44 грн., 13 612 902,55 грн. 

2.6.  У пункті  8 цифри 3 703 496,37 грн.   замінити відповідно цифрами 

3 802 496,37 грн.         

          

3. Додатки № 1, 1.1, 1.2, 2, 3, 4, 4.1, 5 викласти в новій редакції. 

  

 

 

Міський голова                                                            О.В.Омельчук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                        
УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 623 

ХХVІІІ сесія                       VІІІ скликання  

 

від 07.06.2018 року 

 
Про надання одноразової 

матеріальної допомоги 

Остапчук О.М., Ковальчук В.А., 

Макарчук Л.П., Мельнику О.Й., 

Бондар А.М. 

 

Розглянувши подані документи громадян, керуючись ст. 26 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», у відповідності до 

«Програми соціального захисту населення Олевської об'єднаної 

територіальної громади на 2017-2020 роки», затвердженої рішенням  І сесії 

Олевської міської ради  VІІІ скликання, враховуючи висновок постійної 

комісії з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного 

розвитку, міська рада  

ВИРІШИЛА: 

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

виплату одноразової матеріальної допомоги: 

- Особі, 1 на лікування – 5 000,00 грн.; 

- Особі, 2 на лікування – 5 000,00 грн; 

- Особі, 3 на ліквідацію наслідків пожежі – 5000,00 грн; 

- Особі, 4 на ліквідацію наслідків пожежі – 5000,00 грн.; 

- Особі, 5 на на ліквідацію наслідків пожежі – 10000,00 грн. 

2. Кошти в сумі 25 000,00 грн. додатково виділити при розподілі 

перевиконання доходної частини міського бюджету за І півріччя 2018 року. 

 3. 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  № 624 

ХХVІІІ сесія        VІІІ скликання  

 

від 07.06.2018 року 

 
Про внесення змін у структуру та 

штатну чисельність виконавчого апарату 

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. Внести зміни у структуру та штатну чисельність виконавчого апарату 

Олевської міської ради та її комунальних установ, затверджену 

рішенням ХХІІІ сесії Олевської міської ради VІІІ скликання від 

08.02.2018 року № 499  «Про внесення змін у структуру та штатну 

чисельність виконавчого аппарату Олевської міської ради та її 

комунальних установ», а саме: 

1.1. Вивести зі складу відділу бухгалтерського обліку та звітності 

виконавчого апарату Олевської міської ради посаду бухгалтера. 

1.2. Ввести до складу відділу бухгалтерського обліку та звітності 

виконавчого апарату Олевської міської ради посаду головного 

спеціаліста. 

2. Затвердити у новій редакції структуру та штатну чисельність виконавчого 

апарату Олевської міської ради та її комунальних установ, додається. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на керуючого 

справами виконавчого комітету міської ради Русина Ю.Г. 

 

 

Міський голова              О.В. Омельчук 
 

                                                                                          

 

 

 

 



 
 

 

      Додаток 

   до рішення ХХVІІІ сесії Олевської  

міської ради від 07.06.2018 року № 624 

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 24  

  Начальник відділу 1  

  Головний спеціаліст 3  

 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  

 Головний спеціаліст 1  

 Спеціаліст І категорії 1  

  Бухгалтер 1  

 Оператор комп’ютерного набору 1  

14 Центр надання адміністративних послуг 5  

 Керівник центру 1  

 Адміністратор 3  

 Спеціаліст І категорії 1  

15 Відділ реєстрації 4  

 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  

 Головний спеціаліст 1  

16 Головний спеціаліст з питань захисту  

дітей 

1  

17 Інспектор з праці 1  

18 Управління містобудування, 

архітектури, будівництва та житлово-

комунального господарства.      

7  

  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 

3  

 Начальник відділу 1  

  Головний спеціаліст 1  

 Спеціаліст І категорії 1  

21 Управління земельних відносин  8  

  Начальник управління 1  

22 Відділ регулювання земельних відносин 4  

  Начальник відділу 1  

  Головний спеціаліст 1  

  Спеціаліст І категорії 1  

 Оператор комп’ютерного набору 1  

23 Відділ юридичного  забезпечення та 3  



 
контролю 

 Начальник відділу 1  

 Головний спеціаліст 1  

 Спеціаліст І категорії 1  

24 Відділ економічного розвитку,  

транспорту, туризму, інвестицій та  

комунальної власності 

6  

  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 

28 Комунальна установа  

«Олевський міський центр  

соціальної реабілітації  дітей-інвалідів» 

  

29 Комунальна установа «Територіальний центр 

соціального обслуговування  

(надання соціальних послуг )»  

(Юридична особа) 

  

30 Комунальна установа «Трудовий архів»  

Олевської міської ради (Юридична особа) 
2  

31 Комунальна установа «Центр соціальних  

служб для сім’ї, дітей та молоді» 

 (Юридична особа) 

  

32 КУ «Олевська дитячо-юнацька спортивна 

школа» 
13  

33 КУ «Олевська дитячо-юнацька спортивна школа 

боротьби» 
7,5  

Пожежна охорона 

34 Місцева пожежна охорона 3  

Федерація спортивних товариств 

35 ФСТ «Колос» 1  

Благоустрій 

36 Благоустрій 20  

 

 

Секретар ради                     В.О. Шейко 

 

 



 

 

                                                                                                       
УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 625 

ХХVІІІ сесія           VІІІ скликання  

 

від 07.06.2018 року 

 

Про внесення змін у рішення ХХІ сесії 

Олевської міської ради VІІІ скликання  

від 22.12.2017 року № 404 «Про преміювання, 

надання матеріальної допомоги і встановлення 

надбавок до посадового окладу міському голові» 

 

Керуючись Постановою Кабінету Міністрі України від 10.05.2018 року 

№ 363 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 09 

березня 2006 р. № 268», ст. 21 Закону України «Про службу в органах 

місцевого самоврядування», ст. 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», а також керуючись Положенням про 

преміювання праці виконавчого апарату міської ради, враховуючи 

рекомендації постійної комісії з питань планування, фінансів, бюджету та 

соціально-економічного розвитку, міська рада 

ВИРІШИЛА:  

1. Внести зміни у рішення ХХІ сесії Олевської міської ради VІІІ скликання 

від 22.12.2017 року № 404 «Про преміювання, надання матеріальної 

допомоги і встановлення надбавок до посадового окладу міському голові». 

2. П. 4 даного рішення викласти у наступній редакції: «4.  Преміювати 

міського голову з 07 червня 2018 року, відповідно до його особистого вкладу 

в загальні результати роботи, в розмірі 210 % до посадового окладу. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 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  № 626 

ХХVІІІ сесія             VІІІ скликання  

 

від 07.06.2018 року 

 

Про внесення змін до персонального складу 

комісії з перетворення комунального закладу 

«Олевський Центр первинної  медико-санітарної 

допомоги» Олевської міської ради  у комунальне 

некомерційне підприємство «Олевський Центр 

первинної медичної допомоги» Олевської 

міської ради 

 
У зв’язку із закінченням дії контракту то послідуючим звільненням з 

посади головного лікаря Орлицької Людмили Володимирівни, враховуючи її 

заяву щодо складання повноважень голови комісії з перетворення 

комунального закладу «Олевський Центр первинної  медико-санітарної 

допомоги» Олевської міської ради  у комунальне некомерційне 

підприємство «Олевський Центр первинної медичної допомоги» Олевської 

міської ради,  керуючись ст. 26, ст. 59, 60 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», Законом України «Про державну реєстрацію 

юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців», ст.ст. 104-108 Цивільного 

Кодексу України, ст. 78 Господарського Кодексу України, міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Внести зміни до персонального складу комісії з перетворення 

комунального закладу «Олевський Центр первинної медико-санітарної 

допомоги» Олевської міської ради у комунальне некомерційне 

підприємство «Олевський Центр первинної медичної допомоги» 

Олевської міської ради  у складі та чисельності, а саме: 

1.1. Вивести зі складу комісії Орлицьку Людмилу Володимирівну. 

1.2. Ввести до складу комісії в.о. головного лікаря  Олевського 

ЦПМСД Вишневську Олену Євгеніївну – голова комісії. 

1.3. Ввести до складу комісії Халімончука Віталія Олексійовича – 

економіста Олевського ЦПМСД. 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 

міського голови Осипчука Я.М.  

 

Міський голова                                   О.В.Омельчук 



 

                                                                                                        
УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 627 

ХХVІІІ сесія        VІІІ скликання  

 

від 07.06.2018 року 

 

Про внесення зміни в назву та  

статут комунальної установи 

«Олевський міський центр соціальної 

реабілітації дітей-інвалідів» Олевської 

міської ради  

 

     Відповідно до Закону України «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України»  № 2249-19 від 19.12.2017 року, міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Змінити назву Комунальна установа «Олевський міський центр 

соціальної реабілітації дітей-інвалідів» Олевської міської ради на 

Комунальна установа «Олевський міський центр соціальної реабілітації 

дітей з інвалідністю» Олевської  міської ради. 

2. Внести зміни в статут Комунальної установи «Олевський міський центр 

соціальної реабілітації дітей-інвалідів» Олевської міської ради, а сааме: 

слово «дитина-інвалід» в усіх відмінках та числах замінити словами 

«дитина з інвалідністю» та викласти його в новій редакції. 

3. Керівнику КУ «ОМЦСРДІ» Покальчук Ю.П. здійснити державну 

реєстрацію змін у відповідності до законодавства. 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 

міського голови Осипчука Я.М. 

 

 

 

    Міський голова                                                                       О.В.Омельчук 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                               
УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 628 

ХХVІІІ сесія        VІІІ скликання  

 

від 07.06.2018 року 

 

Про надання дозволу на розроблення  

генерального плану та плану зонування 

території с. Варварівка Олевського району 

 Житомирської області 

 

У зв’язку з необхідністю розширенням меж с. Варварівка  Олевського 

району Житомирської області, враховуючи зміни у соціально-економічному 

розвитку села, керуючись ст.ст. 16, 18, 19 Закону України «Про регулювання 

містобудівної діяльності», ст. 26  Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» і враховуючи рекомендації постійних комісій 

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

економічного розвитку, з питань містобудування, будівництва, транспорту, 

житлово-комунального господарства, комунальної власності, промисловості, 

підприємництва та сфери послуг, міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Надати дозвіл на розроблення містобудівної документації «Розроблення 

генерального плану та плану зонування території с. Варварівка Олевського 

району Житомирської області». 

2. Управлінню містобудування, архітектури, будівництва та житлово-

комунального господарства повідомити через місцеві засоби масової 

інформації про початок виготовлення містобудівної документації 

«Розроблення генерального плану та плану зонування території с. 

Варварівка Олевського району Житомирської області» з визначенням 

порядку та строків внесення до неї пропозицій фізичними та юридичними 

особами. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника 

міського голови Ніколайчука О.В. та  постійні комісії міської ради з питань 

планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку, 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  № 629 

ХХVІІІ сесія        VІІІ скликання  

 

від 07.06.2018 року 
 

Про затвердження переліку об’єктів, 

що можуть реалізовуватися за рахунок субвенції 

з державного бюджету місцевим бюджетам 

на формування інфраструктури об'єднаних 

територіальних громад у 2018 році  

 

Заслухавши інформацію начальника управління містобудування, 

архітектури, будівництва та житлово-комунального господарства Олевської 

міської ради Ніколайчука В.П. щодо відповідності поданих проектних заявок 

Програмі економічного і соціального розвитку Олевської міської об’єднаної 

територіальної громади на 2018 рік, керуючись ст. 26 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», Постановою Кабінету Міністрів України від 

16.03.2016 року № 200 «Деякі питання надання субвенції з державного 

бюджету, місцевим бюджетам на формування інфраструктури об’єднаних 

територіальних громад», враховуючи рішення виконавчого комітету Олевської 

міської ради № 90 від 01.06.2018 «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» та 

рекомендації постійних комісій міської ради з питань планування, фінансів, 

бюджету та соціально-економічного розвитку; з питань містобудування, 

будівництва, транспорту, житлово-комунального господарства, комунальної 

власності, промисловості, підприємництва та сфери послуг, міська рада 

ВИРІШИЛА:  

1. Затвердити перелік об’єктів, що можуть реалізовуватися за рахунок субвенції з 

державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури 

об'єднаних територіальних громад у 2018 році, додається 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника 

міського голови Ніколайчук О.В. та постійні комісії міської ради з питань 

планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку, з питань 

містобудування, будівництва, транспорту, житлово-комунального господарства, 

комунальної власності, промисловості, підприємництва та сфери послуг. 

 

Міський голова                  О.В. Омельчук  



 

 

 



 

         

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 
  

№ 

п/

п 

Найменування 

проекту, його 

місцезнаходже

ння, 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-

економічно

го розвитку 

обєднаної 

територіал

ьної 

громади, 

якому 

відпповідає 

проект 

Приміт

ки 

усього 

залишок 

на 

01.01.18 

Усього 

в тому числі за рахунок: 

Найменування 

експертної 

організації, дата, 

№ експертизи 

Нормативн

ий акт 

щодо 

затверджен

ня проекту 

будівництв

а (ким і 

коли 

затверджен

о, № акта) 

субвенції 

коштів 

місцево

го 

бюджет

у 

Інших 

джерел 

фінансува

ння 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 



 

1 

Реконструкція 

адміністративн

ої будівлі 

міської ради 

під центр 

надання 

адміністративн

их послуг по 

вул. 

Володимирська

, 2 в м.Олевськ 

Житомирської 

області 

2017-

2019 

4064,2

96 

3740,708

00 

1684,700

00 

1684,700

00 
    

ТзОВ "Експертиза 

МВК" № 11766 від 

05.02.2018 

розпорядже

ння 

міського 

голови №68 

від 

28.03.2018 

№ 1.2 

об'єкти 

реконструкц

ії, 

капітальног

о 

будівництва 

  

2 

Будівництво 

сучасного 

центру безпеки 

громадян по 

вул. Малікова, 

52 в с. Хочино 

Олевського 

району 

Житомирської 

області 

2017-

2019 

5517,0

00 

5413,981

00 

1760,200

00 

1760,200

00 
    

ТзОВ "Експертиза 

МВК" № 12363 від 

22.03.2018 

розпорядже

ння 

міського 

голови 

№106 від 

10.05.2018 

№ 1.1 

об'єкти 

реконструкц

ії, 

капітальног

о 

будівництва 

  



 

3 

Будівництво 

водопровідних 

та 

каналізаційних 

мереж по вул. 

Гагаріна, 

Матросова, 

Корольова, 

Миру, Зоряній 

в м.Олевськ 

2017-

2018 

3059,9

16 

608,8752

5 

608,8752

5 

608,8752

5 
    

ТзОВ "Експертиза 

МВК № 6071 від 

21.03.2017  

розпорядже

ння 

міського 

глови № 86 

від 

23.03.2017 

№ 3.12 

житлово-

комунальне 

господарств

о та 

впроваджен

ня житлової 

політики 

  

4 

Реконструкція 

(енергоефектив

на 

термосанація) 

будівлі ДНЗ № 

13 "Золотий 

ключик" за 

адресою: 

м.Олевськ, вул. 

40 років 

Перемоги, 12 

2017-

2018 

3493,5

10 

204,3727

6 

204,3727

6 

204,3727

6 
    

ТзОВ "Експертиза 

МВК", № 4001 від 

26.09.2016 

розпорядже

ння 

міського 

голови №22 

від 

25.01.2017 

№ 1.62 

об'єкти 

реконструкц

ії, 

капітальног

о 

будівництва 

  



 

5 

Реконструкція 

(енергоефектив

на 

термосанація) 

будівлі ДНЗ 

(ясла-садок) № 

10 "Струмочок" 

за адресою: 

м.Олевськ, вул. 

Свято-

Миколаївська, 

36 

2017-

2018 

1553,1

54 

251,1530

5 

251,1530

5 

251,1530

5 
    

ТзОВ "Експертиза 

МВК", № 4160 від 

10.10.2016 

розпорядже

ння 

міського 

голови №28 

від 

25.01.2017 

№ 1.63 

об'єкти 

реконструкц

ії, 

капітальног

о 

будівництва 

  

6 

Капітальний 

ремонт (заходи 

енергозбережен

ня) будівлі 

дошкільного 

навчального 

закладу № 25 

"Чебурашка" 

по вул. 

Морозова, 3 в 

с.Зольня, 

Олевського 

району, 

Житомирської 

області 

2017-

2019 

2258,8

04 

2228,804

00 

839,2000

0 

839,2000

0 
    

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 

  



 

7 

Капітальний 

ремонт (заходи 

енергозбережен

ня) будівлі 

дошкільного 

навчального 

закладу по вул. 

Сергія 

Шепетька, 18 в 

с.Сущани, 

Олевського 

району 

Житомирської 

області 

2017-

2019 

2436,1

51 

2406,151

00 

937,0000

0 

937,0000

0 
    

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 

  

8 

Капітальний 

ремонт (заходи 

енергозбережен

ня)  будівлі 

Лопатицької 

ЗОШ І-ІІІ 

ступенів по 

вул. Гагаріна, 

50 в  

с.Лопатичі 

Олевського 

району 

Житомирської 

області 

2017-

2019 

8402,4

98 

8357,498

00 

2127,200

00 

2127,200

00 
    

ТзОВ "Експертиза" 

МВК № 10783 від 

11.12.2017 

розпорядже

ння 

міського 

голови №6 

від 

09.01.2018 

№ 7.8 

Поліпшення 

матеріально

-технічної 

бази 

закладів 

медицини, 

освти, 

культури 

  



 

9 

Капітальний 

ремонт (заходи 

енергозбережен

ня) будівлі 

Замисловицько

ї ЗОШ І-ІІІ 

ступенів по 

вул. Княгині 

Ольги, 3 в 

с.Замисловичі 

Олевського 

району 

Житомирської 

області 

2017-

2019 

8794,0

99 

8749,099

00 

2871,484

82 

2871,484

82 
    

ТзОВ "Експертиза" 

МВК № 10782 від 

11.12.2017 

розпорядже

ння 

міського 

голови № 5 

від 

09.01.2018 

№ 7.1 

Поліпшення 

матеріально

-технічної 

бази 

закладів 

медицини, 

освти, 

культури 

  

10 

Капітальний 

ремонт дороги 

по вул.Свято-

Миколаївська в 

м.Олевськ 

Житомирської 

області 

2017-

2018 

8085,3

26 

5056,528

90 

5056,528

90 

5056,528

90 
    

Філія ДП 

"Укрдержбудекспер

тиза" № 06-0509-17 

від 19.06.2017 

розпорядже

ння 

міського 

голови 

№192 від 

05.07.2017 

 № 1.25 

об'єкти 

реконструкц

ії, 

капітальног

о 

будівництва 

  

11 

Капітальний 

ремонт дороги 

по вул. 

Володимирська 

в м.Олевськ 

Житомирської 

області 

2017-

2018 

5692,4

82 

110,3515

7 

110,3515

7 

110,3515

7 
    

Філія ДП 

"Укрдержбудекспер

тиза" № 06-0445-17 

від 15.06.2018 

розпорядже

ння 

міського 

голови 

№178 від 

19.06.2017 

 № 1.64 

об'єкти 

реконструкц

ії, 

капітальног

о 

будівництва 

  



 

12 

Капітальний 

ремонт 

тротуарів по 

вул. Герцена в 

м. Олевськ 

Житомирської 

області 

2017-

2018 

820,23

2 

461,5722

2 

461,5722

2 

461,5722

2 
    

ДП 

«Укрдержекспертиз

а» №06-0852-16 від 

12.12.2016  

розпорядже

ння 

міського 

голови 

№150 вд 

24.05.2017 

№ 1.31 

Об'єкти 

реконструкц

ії, 

капітальног

о 

будівництва 

  

13 

Капітальний 

ремонт 

тротуарів по 

вул. Заводська 

в м.Олевськ 

Житомирської 

області 

2017-

2018 

911,39

5 

546,3531

1 

546,3531

1 

546,3531

1 
    

ДП 

«Укрдержекспертиз

а» №06-0855-16 від 

12.12.2016  

Розпорядже

ння 

міського 

голови 

№153 від 

24.05.2017 

№ 1.34 

Об'єкти 

реконструкц

ії, 

капітальног

о 

будівництва 

  

14 

Капітальний 

ремонт 

тротуарів по 

вул. Київській 

в м.Олевську 

Житомирської 

області 

2017-

2018 

299,57

3 

159,6083

2 

159,6083

2 

159,6083

2 
    не вимагається 

розпорядже

ння 

міського 

голови 

№374   від 

12.12..2017 

№ 1.8 

Об'єкти 

реконструкц

ії, 

капітальног

о 

будівництва 

  



 

  Всього     
38295,05

618 

17618,60

000 

17618,60

000 
    

        

             

             

 

 

    

 

    

             

             

             

             

             

             

             



 

                                                  

УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 630 

ХXVIII сесія             VІІІ скликання

  

від 07.06.2018 року 

 

Про встановлення єдиного податку  

по Олевській міській об’єднаній територіальній  

громаді на 2019 рік 

 

Відповідно до ст.ст. 10, 12, 265, 266, 267, 268, 269-289, 291-297 

Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року № 2755-VI із змінами 

та доповненнями, Постанови Кабінету Міністрів України від 24.05.2017 року 

№483 «Про затвердження форм типових рішень про встановлення ставок та 

пільг із сплати земельного податку та податку на нерухоме майно, відмінне 

від земельної ділянки», з метою наповнення та виконання бюджету 

Олевської міської об’єднаної територіальної громади, керуючись Законом 

України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської 

діяльності» від 11.09.2003р. № 1160-IV, ст. 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної комісії 

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

економічного розвитку, міська рада 

ВИРІШИЛА:  

1. Затвердити Положення про єдиний податок в Олевській міській 

об’єднаній територіальній громаді, додається. 

2. Встановити на 2019 рік ставки єдиного податку по Олевській міській 

об’єднаній територіальній громаді. 

3. Встановити, що дане рішення вступає в дію з 01.01.2019 року. 

4. Опублікувати дане рішення в засобах масової інформації та розмістити 

на офіційному сайті Олевської міської ради. 

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника 

фінансового відділу Олевської міської ради Горпиніч К.О. та постійну 

комісію з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-

економічного розвитку (Шевчук Ю.І.). 

 

Міський голова                                                                             О.В. Омельчук 



 

 

Додаток 

до рішення XXVIII  сесії Олевської 

міської ради VIII скликання  

Олевської міської ради 

                                                                                 від 07.06.2018 року  № 630 

Положення про єдиний податок в Олевській міській об’єднаній 

територіальній громаді 

1. Загальні положення 

1.1. Спрощена система оподаткування, обліку та звітності-особливий 

механізм справляння податків і зборів, що встановлює заміну сплати окремих 

податків і зборів, встановлених пунктом 297.1 статті 297 Податкового 

кодексу України, на сплату єдиного податку в порядку та на умовах, 

визначених Податковим кодексом України, з одночасним веденням 

спрощеного обліку та звітності. 

Відповідно до пункту 293.2 статті 293 Податкового кодексу України, 

міською радою встановлюються фіксовані ставки єдиного податку для 

першої та другої групи платників єдиного податку. 

Правові засади застосування спрощеної системи оподаткування, обліку та 

звітності, а також справляння єдиного  податку  встановлюються Податковим 

кодексом України. 

2. Платники податку 

2.1.Платниками єдиного податку є суб’єкти господарювання, які 

застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності. 

Суб’єкти господарювання, які застосовують спрощену систему 

оподаткування, обліку та звітності, поділяються на такі групи платників 

єдиного податку: 

- перша група: які не використовують працю найманих осіб, 

здійснюють виключно роздрібний продаж товарів з торговельних місць 

на ринках та/або провадять господарську діяльність з надання 

побутових послуг населенню і обсяг доходу яких протягом  

календарного  року  не  перевищує 300 000 гривень; 

- друга група: які здійснюють господарську діяльність з надання послуг, 

у тому числі побутових, платникам  єдиного  податку  та/або 

населенню, виробництво та/або продаж товарів, діяльність у сфері 

ресторанного господарства, за умови, що протягом календарного року 

відповідають сукупності таких критеріїв: 

 не використовують працю найманих осіб або кількість осіб, які 

перебувають з ними у трудових відносинах, одночасно не перевищує 

10 осіб; 

 обсяг доходу не перевищує 1 500 000  гривень. 

Дія цього підпункту не поширюється на фізичних осіб-підприємців, які 

надають посередницькі послуги з купівлі, продажу, оренди та оцінювання 

нерухомого майна (група 70.31 КВЕД ДК 009:2005), а також здійснюють 



 

діяльність з виробництва, постачання, продажу (реалізації) ювелірних та 

побутових виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, 

дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного 

каміння. Такі фізичні особи-підприємці належать виключно до третьої 

групи платників єдиного податку, якщо відповідають вимогам, встановленим 

для такої групи; 

- третя група: фізичні особи-підприємці, які не використовують працю 

найманих осіб або кількість осіб, які перебувають з ними у трудових 

відносинах, не обмежена та юридичні особи-суб’єкти господарювання 

будь- якої організаційно-правової форми, у яких протягом 

календарного року обсяг доходу не перевищує 5000000 гривень. 

- четверта група: сільськогосподарські товаровиробники, у яких частка 

сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий 

(звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків. 

3. Об’єкт оподаткування 

Об’єктом оподаткування є дохід, отриманий протягом податкового 

(звітного) періоду в грошовій формі (готівковій та/або безготівковій); 

матеріальній або нематеріальній формі, визначеній відповідно до 

податкового законодавства. 

Об’єктом оподаткування для платників єдиного податку ІІІ групи є 

доходи платників єдиного податку, отримані ними від 

провадження підприємницької діяльності, які обкладаються єдиним 

податком. 

Об’єктом оподаткування для платників єдиного податку четвертої 

групи є площа сільськогосподарських угідь (ріллі, сіножатей, пасовищ і 

багаторічних насаджень) та/або земель водного фонду (внутрішніх водойм, 

озер,ставків, водосховищ), що перебуває у власності сільськогосподарського 

товаровиробника або надана йому у користування, у тому числі на умовах 

оренди. 

4. База оподаткування 

Доходом платника єдиного податку першої - третьої груп є: 

- для фізичної особи-підприємця – дохід, отриманий протягом 

податкового (звітного) періоду в грошовій формі (готівковій та/або 

безготівковій); матеріальній або нематеріальній формі, визначеній 

пунктом 292.3 статті 292 Податкового кодексу України. При цьому до 

доходу не включаються отримані такою фізичною особою пасивні 

доходи у вигляді процентів, дивідендів, роялті, страхові виплати і 

відшкодування, а також доходи, отримані від продажу рухомого та 

нерухомого майна, яке належить на праві власності фізичній особі та 

використовується в її господарській діяльності; 

- для юридичної особи - будь-який дохід, включаючи дохід 

представництв, філій, відділень такої юридичної особи, отриманий 

протягом податкового (звітного) періоду в грошовій формі (готівковій 

та/або безготівковій); матеріальній або нематеріальній формі, 

визначеній пунктом 292.3 статті 292 Податкового кодексу України. 



 

Базою оподаткування податком для  платників єдиного податку 

четвертої групи для сільськогосподарських товаровиробників є нормативна 

грошова оцінка одного гектара сільськогосподарських угідь (ріллі, 

сіножатей, пасовищ і багаторічних насаджень), з урахуванням коефіцієнта 

індексації, визначеного за станом на 1 січня базового податкового (звітного) 

року відповідно до порядку, встановленого Податковим кодексом України. 

Базою оподаткування податком для платників єдиного податку четвертої 

групи для земель водного фонду (внутрішніх водойм, озер, ставків, 

водосховищ) є нормативна грошова оцінка ріллі з урахуванням коефіцієнта 

індексації, визначеного за станом на 1 січня базового податкового (звітного) 

року відповідно до порядку, встановленого Податковим кодексом України. 

5. Ставка податку 

5.1. Ставки єдиного податку для платників першої групи встановлюються у 

відсотках (фіксовані ставки) до розміру прожиткового мінімуму для 

працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня податкового (звітного) 

року, другої групи - у відсотках (фіксовані ставки) до розміру мінімальної 

заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) 

року, третьої групи - у відсотках до доходу (відсоткові ставки). 

5.2. Фіксовані ставки єдиного податку встановлюються Олевською міською 

радою для фізичних осіб-підприємців, які здійснюють господарську 

діяльність, залежно від виду господарської діяльності, з розрахунку на 

календарний місяць: 

для першої групи платників єдиного податку - 10 відсотків розміру 

прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 1 

січня податкового (звітного) року; 

для другої групи платників єдиного податку - 20 відсотків розміру 

мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового 

(звітного) року. 

5.3. Відсоткова ставка єдиного податку для платників третьої групи 

відсоткова ставка єдиного податку встановлюється у розмірі: 

- 3 відсотки доходу – у разі сплати податку на додану вартість згідно з 

Кодексом; 

- 5 відсотків доходу – у разі включення податку на додану вартість до складу 

єдиного податку. 

Для фізичних осіб-підприємців, які здійснюють діяльність з 

виробництва, постачання, продажу (реалізації) ювелірних та побутових 

виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного 

каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння, ставка 

єдиного податку встановлюється у розмірі 5 відсотків доходу. 

5.4. У разі здійснення платниками єдиного податку першої і другої груп 

кількох видів господарської діяльності застосовується максимальний розмір 

ставки єдиного податку, встановлений для таких видів господарської 

діяльності. 

У разі здійснення платниками єдиного податку першої і другої груп 

господарської діяльності на територіях більш як однієї сільської, селищної 



 

або міської ради застосовується максимальний розмір ставки єдиного 

податку, встановлений для відповідної групи таких платників єдиного 

податку. 

  Для платників єдиного податку четвертої групи розмір ставок податку з 

одного гектара сільськогосподарських угідь та/або земель водного фонду 

залежить від категорії (типу) земель, їх розташування та становить у 

відсотках бази оподаткування, визначеній пунктом 293.9 статті 293 

Податкового кодексу України. 

 

5. Порядок нарахування та строки сплати єдиного податку 

Платники єдиного податку першої і другої груп сплачують єдиний 

податок шляхом здійснення авансового внеску не пізніше 20 числа (включно) 

поточного місяця і можуть здійснити сплату єдиного податку авансовим 

внеском  за  весь  податковий  (звітний)  період (квартал, рік), але не більш як 

до кінця поточного звітного року. 

Нарахування авансових внесків для платників єдиного податку першої і 

другої груп здійснюється контролюючими органами на підставі заяви такого 

платника єдиного податку щодо розміру обраної ставки єдиного податку, 

заяви щодо періоду щорічної відпустки та/або заяви щодо терміну 

тимчасової втрати працездатності. 

Платники єдиного податку третьої групи сплачують єдиний податок 

протягом десяти календарних днів після граничного строку подання 

податкової декларації за податковий (звітний) квартал. 

Сплата єдиного податку платниками першої-третьої групп 

здійснюється за місцем податкової адреси. 

Платники єдиного податку першої і другої груп, які не використовують 

працю найманих осіб, звільняються від сплати єдиного податку протягом 

одного календарного місяця на рік на час відпустки, а також за період 

хвороби, підтвердженої копією листка (листків) непрацездатності, якщо вона 

триває 30 і більше календарних днів. 

У разі припинення платником єдиного податку провадження 

господарської діяльності податкові зобов’язання із сплати єдиного податку 

нараховуються такому платнику до останнього дня (включно) календарного 

місяця, в якому до контролюючого органу подано заяву щодо відмови від 

спрощеної системи оподаткування у зв’язку з припиненням провадження 

господарської діяльності або анульовано реєстрацію за рішенням 

контролюючого органу на підставі отриманого від державного реєстратора 

повідомлення про проведення державної реєстрації припинення 

підприємницької діяльності. 

У разі анулювання реєстрації платника єдиного податку за рішенням 

контролюючого органу податкові зобов’язання із сплати єдиного податку 

нараховуються такому платнику до останнього дня (включно) календарного 

місяця, в якому проведено анулювання реєстрації. 

 Платники єдиного податку четвертої групи: 



 

- самостійно обчислюють суму податку щороку станом на 1 січня і не 

пізніше 20 лютого поточного року подають відповідному контролюючому 

органу за місцезнаходженням платника податку та місцем розташування 

земельної ділянки податкову декларацію на поточний рік за формою, 

встановленою у порядку, передбаченому статтею 46 Податкового кодексу 

України; 

- сплачують податок щоквартально протягом 30 календарних днів, що 

настають за останнім календарним днем податкового (звітного) кварталу, у 

розмірах, встановлених пунктом 295.9 статті 295 Податкового кодексу 

України. 

7. Податковий період 

7.1. Податковим (звітним) періодом для платників єдиного податку першої, 

другої та четвертої груп є календарний рік. 

7.2.Податковим (звітним) періодом для платників єдиного податку третьої 

групи є календарний квартал. 

Для зареєстрованих в установленому порядку фізичних осіб - 

підприємців, які до закінчення місяця, в якому відбулася державна 

реєстрація, подали заяву щодо обрання спрощеної системи оподаткування та 

ставки єдиного податку, встановленої для першої або другої групи, перший 

податковий (звітний) період починається з першого числа місяця, наступного 

за місяцем, у якому особу зареєстровано платником єдиного податку. 

Для зареєстрованих в установленому законом порядку суб’єктів 

господарювання (новостворених), які протягом 10 календарних днів з дня 

державної реєстрації подали заяву щодо обрання спрощеної 

системи оподаткування та ставки єдиного податку, встановленої для третьої 

групи, перший податковий (звітний) період починається з першого числа 

місяця, в якому відбулася державна реєстрація. 

8.  Строк та порядок подання звітності про обчислення і сплату податку 

8.1.Платники єдиного податку першої та другої груп подають до 

контролюючого органу податкову декларацію платника єдиного податку у 

строк, встановлений для річного податкового (звітного) періоду, в якій 

відображаються обсяг отриманого доходу, щомісячні авансові внески, 

визначені пунктом 6.1 цього положення. 

8.2. Платники єдиного податку третьої групи подають до органу державної 

фіскальної служби податкову декларацію платника єдиного податку у 

строки, встановлені для квартального податкового (звітного) періоду. 

8.3.Податкова декларація подається до контролюючого органу за місцем 

податкової адреси. 

8.4. Отримані протягом податкового (звітного) періоду доходи, що 

перевищують обсяги доходів, встановлених пунктом 2.1 цього положення, 

відображаються платниками єдиного податку в податковій декларації з 

урахуванням особливостей, визначених пунктом 296.5 статті 296 

Податкового Кодексу. 

Форми податкових декларацій платника єдиного податку, 

затверджуються в порядку, встановленому статтею 46 Податкового кодексу. 



 

Особливості нарахування, сплати та подання звітності з окремих 

податків і зборів платниками єдиного податку визначається статтею 297 

Податкового Кодексу України. 

9.Відповідальність платника єдиного податку 

9.1. Платники єдиного податку несуть відповідальність відповідно до 

положень Податкового кодексу України за правильність обчислення, 

своєчасність та повноту сплати сум єдиного податку, а також за своєчасність 

подання податкових декларацій. 

10. Інші положення 

10.1. Інші положення, які не включені в дане Положення про єдиний податок 

в Олевській міській об'єднаній територіальній громаді для фізичних осіб – 

підприємців та юридичних осіб-суб’єктів господарювання будь-якої 

організаційно-правової форми регулюються відповідно до Податкового 

кодексу України із змінами та доповненнями. 

 

Секретар                                                                                                В.О. Шейко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                            

УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 631 

ХXVIII сесія           VІІІ скликання  

 

від 07.06.2018 року 

 

Про встановлення ставок плати за землю  

по Олевській міській об’єднаній територіальній  

громаді на 2019 рік 

 

Відповідно до ст.ст. 10, 12, 265, 266, 267, 268, 269-289, 291-297 

Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року № 2755-VI із змінами 

та доповненнями, Постанови Кабінету міністрів України від 24.05.2017 року 

№483 «Про затвердження форм типових рішень про встановлення ставок та 

пільг із сплати земельного податку та податку на нерухоме майно, відмінне 

від земельної ділянки», з метою наповнення та виконання бюджету 

Олевської міської об’єднаної територіальної громади, керуючись Законом 

України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської 

діяльності» від 11.09.2003р. № 1160-IV, ст. 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні»,  враховуючи рекомендації постійної комісії 

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

економічного розвитку, міська рада 

ВИРІШИЛА:  

1. Затвердити Положення про плату за землю в Олевській міській 

об’єднаній територіальній громаді (додаток 1). 

2. Встановити на 2019 рік ставки плати за землю по Олевській міській 

об’єднаній територіальній громаді в частині: Земельного податку 

(додаток 2). 

3. Встановити, що дане рішення вступає в дію з 01.01.2019 року. 

4. Опублікувати дане рішення в засобах масової інформації та розмістити 

на офіційному сайті Олевської міської ради. 

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника 

фінансового відділу Олевської міської ради Горпиніч К.О. та постійну 

комісію з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-

економічного розвитку (Шевчук Ю.І.). 

 

Міський голова                                                                             О.В. Омельчук 



 

                           Додаток 1 

до рішення XXVIII сесії VIII 

скликанняОлевської міської ради 

                                                       від 07.06.2018 року № 631 

 

Положення про плату за землю в Олевській міській об’єднаній 

територіальній громаді 

1. Загальні положення 
Плата за землю встановлюється на підставі статей  269-289 Податкового 

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

2. Платники податку 

Платниками  податку  є власники земельних ділянок, земельних часток (паїв), 

землекористувачі. 

3. Об’єкт оподаткування 

Об’єктом оподаткування є : 

а) земельні ділянки , які перебувають  у  власності або користуванні; 

б) земельні частки ( паї ), які перебувають у власності. 

4. База оподаткування 
Базою оподаткування є: 

- нормативна грошова оцінка земельних ділянок з урахуванням 

коефіцієнта     індексації, визначеного відповідно до порядку, встановленого 

Податковим кодексом; 

-  площа земельних ділянок, нормативну грошову оцінку яких не проведено. 

Рішення ради щодо нормативної грошової оцінки земельних ділянок розташованих у 

межах населених пунктів офіційно оприлюднюється  до 15 липня року, що передує 

бюджетному періоду, в якому планується застосування нормативної грошової оцінки 

земель або змін (плановий період). В іншому разі, норми відповідних рішень 

застосовуються не раніше початку бюджетного періоду, що настає за плановим періодом. 

5. Ставки податку за землю та розмір орендної плати 
 Підставою для нарахування орендної плати є договір оренди земельної ділянки. 

Орган місцевого самоврядування, які укладають договори оренди землі повинні до 1 

лютого подавати  контролюючому органу за місцем знаходженням земельної ділянки 

перелік орендарів, з якими укладено договори оренди землі на поточний рік та 

інформувати відповідний контролюючий орган про укладання нових, внесення змін до 

існуючих договорів оренди землі та їх розірвання до 1 числа місця, що настає за місяцем у 

якому відбулися зазначені зміни. 

Платником орендної плати є орендар земельної ділянки. Об'єктом оподаткування є 

земельна ділянка надана в оренду. Розмір та умови внесення орендної плати 

встановлюється в договорі оренді між орендодавцем і орендарем. Розмір орендної плати 

встановлюється  в договорі оренди,  але річна сума платежу не може бути менщою 3 % від 

нормативно-грошової оцінки землі і не перевищувати 12 % від нормативно-грошоовї 

оцінки. 

Індексація нормативно-грошової оцінки земель. Для визначення розміру податку та 

орендної плати використовується нормативно-грошова оцінка земельних діялнок. 



 

Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері 

земельних відносин за індексом споживчих цін за попередній рік щороку розраховує 

величину коефіцієнта індексації нормативно-грошової оцінки земель, на який 

індексується нормативно-грошова оцінка сільськогосподарських угідь, земель населених 

пунктів та інших земель несільськогосподарського призначення за станом на 1 січня 

поточного року.         

Ставки  податку за земельні ділянки, нормативно грошову оцінку 

яких проведено  встановлюється  у  розмірі  не  більше 3 відсотків  від їх 

нормативної   грошової  оцінки,  а для  сільськогосподарських  угідь – не більше 1 

відсотка від їх  нормативної грошової оцінки. 

Ставка податку встановлюється у розмірі не більше 12 відсотків від їх нормативної 

грошової оцінки за земельні ділянки, які перебувають у постійному користуванні 

суб’єктів господарювання (крім державної та комунальної форми власності).  Ставки 

податку за земельні ділянки, розташовані за межами населених пунктів, встановлюється у 

розмірі не більше  5  відсотків від нормативної грошової  оцінки одиниці площі  ріллі по 

області. 

Податок за лісові землі справляється,  як складова рентної палати, що 

визначається  податковим законодавством. 

Ставки податку за  один гектар нелісових земель, які надані у встановленому 

порядку  та використовуються для потреб лісового господарства , встановлюється у 

розмірі не більше 3 відсотків  від їх нормативної грошової оцінки, а для 

сільськогосподарських угідь – не більше 1 відсотка від їх  нормативної грошової оцінки. 

Розмір  та умови  орендної плати встановлюються у договорі  оренди між 

орендодавцем  власником)  і орендарем.   

Плата  за суборенду земельних ділянок не може перевищувати  орендної плати. 

6. Пільги щодо сплати земельного податку для фізичних осіб 
Від сплати податку звільняються: 

- інваліди першої і другої групи; 

- фізичні особи, які виховують трьох і більше дітей віком до 18 років; 

- пенсіонери (за віком); 

- ветерани війни та особи, на яких поширюється дія Закону України "Про статус 

ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" ; 

- фізичні особи, визнані законом особами, які постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи : 

- учасники АТО, члени їх сім'ї  І – го  ступеня спорідненості. 

Звільнення від сплати податку за земельні ділянки, передбачене для відповідної 

категорії фізичних осіб пунктом 281.1 Податкового кодексу України, поширюється на 

одну земельну ділянку за кожним видом використання у межах граничних норм: 

- для ведення особистого селянського господарства - у розмірі не більш як 2 гектари; 

- для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) -  не більш як 0,25 гектара; 

- для індивідуального дачного будівництва - не більш як 0,10 гектара; 

- для будівництва індивідуальних гаражів - не більш як 0,01 гектара; 

- для ведення садівництва - не більш як 0,12 гектара. 

Від сплати податку звільняються на період дії єдиного податку четвертої групи 

власники земельних ділянок, земельних часток (паїв) та землекористувачі за умови 

http://zakon.nau.ua/doc/?code=3551-12
http://zakon.nau.ua/doc/?code=3551-12


 

передачі земельних ділянок та земельних часток (паїв) в оренду платнику єдиного податку 

четвертої групи. 

7. Пільги щодо сплати земельного податку для юридичних осіб 
Від сплати податку звільняються: 

- санаторно-курортні та оздоровчі заклади громадських організацій інвалідів, 

реабілітаційні установи громадських організацій інвалідів; 

- громадські організації інвалідів України, підприємства та організації, які засновані 

громадськими організаціями інвалідів та спілками громадських організацій інвалідів і є їх 

повною власністю, де протягом попереднього календарного місяця кількість інвалідів, які 

мають там основне місце роботи, становить не менш як 50 відсотків середньооблікової 

чисельності штатних працівників облікового складу за умови, що фонд оплати праці таких 

інвалідів становить протягом звітного періоду не менш як 25 відсотків суми загальних 

витрат на оплату праці. 

Зазначені підприємства та організації громадських організацій інвалідів мають право 

застосовувати цю пільгу за наявності дозволу на право користування такою пільгою, який 

надається уповноваженим органом відповідно до Закону України "Про основи соціальної 

захищеності інвалідів в Україні". 

У разі порушення вимог цієї норми зазначені громадські організації інвалідів, їх 

підприємства та організації зобов'язані сплатити суми податку за відповідний період, 

проіндексовані з урахуванням інфляції, а також штрафні санкції згідно із законодавством; 

- бази олімпійської та параолімпійської підготовки, перелік яких затверджується 

Кабінетом Міністрів України; 

- заповідники, у тому числі історико-культурні, національні природні парки, 

заказники (крім мисливських), парки державної та комунальної власності, 

регіональні ландшафтні парки, ботанічні сади, дендрологічні і зоологічні парки, 

пам'ятки природи, заповідні урочища та парки-пам'ятки садово-паркового 

мистецтва; 

- органи державної влади та органи місцевого самоврядування,  заклади 

(дошкільні  та  загальноосвітні  навчальні,  культури, науки, освіти, охорони 

здоров'я, соціального захисту, фізичної культури та спорту),  установи та 

організації, які повністю утримуються  за рахунок  коштів 

державного  або  місцевих  бюджетів; 

- дитячі санаторно-курортні та оздоровчі заклади України незалежно від їх 

підпорядкованості, у тому числі дитячі санаторно-курортні та оздоровчі заклади 

України, які знаходяться на балансі підприємств, установ та організацій; 

- релігійні організації України, статути (положення) яких зареєстровано у 

встановленому законом порядку, за земельні ділянки, надані для будівництва і 

обслуговування культових та інших будівель, необхідних для забезпечення їх 

діяльності, а також благодійні організації, створені відповідно до закону, діяльність 

яких не передбачає одержання прибутків. 

Згідно ч. 4 ст. 284 Податкового кодексу України, плата за землю за земельні ділянки, 

надані для залізниць у межах смуг відведення, надані гірничодобувним підприємствам для 

видобування корисних копалин та розробки родовищ корисних копалин, справляється у 

розмірі 25 відсотків податку, обчисленого відповідно до статей 274 і 277 цього Кодексу. 

8. Земельні ділянки, які не підлягають оподаткуванню земельним 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/page45#n6776
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/page45#n6807


 

податком 
Не сплачується податок за: 

 - сільськогосподарські  угіддя зон радіоактивно забруднених територій, визначених 

відповідно до закону такими, що зазнали радіоактивного забруднення внаслідок 

Чорнобильської катастрофи (зон відчуження, безумовного (обов'язкового) відселення, 

гарантованого добровільного відселення і посиленого радіоекологічного контролю), і 

хімічно забруднених сільськогосподарських угідь, на які запроваджено обмеження щодо 

ведення сільського господарства; 

- землі сільськогосподарських угідь, що перебувають у тимчасовій консервації або у 

стадії сільськогосподарського освоєння; 

-  земельні ділянки державних сортовипробувальних станцій і сортодільниць, які 

використовуються для випробування сортів сільськогосподарських культур; 

- землі дорожнього господарства автомобільних доріг загального користування - 

землі під проїзною частиною, узбіччям, земляним полотном, декоративним озелененням, 

резервами, кюветами, мостами, штучними спорудами, тунелями, транспортними 

розв'язками, водопропускними спорудами, підпірними стінками, шумовими екранами, 

очисними спорудами і розташованими в межах смуг відведення іншими дорожніми 

спорудами та обладнанням, а також землі, що знаходяться за межами смуг відведення, 

якщо на них розміщені споруди, що забезпечують функціонування автомобільних доріг, а 

саме: 

а) паралельні  об'їзні  дороги,  поромні  переправи, снігозахисні споруди і 

насадження, протилавинні та протисельові споруди, вловлюючі з'їзди, захисні 

насадження, шумові екрани, очисні споруди; 

б) майданчики для стоянки транспорту і відпочинку, склади, гаражі, резервуари для 

зберігання паливно-мастильних матеріалів, комплекси для зважування  великогабаритного 

транспорту, виробничі бази, штучні та інші споруди, що перебувають у державній 

власності, власності державних підприємств або власності господарських товариств, у 

статутному капіталі яких 100 відсотків акцій (часток, паїв) належить державі; 

- земельні ділянки сільськогосподарських підприємств усіх форм власності та 

фермерських (селянських) господарств, зайняті молодими садами, 

ягідниками  та  виноградниками до вступу їх у пору плодоношення, а також гібридними 

насадженнями, генофондовими колекціями та розсадниками багаторічних плодових 

насаджень; 

 -  земельні ділянки кладовищ, крематоріїв та колумбаріїв. 

-  земельні ділянки, на яких розташовані дипломатичні представництва, які 

відповідно до міжнародних договорів (угод), згода на обов’язковість яких надана 

Верховною Радою України, користуються приміщеннями та прилеглими до них 

земельними ділянками на безоплатній основі. 

-  земельні ділянки, надані для будівництва і обслуговування культових та інших 

будівель, необхідних для забезпечення діяльності релігійних організацій України, статути 

(положення) яких зареєстровано у встановленому законом порядку. 

9. Строки сплати за землю та орендної плати 
Власники землі та землекористувачі сплачують плату за землю з дня виникнення 

права власності або права користування земельною ділянкою. 



 

У разі припинення права власності або права користування земельною ділянкою 

плата за землю сплачується за фактичний період перебування землі у власності або 

користуванні у поточному році. 

    Облік фізичних осіб - платників податку і нарахування відповідних сум 

проводяться щороку до 1 травня. 

    Податкове зобов'язання щодо плати за землю, визначене у податковій декларації 

на поточний рік, сплачується рівними частками власниками та землекористувачами 

земельних ділянок за місцезнаходженням земельної ділянки за податковий період, який 

дорівнює календарному місяцю, щомісяця протягом 30 календарних днів, що настають за 

останнім календарним днем податкового (звітного) місяця. 

     Податкове зобов'язання з плати за землю, визначене у податковій декларації, у 

тому числі за нововідведені земельні ділянки, сплачується власниками та 

землекористувачами земельних ділянок за місцезнаходженням земельної ділянки за 

податковий період, який дорівнює календарному місяцю, щомісяця протягом 30 

календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового (звітного) 

місяця. 

 Податок фізичними особами сплачується протягом 60 днів з дня вручення 

податкового повідомлення-рішення. 

 При переході права власності на будівлю, споруду (їх частину) податок за земельні 

ділянки, на яких розташовані такі будівлі, споруди (їх частини), з урахуванням 

прибудинкової території сплачується на загальних підставах з дати державної реєстрації 

права власності на таку земельну ділянку. 

 У разі надання в оренду земельних ділянок (у межах населених пунктів), окремих 

будівель (споруд) або їх частин власниками та землекористувачами, податок за площі, що 

надаються в оренду, обчислюється з дати укладення договору оренди земельної ділянки 

або з дати укладення договору оренди будівель (їх частин). 

 Власник нежилого приміщення (його частини) у багатоквартирному жилому 

будинку сплачує до бюджету податок за площі під такими приміщеннями (їх частинами) з 

урахуванням пропорційної частки прибудинкової території з дати державної реєстрації 

права власності на нерухоме майно. 

10. Особливості справляння сплати за землю 

Відповідальність за повноту та своєчасність сплати покладається на платників 

податку. За несвоєчасну сплату податку платники несуть відповідальність у порядку, 

визначеному Податковим Кодексом. 

Контроль за сплатою збору покладається на контролюючий  орган. 

 

Секретар                                                                                                В.О. Шейко 

 

 

 

 

 



 

Додаток 2 

до рішення XXVIII сесії VIII скликання  

Олевської міської ради 

                                                                                                                             від 07.06.2018 року № 631 

 

Розміри ставок земельного податку по Олевській міській об’єднаній 

територіальній громаді 

Назва статті Ставка податку (у % 

від нормативної 

грошової оцінки) 

1. Для фізичних осіб, земельні ділянки, які перебувають у 

власності та перебувають у межах Олевської міської ОТГ  

0,25 

2. Для юридичних осіб, земельні ділянки, які перебувають у 

власності та перебувають у межах Олевської міської ОТГ 

2 

3. На земельні ділянки, які розташовані в межах Олевської 

міської ОТГ та перебувають у постійному користуванні 

суб’єктів господарювання (крім державної та комунальної 

форми власності) 

12 

4. На землі лісового призначення, які розташовані в межах 

Олевської міської ОТГ та перебувають у постійному 

користуванні суб’єктів господарювання державної форми 

власності 

0,5 

 5. На земельні ділянки, які розташовані в межах 
Олевської міської ОТГ та перебувають у постійному 
користуванні суб’єктів комунальної власності 

0,5 

1. На земельні ділянки розташовані за межами 
населених пунктів  

5 

2. На земельні ділянки для сільськогосподарських угідь 1 

3. Земельний податок для земель залізничного 
транспорту 

5 

4. Земельний податок для земель залізничного 
транспорту, які знаходяться в межах населеного пункту 

Олевської міської ОТГ 

3 

 

Секретар                                                                                                В.О. Шейко 

 

 

 

 

 

 



 

                                                     

УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 632 

ХXVIIІ сесія              VІІІ скликання

  

від 07.06.2018 року 

 

Про встановлення ставок орендної плати за  

оренду земельних ділянок по Олевській міській  

об’єднаній територіальній громаді на 2019 рік 

 

 Керуючись ч.1 ст. 144 Конституції України, п.35 ч. 1 ст. 26 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.4 Закону України «Про 

оренду землі», п п. 228.5.1. Податкового кодексу України, додатком 1 до 

Наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України від 

25.11.2016 року № 489 «Про затвердження Порядку нормативно-грошової 

оцінки земель населеного пункту», наказом Державного комітету України із 

земельних ресурсів від 23.07.2010 року № 548 «Про затвердження 

Класифікації видів цільового призначення земель» (далі КВЦПЗ), з метою 

приведення рішень міської ради у відповідність до чинного законодавства, 

враховуючи рекомендації постійної комісії міської ради з питань земельних 

відносин, охорони природи та надзвичайних ситуацій,  міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Встановити наступні ставки орендної плати за оренду земельних ділянок:                                                                                                               

- за користування землями населеного пункту згідно підрозділу 03.07-3.10 

КВЦПЗ для будівництва та обслуговування будівель торгівлі, кредитно-

фінансових установ, будівель ринкової інфраструктури, об’єктів туристичної 

інфраструктури та закладів громадського харчування, будівель закладів 

побутового обслуговування річна орендна плата становить 12% від їх 

нормативно-грошової оцінки; 

- за користування землями населеного пункту згідно підрозділу 11.01 -11.03 

КВЦПЗ  для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних 

будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної промисловості, 

будівельних організацій та підприємств, що пов’язані з користуванням 

надрами, річна орендна плата становить 3% від їх нормативно-грошової 

оцінки; 

-  за користування землями населеного пункту згідно підрозділу 13.01-13.03 

КВЦПЗ  для розміщення та експлуатації об’єктів і споруд телекомунікацій, 



 

поштового звязку та інших технічних засобів звязку  річна орендна плата 

становить 12% від їх нормативно-грошової оцінки; 

- за користування землями населеного пункту згідно розділу 14 КВЦПЗ землі 

енергетики річна орендна плата становить 12% від їх нормативно-грошової 

оцінки; 

- за користування землями населеного пункту згідно підрозділу 10.08 КВЦПЗ 

для культурно-оздоровчих потреб, рекреаційних, спортивних і туристичних 

цілей річна орендна плата становить 3% від їх нормативно-грошової оцінки; 

- за користування землями населеного пункту згідно підрозділу 12.08 КВЦПЗ 

для розміщення та експлуатації будівель і споруд додаткових транспортних 

послуг та допоміжних операцій річна орендна плата становить 10% від їх 

нормативно-грошової оцінки; 

- за користування землями населеного пункту для експлуатації та догляду за 

водними об’єктами згідно підрозділу 10.01 КВЦПЗ річна орендна плата 

становить 3% від їх нормативно-грошової оцінки; 

- за користування землями населеного пункту для рибогосподарських потреб 

згідно підрозділу 10.07 КВЦПЗ річна орендна плата становить 3% від їх 

нормативно-грошової оцінки; 

- за користування землями населеного пункту для будівництва та 

експлуатації гідротехнічних, гідрометричних та лінійних споруд згідно 

підрозділу 10.10 КВЦПЗ річна орендна плата становить 3% від їх 

нормативно-грошової оцінки 

- за користування землями населеного пункту для колективного гаражного 

будівництва згідно підрозділу 02.06 КВЦПЗ річна орендна плата становить 

3% від їх нормативно-грошової оцінки; 

- за користування землями населеного пункту згідно підрозділу 11.01 КВЦПЗ 

для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель і 

споруд підприємствами, що пов’язані з користуванням надрами річна 

орендна плата становить 3% від їх нормативно-грошової оцінки; 

2. Встановити: 

- за користування землями населеного пункту незавершеного будівництва на 

період будівництва орендну плату 3% від їх нормативно-грошової оцінки; 

 - за користування землями населеного пункту для авто та газозаправними 

станціями річну орендну плату 12% від їх нормативно-грошової оцінки; 

-  за користування землями населеного пункту, на яких  розташовані об’єкти 

змішаного використання річну орендну плату 6% від їх нормативно-

грошової оцінки. 

3. Вважати такими, що втратили чинність рішення 9 сесії 6 скликання міської 

ради від 26.07.2011 року №107 «Про встановлення ставок орендної плати та 

оренду земельних ділянок», рішення 37 сесії 6 скликання від 26.12.2013 року 

№ 448 «Про внесення змін до рішення 9 сесії 6 скликання від 26.07.2011 року 

№ 107 «Про встановлення ставок орендної плати та оренду земельних 

ділянок»,  рішення 38 сесії 6 скликання від 31.01.2014 року «Про внесення 

змін до рішення 37 сесії Олевської міської ради 6 скликання від 26.12.2013 

року № 448 «Про внесення змін до рішення 9 сесії 6 скликання від 26.07.2011 



 

року № 107 «Про встановлення ставок орендної плати та оренду земельних 

ділянок». 

4. 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 (Іванченко Я.І.). 

 

Міський голова               О.В. Омельчук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

                                                  

УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 633 

ХXVIII сесія           VІІІ скликання  

 

від 07.06.2018 року 

 

Про встановлення податку на нерухоме майно,  

відмінне від земельної ділянки, по Олевській міській  

об’єднаній територіальній громаді на 2019 рік 

 

Відповідно до ст.ст. 10, 12, 265, 266, 267, 268, 269-289, 291-297 

Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року № 2755-VI із змінами 

та доповненнями, Постанови Кабінету міністрів України від 24.05.2017 року 

№483 «Про затвердження форм типових рішень про встановлення ставок та 

пільг із сплати земельного податку та податку на нерухоме майно, відмінне 

від земельної ділянки», з метою наповнення та виконання бюджету 

Олевської міської об’єднаної територіальної громади, керуючись Законом 

України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської 

діяльності» від 11.09.2003р. № 1160-IV, ст. 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної комісії 

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

еконоічного розвитку, міська рада 

 

ВИРІШИЛА:  

1. Затвердити Положення про податок на нерухоме майно, відмінне від 

земельної ділянки в Олевській міській об’єднаній територіальній громаді, 

додається. 

2. Встановити на 2019 рік ставки податку на нерухоме майно, відмінне від 

земельної ділянки по Олевській міській об’єднаній територіальній 

громаді: 

2.1. Ставки податку для об’єктів житлової нерухомості, що перебувають у 

власності фізичних та юридичних осіб, встановлюються у розмірі 0,2 

відсотка від розміру мінімальної заробітної плати, встановленої 



 

законом на 1 січня звітного (податкового) року, за 1 кв. метр бази 

оподаткування; 

2.2.   Ставки податку для об’єктів нежитлової нерухомості, що 

перебувають у власності фізичних та юридичних осіб, 

встановлюються у розмірі 0,4 – м. Олевськ (Додаток 1.1.) та 0,25 – 

інші населені пункти Олевської міської об’єднаної територіальної 

громади (Додаток 1.3.) відсотка від розміру мінімальної заробітної 

плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, за 

1 кв. метр бази оподаткування. 

3. Встановити, що дане рішення вступає в дію з 01.01.2019 року. 

4. Опублікувати дане рішення в засобах масової інформації та розмістити 

на офіційному сайті Олевської міської ради. 

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника 

фінансового відділу Олевської міської ради Горпиніч К.О. та на 

постійну комісію з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-

економічного розвитку (Шевчук Ю.І.). 

 

 

Міський голова                                                                             О.В. Омельчук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Додаток 1 

до рішення XXVIII сесії VIII скликання  

                                                                       Олевської міської ради 

                                                                               від 07.06.2018 року № 633 

 

Положення про податок на нерухоме майно, відмінне від земельної 

ділянки по Олевській міській об’єднаній територіальній громаді 

1.Платники податку 

Платниками податку є фізичні та юридичні особи, в тому числі 

нерезиденти, які є власниками об’єктів житлової та/або нежитлової 

нерухомості. 

Визначення платників податку в разі перебування об’єктів житлової 

та/або нежитлової нерухомості у спільній частковій або спільній сумісній 

власності кількох осіб: 

а) якщо об’єкт житлової та/або нежитлової нерухомості перебуває у 

спільній частковій власності кількох осіб, платником податку є кожна з цих 

осіб за належну їй частку; 

б) якщо об’єкт житлової та/або нежитлової нерухомості перебуває у 

спільній сумісній власності кількох осіб, але не поділений в натурі, 

платником податку є одна з таких осіб-власників, визначена за їх згодою, 

якщо інше не встановлено судом; 

в) якщо об’єкт житлової та/або нежитлової нерухомості перебуває у 

спільній сумісній власності кількох осіб і поділений між ними в натурі, 

платником податку є кожна з цих осіб за належну їй частку. 

2. Об’єкт оподаткування 

2.1.Об’єктом оподаткування є об’єкт житлової та нежитлової 

нерухомості, в тому числі його частка. 

2.2. Не є об’єктом оподаткування: 

а) об’єкти житлової та нежитлової нерухомості, які перебувають у 

власності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, а 

також організацій, створених ними в установленому порядку, що повністю 

утримуються за рахунок відповідного державного бюджету чи місцевого 

бюджету і є неприбутковими (їх спільній власності); 

б) будівлі дитячих будинків сімейного типу;  

в) гуртожитки; 



 

г) житлова нерухомість непридатна для проживання, в тому числі у 

зв’язку з аварійним станом, визнана такою згідно з рішенням сільської, 

селищної, міської ради; 

ґ) об’єкти житлової нерухомості, в тому числі їх частки, що належать 

дітям- сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, та особам з їх 

числа, визнаним такими відповідно до закону, дітям-інвалідам, які 

виховуються одинокими матерями (батьками), але не більше одного такого 

об’єкта на дитину; 

д) об’єкти нежитлової нерухомості , які використовуються суб’єктами 

господарювання малого та середнього бізнесу, що провадять свою діяльність 

в малих архітектурних формах та на ринках; 

е) будівлі промисловості, зокрема виробничі корпуси, цехи, складські 

приміщення промислових підприємств; 

є) будівлі, споруди сільськогосподарських товаровиробників, призначені 

для використання безпосередньо у сільськогосподарській діяльності; 

ж) об’єкти житлової та нежитлової нерухомості, які перебувають у 

власності громадських організацій інвалідів та їх підприємств; 

з) об’єкти нерухомості, що перебувають у власності релігійних 

організацій, статути (положення) яких зареєстровано у встановленому 

законом порядку, та використовуються виключно для забезпечення їхньої 

статутної діяльності, включаючи ті, в яких здійснюють діяльність засновані 

такими релігійними організаціями добродійні заклади (притулки, інтернати, 

лікарні тощо), крім об’єктів нерухомості, в яких здійснюється виробнича 

та/або господарська діяльність; 

и) будівлі дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів 

незалежно від форми власності та джерел фінансування, що 

використовуються для надання освітніх послуг; 

і) об’єкти нежитлової нерухомості державних та комунальних дитячих 

санаторно-курортних закладів та закладів оздоровлення та відпочинку дітей, 

а також дитячих санаторно-курортних закладів та закладів оздоровлення і 

відпочинку дітей, які знаходяться на балансі підприємств, установ та 

організацій, які є неприбутковими і внесені контролюючим органом до 

Реєстру неприбуткових установ та організацій. У разі виключення з Реєстру 

неприбуткових установ та організацій декларація подається платником 

податку протягом 30 календарних днів з дня виключення, а податок 

сплачується починаючи з місяця, наступного за місяцем, в якому відбулося 

виключення з Реєстру неприбуткових установ та організацій; 

ї) об’єкти нежитлової нерухомості державних та комунальних центрів 

олімпійської підготовки, шкіл вищої спортивної майстерності, центрів 



 

фізичного здоров’я населення, центрів з розвитку фізичної культури і спорту 

інвалідів, дитячо-юнацьких спортивних шкіл, а також центрів олімпійської 

підготовки, шкіл вищої спортивної майстерності, дитячо-юнацьких 

спортивних шкіл і спортивних споруд всеукраїнських фізкультурно-

спортивних товариств, їх місцевих осередків та відокремлених підрозділів, 

що є неприбутковими та включені до Реєстру неприбуткових установ та 

організацій. У разі виключення таких установ та організацій з Реєстру 

неприбуткових установ та організацій декларація подається платником 

податку протягом 30 календарних днів з дня виключення, а податок 

сплачується починаючи з місяця, наступного за місяцем, в якому відбулося 

виключення з Реєстру неприбуткових установ та організацій; 

й) об’єкти нежитлової нерухомості баз олімпійської та параолімпійської 

підготовки. Перелік таких баз затверджується Кабінетом Міністрів України; 

к) об’єкти житлової нерухомості, які належать багатодітним або 

прийомним сім’ям, у яких виховується п’ять та більше дітей. 

3.База оподаткування 

3.1.Базою оподаткування є загальна площа об’єкта житлової та 

нежитлової нерухомості, в тому числі його часток. 

База оподаткування об’єктів житлової та нежитлової нерухомості, в 

тому числі їх часток, які перебувають у власності фізичних осіб, 

обчислюється контролюючим органом на підставі даних Державного реєстру 

речових прав на нерухоме майно, що безоплатно надаються органами 

державної реєстрації прав на нерухоме майно та/або на підставі оригіналів 

відповідних документів платника податків, зокрема документів на право 

власності. 

База оподаткування об’єктів житлової та нежитлової нерухомості, в 

тому числі їх часток, що перебувають у власності юридичних осіб, 

обчислюється такими особами самостійно виходячи із загальної площі 

кожного окремого об’єкта оподаткування на підставі документів, що 

підтверджують право власності на такий об’єкт. 

4.Ставка податку 

4.1. Встановити ставки податку для об’єктів житлової та/або нежитлової 

нерухомості, що перебувають у власності фізичних та юридичних осіб у 

відсотках до розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 

січня звітного (податкового) року за 1 квадратний метр бази оподаткування 

та викласти у додатку 1.1 до цього Положення. 

 



 

5. Пільги із сплати податку 

Встановити пільги з податку для об’єктів житлової та/або нежитлової 

нерухомості, що перебувають у власності фізичних та юридичних осіб та 

викласти у додатку 1.2 до цього Положення. 

Таке зменшення надається один раз за кожний базовий податковий 

(звітний) період (рік). 

Олевська міська рада може встановлювати пільги з податку, що 

сплачується на відповідній території, з об’єктів житлової та/або нежитлової 

нерухомості, що перебувають у власності фізичних або юридичних осіб, 

громадських об’єднань, благодійних організацій, релігійних організацій 

України, статути (положення) яких зареєстровані у встановленому законом 

порядку, та використовуються для забезпечення діяльності, передбаченої 

такими статутами (положеннями). 

Пільги з податку, що сплачується на території міста з об’єктів житлової  

та нежитлової нерухомості, для фізичних осіб визначаються виходячи з їх 

майнового стану та рівня доходів. 

Пільги з податку, що сплачується на території міста з об'єктів 

нежитлової нерухомості, встановлюються в залежності від майна, яке є 

об'єктом оподаткування. 

Пільги з податку, передбачені пунктами 5.1 та 5.2 цього розділу, для 

фізичних осіб не застосовуються до: 

- об'єкта/об'єктів оподаткування, якщо площа такого/таких 

об'єкта/об'єктів перевищує п'ятикратний розмір неоподатковуваної площі, 

встановленої пунктом 4.1 цього розділу; 

- об'єкта/об'єктів оподаткування, що використовуються їх власниками з 

метою одержання доходів (здаються в оренду, лізинг, позичку, 

використовуються у підприємницькій діяльності). 

6.Податковий період 

6.1. Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному року. 

7. Порядок обчислення суми податку 

Обчислення суми податку з об’єкта/об’єктів житлової нерухомості, які 

перебувають у власності фізичних осіб, здійснюється контролюючим 

органом за місцем податкової адреси (місцем реєстрації) власника такої 

нерухомості у такому порядку: 

а) за наявності у власності платника податку одного об’єкта житлової 

нерухомості, в тому числі його частки, податок обчислюється, виходячи з 



 

бази оподаткування, зменшеної відповідно до підпунктів "а" або "б" пункту 

4.1 розділу 4 цього положення та відповідної ставки податку; 

б) за наявності у власності платника податку більше одного об’єкта 

житлової нерухомості одного типу, в тому числі їх часток, податок 

обчислюється виходячи із сумарної загальної площі таких об’єктів, 

зменшеної відповідно до підпунктів "а" або "б" пункту 4.1 розділу 4 цього 

положення та відповідної ставки податку; 

в) за наявності у власності платника податку об’єктів житлової 

нерухомості різних видів, у тому числі їх часток, податок обчислюється 

виходячи із сумарної загальної площі таких об’єктів, зменшеної відповідно 

до підпункту "в" пункту 4.1 розділу 4 цього положення та відповідної ставки 

податку; 

г) сума податку, обчислена з урахуванням підпунктів "б" і "в" пункту 7.1 

цього розділу, розподіляється контролюючим органом пропорційно до 

питомої ваги загальної площі кожного з об’єктів житлової нерухомості; 

ґ) за наявності у власності платника податку об’єкта (об’єктів) житлової 

нерухомості, у тому числі його частки, що перебуває у власності фізичної чи 

юридичної особи - платника податку, загальна площа якого перевищує 300 

квадратних метрів (для квартири) та/або 500 квадратних метрів (для будинку), 

сума податку, розрахована відповідно до підпунктів "а"-"г" цього підпункту, 

збільшується на 25000 гривень на рік за кожен такий об’єкт житлової 

нерухомості (його частку). 

Обчислення суми податку з об’єкта/об’єктів нежитлової нерухомості, які 

перебувають у власності фізичних осіб, здійснюється контролюючим 

органом за місцем податкової адреси (місцем реєстрації) власника такої 

нерухомості виходячи із загальної площі кожного з об’єктів нежитлової 

нерухомості та відповідної ставки податку. 

Податкове/податкові повідомлення-рішення про сплату суми/сум 

податку, обчисленого згідно з пунктом 7.1 цього положення, та відповідні 

платіжні реквізити, зокрема, органів місцевого самоврядування за 

місцезнаходженням кожного з об’єктів житлової та/або нежитлової 

нерухомості, надсилаються (вручаються) платнику податку контролюючим 

органом за місцем його податкової адреси (місцем реєстрації) до 1 липня 

року, що настає за базовим податковим (звітним) періодом (роком). 

Щодо новоствореного (нововведеного) об’єкта житлової та/або 

нежитлової нерухомості податок сплачується фізичною особою-платником 

починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об’єкт. 



 

7.3. Платники податку-юридичні особи самостійно обчислюють суму 

податку станом на 1 січня звітного року і до 20 лютого цього ж року подають 

контролюючому органу за місцезнаходженням об’єкта/об’єктів 

оподаткування декларацію за формою, встановленою у порядку, 

передбаченому статтею 46 Податкового Кодексу, з розбивкою річної суми 

рівними частками поквартально. 

Щодо новоствореного (нововведеного) об’єкта житлової та/або 

нежитлової нерухомості декларація юридичною особою - платником 

подається протягом 30 календарних днів з дня виникнення права власності на 

такий об’єкт, а податок сплачується починаючи з місяця, в якому виникло 

право власності на такий об’єкт. 

8. Порядок обчислення сум податку в разі зміни власника об’єкта 

оподаткування  

У разі переходу права власності на об’єкт оподаткування від одного 

власника до іншого протягом календарного року податок обчислюється для 

попереднього власника за період з 1 січня цього року до початку того місяця, 

в якому він втратив право власності на зазначений об’єкт оподаткування, а 

для нового власника - починаючи з місяця, в якому виникло право власності. 

Контролюючий орган надсилає податкове повідомлення-рішення 

новому власнику після отримання інформації про перехід права власності. 

9. Порядок сплати податку 

9.1. Податок сплачується за місцем розташування об’єкта/об’єктів 

оподаткування і зараховується до бюджету Олевської міської ради згідно з 

положеннями Бюджетного кодексу України та Податкового кодексу України. 

10.  Строки сплати податку 

10.1. Податкове зобов’язання за звітний рік з податку сплачується: 

а) фізичними особами - протягом 60 днів з дня вручення податкового 

повідомлення-рішення; 

б) юридичними особами - авансовими внесками щокварталу до 30 числа 

місяця, що наступає за звітним кварталом, які відображаються в річній 

податковій декларації. 

10.2. У разі, якщо контролюючий орган не надіслав (не вручив) 

податкове/податкові повідомлення-рішення у строки, встановлені пунктом 

7.2 розділу 7 даного положення, фізичні особи звільняються від 



 

відповідальності, передбаченої цим Кодексом за несвоєчасну сплату 

податкового зобов’язання. 

11. Інші положення 

11.1. Положення, які не включені в дане Положення про податок на 

нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки в Олевській міській 

об'єднаній територіальній громаді, регулюються відповідно до Податкового 

кодексу України із змінами та доповненнями. 

 

 

Секретар                                                                             В.О. Шейко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Додаток 1.1. 

до Положення про справляння податку на 

нерухоме майно, відмінне від земельної 

ділянки по Олевській міській об’єднаній 

територіальній громаді, затвердженого 

рішенням XXVIII сесії міської ради VIII     

скликання від 07.06.2018 № 633 

 

Ставки 

податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки1 

Ставки встановлюються на 2019 рік та вводяться в дію з 01 січня 2019 року. 

Адміністративно-територіальні одиниці або населені пункти, або території 

об’єднаних територіальних громад, на які поширюється дія рішення ради: 

 

Код 

області 

Код 

району 

Код згідно з 

КОАТУУ 

Найменування адміністративно-

територіальної одиниці або населеного 

пункту, або території об’єднаної 

територіальної громади 

 
06 

 1824410100 

 
Олевська міська рада Житомирської області  

(м. Олевськ) 

 

 

 

 

Класифікація будівель та споруд2 

Ставки податку3 за 1 кв. метр (відсотків 

розміру мінімальної заробітної 

плати) 

 
код 

 

Найменування2 

для юридичних осіб для фізичних осіб 

1 
зона4 

2 
зона4 

3 
зона4 

1 
зона4 

2 
зона4 

3 
з
о
н
а
4 

11 Будівлі житлові 

111 Будинки одноквартирні 

1110 Будинки одноквартирні5 

1110.1 Будинки одноквартирні масової забудови 0,2 - - 0,200 - - 

1110.2 Котеджі та будинки одноквартирні 

підвищеної комфортності 

0,2 
- - 0,200 - - 

1110.3 Будинки садибного типу 0,2 - - 0,200 - - 

1110.4 Будинки дачні та садові 0,2 - - 0,200 - - 

112 Будинки з двома та більше квартирами 

1121 Будинки з двома квартирами5 



 

1121.1 Будинки двоквартирні масової забудови 0,2 - - 0,200 - - 

1121.2 Котеджі та будинки двоквартирні 

підвищеної комфортності 

0,2 
- - 0,200 - - 

1122 Будинки з трьома та більше квартирами5 

1122.1 Будинки багатоквартирні масової забудови 0,2 - - 0,200 - - 

1122.2 Будинки багатоквартирні підвищеної 

комфортності, індивідуальні 

0,2 
- - 0,200 - - 

1122.3 Будинки житлові готельного типу 0,2 - - 0,200 - - 

113 Гуртожитки5 

1130.1 
Гуртожитки для робітників та службовців 

Звільнені від 

оподаткування (пп. 266.2.2 г) 

п. 266.2 ст. 266 ПКУ) 

1130.2 Гуртожитки для студентів вищих 

навчальних закладів5 
Звільнені від 

оподаткування (пп. 266.2.2 г) 

п. 266.2 ст. 266 ПКУ) 

1130.3 
Гуртожитки для учнів навчальних закладів5 

Звільнені від 

оподаткування (пп. 266.2.2 г) 

п. 266.2 ст. 266 ПКУ) 

1130.4 Будинки-інтернати для людей похилого 

віку та інвалідів5 

 
Звільнені від 

оподаткування (пп. 266.2.2 г) 

п. 266.2 ст. 266 ПКУ) 

1130.5 Будинки дитини та сирітські будинки5 
Звільнені від оподаткування 

(пп. 266.2.2 г) п. 266.2 ст. 266 ПКУ) 

1130.6 Будинки для біженців, притулки для 

бездомних5 

Звільнені від 

оподаткування (пп. 266.2.2 г) 

п. 266.2 ст. 266 ПКУ) 

1130.9 Будинки для колективного проживання 

інші 

Звільнені від 

оподаткування (пп. 266.2.2 г) 

п. 266.2 ст. 266 ПКУ) 

12 Будівлі нежитлові 

121 Готелі, ресторани та подібні будівлі 

1211 Будівлі готельні 

1211.1 Готелі 0,4 - - 0,4 
- - 

1211.2 Мотелі 
0,4 - - 0,4 

- - 

1211.3 Кемпінги 
0,4 - - 0,4 

- - 

1211.4 Пансіонати 
0,4 - - 0,4 

- - 

1211.5 Ресторани та бари 
0,4 - - 0,4 

- - 

1212 Інші будівлі для тимчасового проживання 

1212.1 Туристичні бази та гірські притулки - - - - - - 

1212.2 Дитячі та сімейні табори відпочинку - - - - - - 

1212.3 Центри та будинки відпочинку - - - - - - 

1212.9 Інші будівлі для тимчасового проживання, 

не класифіковані раніше 
- - - - 

 

- 
 

- 

122 Будівлі офісні 



 

1220 Будівлі офісні5 

1220.1 Будівлі органів державного та місцевого 

управління5 
Звільнені від 

оподаткування (пп. 266.2.2 а) 

п. 266.2 ст. 266 ПКУ) 

1220.2 Будівлі фінансового обслуговування 
0,4 - - 0,4 

- - 

1220.3 Будівлі органів правосуддя5 
0,4 - - 0,4 

- - 

1220.4 Будівлі закордонних представництв5 
0,4 - - 0,4 

- - 

1220.5 Адміністративно-побутові будівлі 

промислових підприємств 

0,4 
- - 

0,4  

- 

 

- 

1220.9 Будівлі для конторських та 

адміністративних цілей інші 

0,4 
- - 

0,4  

- 

 

- 

123 Будівлі торговельні 

1230 Будівлі торговельні 

1230.1 Торгові центри, універмаги, магазини 
0,4 - - 0,4 

- - 

1230.2 Криті ринки, павільйони та зали для 

ярмарків5 

0,4 
- - 

0,4  

- 

 

- 

1230.3 Станції технічного обслуговування 

автомобілів 

0,4 
- - 

0,4  

- 

 

- 

1230.4 Їдальні, кафе, закусочні тощо 
0,4 - - 0,4 

- - 

1230.5 Бази та склади підприємств торгівлі і 

громадського харчування 

0,4 
- - 

0,4  

- 

 

- 

1230.6 Будівлі підприємств побутового 

обслуговування 

0,4 
- - 

0,4  

- 

 

- 

1230.9 Будівлі торговельні інші 
0,4 - - 0,4 

- - 

124 Будівлі транспорту та засобів зв’язку 

1241 Вокзали, аеровокзали, будівлі засобів зв’язку та пов’язані з ними будівлі 

1241.1 Автовокзали та інші будівлі автомобільного 

транспорту 

0,4 
- - 

0,4  

- 
 

- 

1241.2 Вокзали та інші будівлі залізничного 

транспорту 

0,4 
- - 

0,4  

- 
 

- 

1241.5 Будівлі центрів радіо- та телевізійного 

мовлення, телефонних станцій, 
телекомунікаційних центрів тощо 

0,4  
- 

 
- 

0,4  
- 

 
- 

1241.6 Будівлі транспорту та засобів зв’язку інші 0,4 - - 0,4 
- - 

1242 Гаражі 

1242.1 Гаражі наземні 
0,4 - - 0,4 

- - 

1242.2 Гаражі підземні 
0,4 - - 0,4 

- - 

1242.3 Стоянки автомобільні криті 
0,4 - - 0,4 

- - 

1242.4 Навіси для велосипедів 
0,4 - - 0,4 

- - 

125 Будівлі промислові та склади 

1251 Будівлі промислові5 



 

1251.1 Будівлі підприємств машинобудування та 

металообробної промисловості5 

 

 

Будівлі промисловості, зокрема виробничі 

корпуси, цехи, складські приміщення 

промислових підприємств звільнені від 

оподаткування 

(пп. 266.2.2 є) п. 266.2 ст. 266 ПКУ)- 

1251.2 Будівлі підприємств чорної металургії5 

1251.3 Будівлі підприємств хімічної та 
нафтохімічної промисловості5 

1251.4 Будівлі підприємств легкої промисловості5 

1251.5 Будівлі підприємств харчової 

 промисловості5  

1251.6 Будівлі підприємств медичної та 
мікробіологічної промисловості5 

1251.7 Будівлі підприємств лісової, 
деревообробної та целюлозно-паперової 
промисловості5 

1251.8 Будівлі підприємств будівельної індустрії, 
будівельних матеріалів та виробів, скляної та 
фарфоро-фаянсової промисловості5 

1251.9 Будівлі інших промислових виробництв, 
включаючи поліграфічне5 

1252 Резервуари, силоси та склади 

1252.1 Резервуари для нафти, нафтопродуктів та 

газу 

0,4 
- - 

0,4  

- 

 

- 

1252.2 Резервуари та ємності інші 
0,4 - - 0,4 

- - 

1252.3 Силоси для зерна 
0,4 - - 0,4 

- - 

1252.4 Силоси для цементу та інших сипучих 

матеріалів 

0,4 
- - 

0,4  

- 

 

- 

1252.5 Склади спеціальні товарні 
0,4 - - 0,4 

- - 

1252.6 Холодильники 
0,4 - - 0,4 

- - 

1252.7 Складські майданчики 
0,4 - - 0,4 

- - 

1252.8 Склади універсальні 
0,4 - - 0,4 

- - 

1252.9 Склади та сховища інші5 
0,4 - - 0,4 

- - 

126 Будівлі для публічних виступів, закладів освітнього, медичного та оздоровчого 

призначення 

1261 Будівлі для публічних виступів 

1261.1 Театри, кінотеатри та концертні зали 
0,4 - - 0,4 

- - 

1261.2 Зали засідань та багатоцільові зали для 

публічних виступів 

0,4 
- - 

0,4  

- 
 

- 

1261.3 Музичні та танцювальні зали, дискотеки 
0,4 - - 0,4 

- - 

1261.4 Будівлі для публічних виступів інші 
0,4 - - 0,4 

- - 

1262 Музеї та бібліотеки 

1262.1 Музеї та художні галереї5 
0,4 - - 0,4 

- - 

1262.2 Бібліотеки, книгосховища5 0,4 - - 0,4 
- - 

1262.3 Технічні центри 
0,4 - - 0,4 

- - 



 

1262.4 Будівлі архівів5 0,4 - - 0,4 
- - 

1263 Будівлі навчальних та дослідних закладів 

1263.1 Будівлі науково-дослідних та проектно- 
вишукувальних установ 

0,4 - - 0,4 
 

- 
 

- 

1263.2  
Будівлі шкіл та інших середніх навчальних 
закладів5 

Будівлі загальноосвітніх навчальних закладів 

незалежно від форми власності та джерел 

фінансування, що використовуються для 

надання освітніх послуг, звільнені від 

оподаткування (пп. 
266.2.2 і) п. 266.2 ст. 266 ПКУ) 

1263.4 Будівлі професійно-технічних навчальних 
закладів5 

- - - - 
 

- 
 

- 

1263.5  
Будівлі дошкільних та позашкільних 
навчальних закладів5 

Будівлі дошкільних навчальних закладів, 

що використовуються для надання освітніх 

послуг, звільнені від оподаткування 
(пп. 266.2.2 і) п. 266.2 ст. 266 ПКУ) 

1263.6 Будівлі спеціальних навчальних закладів 
для дітей з особливими потребами5 

- - - - 
 

- 
 

- 

1263.7 Будівлі метеорологічних станцій, 

обсерваторій5 

0,4 
- - 

0,4  

- 
 

- 

1263.8 Будівлі освітніх та науково-дослідних 

закладів інші5 

0,4 
- - 

0,4  

- 
 

- 

1264 Будівлі лікарень та оздоровчих закладів 

1264.1 Лікарні багатопрофільні територіального 

обслуговування, навчальних закладів5 
- - - - 

 

- 
 

- 

1264.2 Лікарні профільні, диспансери5 - - - - - - 

1264.3 Материнські та дитячі реабілітаційні 

центри, 

пологові будинки5 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

1264.4 Поліклініки, пункти медичного 

обслуговування та консультації5 
- - - - 

 

- 

 

- 

1265 Зали спортивні5 

1265.1 Зали гімнастичні, баскетбольні, 

волейбольні, тенісні тощо 

0,4 
- - 

0,4  

- 
 

- 

1265.2 Басейни криті для плавання 
0,4 - - 0,4 

- - 

1265.3 Хокейні та льодові стадіони криті 
0,4 - - 0,4 

- - 

1265.4 Манежі легкоатлетичні 
0,4 - - 0,4 

- - 

1265.5 Тири 
0,4 - - 0,4 

- - 

1265.9 Зали спортивні інші 0,4 - - 0,4 
- - 

127 Будівлі нежитлові інші 

1271 Будівлі сільськогосподарського 

призначення, 

лісівництва та рибного господарства5 

1271.1 Будівлі для тваринництва5 Будівлі, споруди сільськогосподарських 

товаровиробників, призначені для 

використання 
1271.2 Будівлі для птахівництва5 



 

1271.3 Будівлі для зберігання зерна5 безпосередньо у 

сільськогосподарській діяльності, 

звільнені від оподаткування (пп. 

266.2.2 ж) п. 266.2 ст. 266 ПКУ) 

1271.4 Будівлі силосні та сінажні5 

1271.5 Будівлі для садівництва, виноградарства та 
виноробства5 

1271.6 Будівлі тепличного господарства5 

1271.7 Будівлі рибного господарства5 

1271.8 Будівлі підприємств лісівництва та 
звірівництва5 

1271.9 Будівлі сільськогосподарського 
призначення інші5 

- - - - - - 

1272 Будівлі для культової та релігійної діяльності5 

1272.1  

 

 

 
Церкви, собори, костьоли, мечеті, синагоги 
тощо5 

Об’єкти нерухомості, що перебувають у 

власності релігійних організацій, статути 

(положення) яких зареєстровано у 

встановленому законом порядку, та 

використовуються виключно для 

забезпечення їхньої статутної діяльності, 

включаючи ті, в яких здійснюють діяльність 

засновані такими релігійними організаціями 

добродійні заклади (притулки, інтернати, 

лікарні тощо), крім об’єктів нерухомості, в 

яких здійснюється виробнича та/або 

господарська діяльність, звільнені від 

оподаткування 
(пп. 266.2.2 и) п. 266.2 ст. 266 ПКУ) 

1272.2 Похоронні бюро та ритуальні зали - - - 0,4 
- - 

1272.3 Цвинтарі та крематорії5 - - - 0,4 
- - 

 

1 
У разі встановлення ставок податку, відмінних на територіях різних населених 

пунктів адміністративно-територіальної одиниці, за кожним населеним пунктом ставки 

затверджуються окремими додатками. 

2 
Класифікація будівель та споруд, код та найменування зазначаються відповідно до 

Державного класифікатора будівель та споруд ДК 018-2000, затвердженого наказом 

Держстандарту від 17 серпня 2000 р. № 507. 

3 
Ставки податку встановлюються з урахуванням норм підпункту 12.3.7 пункту 12.3 статті 

12, пункту 30.2 статті 30, пункту 266.2 статті 266 Податкового кодексу України і зазначаються 

десятковим дробом з трьома (у разі потреби чотирма) десятковими знаками після коми. 

4 
У разі визначення у рішенні про оподаткування податком на нерухоме майно, 

відмінне від земельної ділянки, зон адміністративно-територіальної одиниці, щодо якої 

приймається рішення, ставки встановлюються залежно від зони. Без урахування зони ставки 

зазначаються у графі “1 зона”. 

5 
Об’єкти нерухомості, що класифікуються за цим підкласом, звільняються/можуть 

звільнятися повністю або частково від оподаткування податком на нерухоме майно, відмінне 

від земельної ділянки, відповідно до норм підпункту 266.2.2 пункту 266.2 та пункту 266.4 

статті 266 Податкового кодексу України. 

Секретар                                                                          В.О. Шейко 



 

Додаток 1.2 

до Положення про справляння податку на 

нерухоме майно, відмінне від земельної 

ділянки по Олевській міській об’єднаній 

територіальній громаді, затвердженого 

рішенням XXVIII сесії міської ради VIII 

скликання від 07.06.2018 № 633 

 

ПЕРЕЛІК 

пільг для фізичних та юридичних осіб, наданих відповідно до 

підпункту 266.4.2 п. 266.4 ст. 266 Податкового кодексу України, із 

сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної 

ділянки1 

Пільги встановлюються на 2019 рік та вводяться в дію з 01 січня 2019 року. 

Адміністративно-територіальні одиниці або населені пункти, або території 

об’єднаних територіальних громад, на які поширюється дія рішення ради: 

 

 
Код області 

 
Код району 

 

Код згідно з 

КОАТУУ 

Найменування адміністративно- 

територіальної одиниці 

або населеного пункту, або 

території об’єднаної 

територіальної громади 

 
06 

 
 

1824410100 

1824456000 

1824455400 

1824486200 

1824481300 

1824481600 

1824482000 

1824482400 

1824482800 

1824483200 

1824483600 

1824484000 

1824484400 

1824484800 

1824485300 

1824485600 

1824486400 

1824487200 

1824487600 

1824488000 

 

Олевська міська рада Житомирської 

області 

 

 Розмір пільги 

Група платників, категорія/класифікація (відсотків суми 

будівель та споруд податкового 
 зобов’язання за рік) 

 

1. На квартири, незалежно від їх кількості на 60 кв. метрів; 100 

2. На житловий будинок/житлові будинки, незалежно від їх 
кількості на 120 кв. метрів; 

100 



 

3. Різні типи об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток 

(в разі одночасного перебування у власності платника податку 

квартири/квартир та житлового будинку/будинків, у 
тому числі їх часток), на 180 кв. метрів; 

100 

4. Об’єкти житлової та/або нежитлової нерухомості, які 

перебувають у власності учасників бойових дій, в тому числі 

учасників антитерористичної операції на сході України, а також 

членів сімей загиблих учасників АТО, членів сімей 
Героїв Небесної Сотні 

100 

 

Секретар                                                                              В.О. Шейко 

1 
Пільги визначаються з урахуванням норм підпункту 12.3.7 пункту 12.3 статті 12, пункту 30.2 статті 

30, пункту 266.2 статті 266 Податкового кодексу України. У разі встановлення пільг, відмінних на 
територіях різних населених пунктів адміністративно-територіальної одиниці, за кожним населеним 
пунктом пільги затверджуються окремо. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Додаток 1.3. 

до Положення про справляння податку на 

нерухоме майно, відмінне від земельної 

ділянки по Олевській міській об’єднаній 

територіальній громаді, затвердженого 

рішенням XXVIII сесії міської ради VIII 

скликання від 07.06.2018 № 633 

 

Ставки 

податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки1 

Ставки встановлюються на 2019 рік та вводяться в дію з 01 січня 2019 року. 

Адміністративно-територіальні одиниці або населені пункти, або території 

об’єднаних територіальних громад, на які поширюється дія рішення ради: 

 

Код 

області 

Код 

району 

Код 

згідно з 

КОАТУУ 

Найменування території об’єднаної територіальної громади 

 
06 

 1824456000 

1824455400 

1824486200 

1824481300 

1824481600 

1824482000 

1824482400 

1824482800 

1824483200 

1824483600 

1824484000 

1824484400 

1824484800 

1824485300 

1824485600 

1824486400 

1824487200 

1824487600 

1824488000 

смт Дружба, смт Діброва, смт Новоозерянка, с. Озеряни, с. 

Рудня-Озерянська, с. Жубровичі, с. Журжевичі, с. Рудня, с. 

Замисловичі,  

с. Рудня-Замисловицька, с. Устинівка, с. Шебедиха, с. Зольня, 

с. Ковалівка, с. Сердюки, с. Зубковичі, с. Калинівка, с. Бацево, 

с. Ліски, с. Кам’янка, с-ще Лісове, с. Кишин, с. Болярка, с. 

Забороче, с-ще Лугове, с. Копище, с. Майдан-Копищенський, с. 

Лопатичі, с. Майдан, с. Джерело, с. Сарнівка, с. Покровське, с. 

Будки, с. Михайлівка, с. Млинок, с. Рудня-Бистра, с. 

Варварівка, с. Корощине, с-ще Сновидовичі, с. Стовпинка, с. 

Держанівка, с. Сущани, с. Андріївка, с. Тепениця, с. Артинськ, 

с. Обище, с. Соснівка, с. Хмелівка, с. Хочине, с. Перга, с. 

Рудня-Перганська, с. Рудня-Хочинська, с. Юрове.  

 

 

 

 

Класифікація будівель та споруд2 

Ставки податку3 за 1 кв. метр (відсотків 

розміру мінімальної заробітної 

плати) 

 
код 

 

Найменування2 

для юридичних осіб для фізичних осіб 

1 
зона4 

2 
зона4 

3 
зона4 

1 
зона4 

2 
зон
а4 

3 
зона4 

11 Будівлі житлові 

111 Будинки одноквартирні 

1110 Будинки одноквартирні5 



 

1110.1 Будинки одноквартирні масової забудови 0,2 - - 0,200 - - 

1110.2 Котеджі та будинки одноквартирні 

підвищеної комфортності 

0,2 
- - 0,200 - - 

1110.3 Будинки садибного типу 0,2 - - 0,200 - - 

1110.4 Будинки дачні та садові 0,2 - - 0,200 - - 

112 Будинки з двома та більше квартирами 

1121 Будинки з двома квартирами5 

1121.1 Будинки двоквартирні масової забудови 0,2 - - 0,200 - - 

1121.2 Котеджі та будинки двоквартирні 

підвищеної комфортності 

0,2 
- - 0,200 - - 

1122 Будинки з трьома та більше квартирами5 

1122.1 Будинки багатоквартирні масової забудови 0,2 - - 0,200 - - 

1122.2 Будинки багатоквартирні підвищеної 

комфортності, індивідуальні 

0,2 
- - 0,200 - - 

1122.3 Будинки житлові готельного типу 0,2 - - 0,200 - - 

113 Гуртожитки5 

1130.1 
Гуртожитки для робітників та службовців 

Звільнені від 

оподаткування (пп. 266.2.2 г) 

п. 266.2 ст. 266 ПКУ) 

1130.2 Гуртожитки для студентів вищих 

навчальних закладів5 
Звільнені від 

оподаткування (пп. 266.2.2 г) 

п. 266.2 ст. 266 ПКУ) 

1130.3 
Гуртожитки для учнів навчальних закладів5 

Звільнені від 

оподаткування (пп. 266.2.2 г) 

п. 266.2 ст. 266 ПКУ) 

1130.4 Будинки-інтернати для людей похилого віку та 

інвалідів5 

 
Звільнені від 

оподаткування (пп. 266.2.2 г) 

п. 266.2 ст. 266 ПКУ) 

1130.5 Будинки дитини та сирітські будинки5 
Звільнені від оподаткування 

(пп. 266.2.2 г) п. 266.2 ст. 266 ПКУ) 

1130.6 Будинки для біженців, притулки для 

бездомних5 

Звільнені від 

оподаткування (пп. 266.2.2 г) 

п. 266.2 ст. 266 ПКУ) 

1130.9 Будинки для колективного проживання інші Звільнені від 

оподаткування (пп. 266.2.2 г) 

п. 266.2 ст. 266 ПКУ) 

12 Будівлі нежитлові 

121 Готелі, ресторани та подібні будівлі 

1211 Будівлі готельні 

1211.1 Готелі 0,25 - - 0,25 
- - 

1211.2 Мотелі 
0,25 - - 0,25 

- - 

1211.3 Кемпінги 
0,25 - - 0,25 

- - 

1211.4 Пансіонати 
0,25 - - 0,25 

- - 

1211.5 Ресторани та бари 
0,25 - - 0,25 

- - 



 

1212 Інші будівлі для тимчасового проживання 

1212.1 Туристичні бази та гірські притулки - - - - - - 

1212.2 Дитячі та сімейні табори відпочинку - - - - - - 

1212.3 Центри та будинки відпочинку - - - - - - 

1212.9 Інші будівлі для тимчасового проживання, не 

класифіковані раніше 
- - - - 

 

- 
 

- 

122 Будівлі офісні 

1220 Будівлі офісні5 

1220.1 Будівлі органів державного та місцевого 

управління5 
Звільнені від 

оподаткування (пп. 266.2.2 а) 

п. 266.2 ст. 266 ПКУ) 

1220.2 Будівлі фінансового обслуговування 
0,25 - - 0,25 

- - 

1220.3 Будівлі органів правосуддя5 0,25 - - 0,25 
- - 

1220.4 Будівлі закордонних представництв5 
0,25 - - 0,25 

- - 

1220.5 Адміністративно-побутові будівлі 

промислових підприємств 

0,25 
- - 

0,25  

- 

 

- 

1220.9 Будівлі для конторських та 

адміністративних цілей інші 

0,25 
- - 

0,25  

- 

 

- 

123 Будівлі торговельні 

1230 Будівлі торговельні 

1230.1 Торгові центри, універмаги, магазини 
0,25 - - 0,25 

- - 

1230.2 Криті ринки, павільйони та зали для 

ярмарків5 

0,25 
- - 

0,25  

- 

 

- 

1230.3 Станції технічного обслуговування 

автомобілів 

0,25 
- - 

0,25  

- 

 

- 

1230.4 Їдальні, кафе, закусочні тощо 
0,25 - - 0,25 

- - 

1230.5 Бази та склади підприємств торгівлі і 

громадського харчування 

0,25 
- - 

0,25  

- 

 

- 

1230.6 Будівлі підприємств побутового 

обслуговування 

0,25 
- - 

0,25  

- 

 

- 

1230.9 Будівлі торговельні інші 
0,25 - - 0,25 

- - 

124 Будівлі транспорту та засобів зв’язку 

1241 Вокзали, аеровокзали, будівлі засобів зв’язку та пов’язані з ними будівлі 

1241.1 Автовокзали та інші будівлі автомобільного 

транспорту 

0,25 
- - 

0,25  

- 
 

- 

1241.2 Вокзали та інші будівлі залізничного 

транспорту 

0,25 
- - 

0,25  

- 
 

- 

1241.5 Будівлі центрів радіо- та телевізійного 

мовлення, телефонних станцій, 
телекомунікаційних центрів тощо 

0,25  
- 

 
- 

0,25  
- 

 
- 

1241.6 Будівлі транспорту та засобів зв’язку інші 0,25 - - 0,25 
- - 

1242 Гаражі 



 

1242.1 Гаражі наземні 0,25 - - 0,25 
- - 

1242.2 Гаражі підземні 
0,25 - - 0,25 

- - 

1242.3 Стоянки автомобільні криті 
0,25 - - 0,25 

- - 

1242.4 Навіси для велосипедів 
0,25 - - 0,25 

- - 

125 Будівлі промислові та склади 

1251 Будівлі промислові5 

1251.1 Будівлі підприємств машинобудування та 

металообробної промисловості5 

 

 

Будівлі промисловості, зокрема виробничі 

корпуси, цехи, складські приміщення 

промислових підприємств звільнені від 

оподаткування 

(пп. 266.2.2 є) п. 266.2 ст. 266 ПКУ)- 

1251.2 Будівлі підприємств чорної металургії5 

1251.3 Будівлі підприємств хімічної та 
нафтохімічної промисловості5 

1251.4 Будівлі підприємств легкої промисловості5 

1251.5 Будівлі підприємств харчової 

 промисловості5  

1251.6 Будівлі підприємств медичної та 
мікробіологічної промисловості5 

1251.7 Будівлі підприємств лісової, 
деревообробної та целюлозно-паперової 
промисловості5 

1251.8 Будівлі підприємств будівельної індустрії, 
будівельних матеріалів та виробів, скляної та 
фарфоро-фаянсової промисловості5 

1251.9 Будівлі інших промислових виробництв, 
включаючи поліграфічне5 

1252 Резервуари, силоси та склади 

1252.1 Резервуари для нафти, нафтопродуктів та газу 0,25 
- - 

0,25  

- 

 

- 

1252.2 Резервуари та ємності інші 
0,25 - - 0,25 

- - 

1252.3 Силоси для зерна 
0,25 - - 0,25 

- - 

1252.4 Силоси для цементу та інших сипучих 

матеріалів 

0,25 
- - 

0,25  

- 

 

- 

1252.5 Склади спеціальні товарні 0,25 - - 0,25 
- - 

1252.6 Холодильники 
0,25 - - 0,25 

- - 

1252.7 Складські майданчики 
0,25 - - 0,25 

- - 

1252.8 Склади універсальні 
0,25 - - 0,25 

- - 

1252.9 Склади та сховища інші5 
0,25 - - 0,25 

- - 

126 Будівлі для публічних виступів, закладів освітнього, медичного та оздоровчого 

призначення 

1261 Будівлі для публічних виступів 

1261.1 Театри, кінотеатри та концертні зали 
0,25 - - 0,25 

- - 

1261.2 Зали засідань та багатоцільові зали для 

публічних виступів 

0,25 
- - 

0,25  

- 
 

- 



 

1261.3 Музичні та танцювальні зали, дискотеки 0,25 - - 0,25 
- - 

1261.4 Будівлі для публічних виступів інші 
0,25 - - 0,25 

- - 

1262 Музеї та бібліотеки 

1262.1 Музеї та художні галереї5 
0,25 - - 0,25 

- - 

1262.2 Бібліотеки, книгосховища5 
0,25 - - 0,25 

- - 

1262.3 Технічні центри 
0,25 - - 0,25 

- - 

1262.4 Будівлі архівів5 
0,25 - - 0,25 

- - 

1263 Будівлі навчальних та дослідних закладів 

1263.1 Будівлі науково-дослідних та проектно- 
вишукувальних установ 

0,25 - - 0,25 
 

- 
 

- 

1263.2  
Будівлі шкіл та інших середніх навчальних 
закладів5 

Будівлі загальноосвітніх навчальних закладів 

незалежно від форми власності та джерел 

фінансування, що використовуються для 

надання освітніх послуг, звільнені від 

оподаткування (пп. 
266.2.2 і) п. 266.2 ст. 266 ПКУ) 

1263.4 Будівлі професійно-технічних навчальних 
закладів5 

- - - - 
 

- 
 

- 

1263.5  
Будівлі дошкільних та позашкільних 
навчальних закладів5 

Будівлі дошкільних навчальних закладів, 

що використовуються для надання освітніх 

послуг, звільнені від оподаткування 
(пп. 266.2.2 і) п. 266.2 ст. 266 ПКУ) 

1263.6 Будівлі спеціальних навчальних закладів для 
дітей з особливими потребами5 

- - - - 
 

- 
 

- 

1263.7 Будівлі метеорологічних станцій, 

обсерваторій5 

0,25 
- - 

0,25  

- 
 

- 

1263.8 Будівлі освітніх та науково-дослідних 

закладів інші5 

0,25 
- - 

0,25  

- 
 

- 

1264 Будівлі лікарень та оздоровчих закладів 

1264.1 Лікарні багатопрофільні територіального 

обслуговування, навчальних закладів5 
- - - - 

 

- 
 

- 

1264.2 Лікарні профільні, диспансери5 - - - - - - 

1264.3 Материнські та дитячі реабілітаційні центри, 

пологові будинки5 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

1264.4 Поліклініки, пункти медичного 

обслуговування та консультації5 
- - - - 

 

- 

 

- 

1265 Зали спортивні5 

1265.1 Зали гімнастичні, баскетбольні, 

волейбольні, тенісні тощо 

0,25 
- - 

0,25  

- 
 

- 

1265.2 Басейни криті для плавання 
0,25 - - 0,25 

- - 

1265.3 Хокейні та льодові стадіони криті 
0,25 - - 0,25 

- - 

1265.4 Манежі легкоатлетичні 
0,25 - - 0,25 

- - 

1265.5 Тири 
0,25 - - 0,25 

- - 



 

1265.9 Зали спортивні інші 0,25 - - 0,25 
- - 

127 Будівлі нежитлові інші 

1271 Будівлі сільськогосподарського призначення, 

лісівництва та рибного господарства5 

1271.1 Будівлі для тваринництва5 Будівлі, споруди сільськогосподарських 

товаровиробників, призначені для 

використання 
1271.2 Будівлі для птахівництва5 

1271.3 Будівлі для зберігання зерна5 безпосередньо у 

сільськогосподарській діяльності, 

звільнені від оподаткування (пп. 

266.2.2 ж) п. 266.2 ст. 266 ПКУ) 

1271.4 Будівлі силосні та сінажні5 

1271.5 Будівлі для садівництва, виноградарства та 
виноробства5 

1271.6 Будівлі тепличного господарства5 

1271.7 Будівлі рибного господарства5 

1271.8 Будівлі підприємств лісівництва та 
звірівництва5 

1271.9 Будівлі сільськогосподарського 
призначення інші5 

- - - - - - 

1272 Будівлі для культової та релігійної діяльності5 

1272.1  

 

 

 
Церкви, собори, костьоли, мечеті, синагоги тощо5 

Об’єкти нерухомості, що перебувають у 

власності релігійних організацій, статути 

(положення) яких зареєстровано у 

встановленому законом порядку, та 

використовуються виключно для 

забезпечення їхньої статутної діяльності, 

включаючи ті, в яких здійснюють діяльність 

засновані такими релігійними організаціями 

добродійні заклади (притулки, інтернати, 

лікарні тощо), крім об’єктів нерухомості, в 

яких здійснюється виробнича та/або 

господарська діяльність, звільнені від 

оподаткування 
(пп. 266.2.2 и) п. 266.2 ст. 266 ПКУ) 

1272.2 Похоронні бюро та ритуальні зали - - - 0,25 
- - 

1272.3 Цвинтарі та крематорії5 - - - 0,25 
- - 

 

1 
У разі встановлення ставок податку, відмінних на територіях різних населених 

пунктів адміністративно-територіальної одиниці, за кожним населеним пунктом ставки 

затверджуються окремими додатками. 

2 
Класифікація будівель та споруд, код та найменування зазначаються відповідно до 

Державного класифікатора будівель та споруд ДК 018-2000, затвердженого наказом 

Держстандарту від 17 серпня 2000 р. № 507. 

3 
Ставки податку встановлюються з урахуванням норм підпункту 12.3.7 пункту 12.3 статті 

12, пункту 30.2 статті 30, пункту 266.2 статті 266 Податкового кодексу України і зазначаються 

десятковим дробом з трьома (у разі потреби чотирма) десятковими знаками після коми. 

4 
У разі визначення у рішенні про оподаткування податком на нерухоме майно, 

відмінне від земельної ділянки, зон адміністративно-територіальної одиниці, щодо якої 



 

приймається рішення, ставки встановлюються залежно від зони. Без урахування зони ставки 

зазначаються у графі “1 зона”. 

5 
Об’єкти нерухомості, що класифікуються за цим підкласом, звільняються/можуть 

звільнятися повністю або частково від оподаткування податком на нерухоме майно, відмінне 

від земельної ділянки, відповідно до норм підпункту 266.2.2 пункту 266.2 та пункту 266.4 

статті 266 Податкового кодексу України. 

 

Секретар                                                                                                             В.О. Шейко 



 

                                                                                                               

УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 634 

ХXVIII сесія           VІІІ скликання  

 

від 07.06.2018 року 

 

Про встановлення транспортного податку  

по Олевській міській об’єднаній територіальній  

громаді на 2019 рік 

 

Відповідно до ст.ст. 10, 12, 265, 266, 267, 268, 269-289, 291-297 

Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року № 2755-VI із змінами 

та доповненнями, Постанови Кабінету Міністрів України від 24.05.2017 року 

№483 «Про затвердження форм типових рішень про встановлення ставок та 

пільг із сплати земельного податку та податку на нерухоме майно, відмінне 

від земельної ділянки», з метою наповнення та виконання бюджету 

Олевської міської об’єднаної територіальної громади, керуючись Законом 

України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської 

діяльності» від 11.09.2003р. № 1160-IV, ст. 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні»,  враховуючи рекомендації постійної комісії з 

питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку 

міська рада 

ВИРІШИЛА:  

1.  Затвердити Положення про транспортний податок в Олевській міській 

об’єднаній територіальній громаді, додається. 

2. Встановити на 2019 рік ставки транспортного податку по Олевській 

міській об’єднаній територіальній громаді. 

3. Встановити, що дане рішення вступає в дію з 01.01.2019 року. 

4. Опублікувати дане рішення в засобах масової інформації та розмістити 

на офіційному сайті Олевської міської ради. 

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника 

фінансового відділу Олевської міської ради Горпиніч К.О. та на постійну 

комісію з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-

економічного розвитку (Шевчук Ю.І.). 

 

Міський голова                                                                             О.В. Омельчук 



 

Додаток 

до рішення XXVIII сесії VIII скликання  

Олевської міської ради 

                                                                                                                             від 07.06.2018 року № 634 

Положення про транспортний податок в Олевській міській об’єднаній 

територіальній громаді 

1.Платники податку 

1.1. Платниками транспортного податку є фізичні та юридичні особи, в тому 

числі нерезиденти, які мають зареєстровані в Україні згідно з чинним 

законодавством власні легкові автомобілі. 

2. Об’єкт оподаткування 

2.1. Об’єктом оподаткування є легкові автомобілі, з року випуску яких 

минуло не більше п’яти років (включно) та середньоринкова вартість яких 

становить понад 375 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої 

законом на 1 січня податкового (звітного) року. 

Така вартість визначається центральним органом виконавчої влади, що 

забезпечує формування та реалізує державну політику економічного, 

соціального розвитку і торгівлі, за методикою, затвердженою Кабінетом 

Міністрів України, станом на 1 січня податкового (звітного) року виходячи з 

марки, моделі, року випуску, об’єму циліндрів двигуна, типу пального. 

Щороку до 1 лютого податкового (звітного) року центральним органом 

виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику 

економічного, соціального розвитку і торгівлі, на своєму офіційному веб-

сайті розміщується перелік легкових автомобілів, з року випуску яких 

минуло не більше п’яти років (включно) та середньоринкова вартість яких 

становить понад 375 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої 

законом на 1 січня податкового (звітного) року, який повинен містити такі 

дані щодо цих автомобілів: марка, модель, рік випуску, об’єм циліндрів 

двигуна, тип пального. 

3.База оподаткування 

3.1.Базою оподаткування є легковий автомобіль, що є об’єктом 

оподаткування відповідно до пункту 2.1 цього положення. 

 

4.Ставка податку 

4.1. Ставка податку встановлюється з розрахунку на календарний рік у 

розмірі 25 000 гривень за кожен легковий автомобіль, що є об’єктом 

оподаткування відповідно до пункту 2.1 цього положення. 



 

5. Податковий період 

5.1. Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному року. 

6. Порядок обчислення суми податку. 

Обчислення суми податку з об’єкта/об’єктів оподаткування фізичних 

осіб здійснюється контролюючим органом за місцем реєстрації платника 

податку. 

Податкове/податкові повідомлення-рішення про сплату суми/сум 

податку та відповідні платіжні реквізити надсилаються (вручаються) 

платнику податку контролюючим органом за місцем його реєстрації до 1 

липня року базового податкового (звітного) періоду (року). 

Щодо об’єктів оподаткування, придбаних протягом року, податок 

сплачується фізичною особою-платником починаючи з місяця, в якому 

виникло право власності на такий об’єкт. Контролюючий орган 

надсилає податкове повідомлення-рішення новому власнику після 

отримання інформації про перехід права власності. 

Нарахування податку та надсилання (вручення) податкових 

повідомлень - рішень про сплату податку фізичним особам  

нерезидентам здійснюють контролюючі органи за місцем реєстрації 

об’єктів оподаткування, що перебувають у власності таких нерезидентів. 

Органи внутрішніх справ зобов’язані щомісяця у десятиденний строк 

після закінчення календарного місяця подавати контролюючим органам 

відомості, необхідні для розрахунку та справляння податку фізичними та 

юридичними особами, за місцем реєстрації об’єкта оподаткування станом на 

перше число відповідного місяця. 

Форма подачі інформації встановлюється центральним органом 

виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну 

фінансову політику. 

Платники податку-юридичні особи самостійно обчислюють суму 

податку станом на 1 січня звітного року і до 20 лютого цього ж року подають 

контролюючому органу за місцем реєстрації об’єкта оподаткування 

декларацію за формою, встановленою Податковим Кодексом, з розбивкою 

річної суми рівними частками поквартально. 

Щодо об’єктів оподаткування, придбаних протягом року, 

декларація юридичною особою-платником подається протягом місяця з 

дня виникнення права власності на такий об’єкт, а податок сплачується 

починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об’єкт. 
У разі переходу права власності на об’єкт оподаткування від одного 

власника до іншого протягом звітного року податок обчислюється 

попереднім власником за період з 1 січня цього року до початку того місяця, 

в якому він втратив право власності на зазначений об’єкт оподаткування, а 

новим власником - починаючи з місяця, в якому він набув право власності на 

цей об’єкт. 



 

Контролюючий орган надсилає податкове повідомлення-рішення 

новому власнику після отримання інформації про перехід права 

власності. 
За об’єкти оподаткування, придбані протягом року, податок 

сплачується пропорційно кількості місяців, які залишилися до кінця року, 

починаючи з місяця, в якому проведено реєстрацію транспортного засобу. 

У разі спливу п'ятирічного віку легкового автомобіля протягом звітного 

року, податок сплачується за період з 1 січня цього року до початку місяця, 

наступного за місяцем, в якому вік такого автомобіля досяг (досягне) п’яти 

років. 

7. Порядок сплати податку 

7.1.Податок сплачується за місцем реєстрації об’єктів оподаткування і 

зараховується до бюджету міста згідно з положеннями Бюджетного кодексу 

України та Податкового кодексу України. 

8. Строки сплати податку 

8.1. Транспортний податок сплачується: 

а) фізичними особами - протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-

рішення; 

б) юридичними особами - авансовими внесками щокварталу до 30 числа місяця, що 

наступає за звітним кварталом, які відображаються в річній податковій декларації. 

9. Інші положення 

Інші положення, які не включені в дане Положення про транспортний 

податок в Олевській міській об'єднаній територіальній громаді, регулюються 

відповідно до Податкового кодексу України із змінами та доповненнями. 
 

 

 

Секретар                                                                                                В.О. Шейко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                 

УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 635 

ХXVIII сесія           VІІІ скликання  

 

від 07.06.2018 року 

 

Про встановлення туристичного збору  

по Олевській міській об’єднаній територіальній  

громаді на 2019 рік 

 

Відповідно до ст.ст. 10, 12, 265, 266, 267, 268, 269-289, 291-297 

Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року № 2755-VI із змінами 

та доповненнями, Постанови Кабінету міністрів України від 24.05.2017 року 

№483 «Про затвердження форм типових рішень про встановлення ставок та 

пільг із сплати земельного податку та податку на нерухоме майно, відмінне 

від земельної ділянки», з метою наповнення та виконання бюджету 

Олевської міської об’єднаної територіальної громади, керуючись Законом 

України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської 

діяльності» від 11.09.2003р. № 1160-IV, ст. 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної комісії 

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

економічного розвитку міська рада 

ВИРІШИЛА:  

1. Затвердити Положення про туристичний збір в Олевській міській 

об’єднаній територіальній громаді, додається. 

2. Встановити на 2019 рік ставки туристичного збору по Олевській міській 

об’єднаній територіальній громаді. 

3. Встановити, що дане рішення вступає в дію з 01.01.2019 року. 

4. Опублікувати дане рішення в засобах масової інформації та розмістити 

на офіційному сайті Олевської міської ради. 

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника 

фінансового відділу Олевської міської ради Горпиніч К.О. та на постійну 

комісію з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-

економічного розвитку (Шевчук Ю.І.). 

 

Міський голова                                                                             О.В. Омельчук 



 
Додаток 

до рішення XXVIII сесії VIII скликання  

Олевської міської ради 

                                                                                                                             від 07.06.2018 року № 635 

 

Положення про туристичний збір в Олевській міській об’єднаній 

територіальній громаді 

1.Загальні положення 

Туристичний збір – це місцевий збір, кошти від якого зараховуються до 

бюджету Олевської міської ради. Збір запроваджується на підставі пункту 

24 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», відповідно до статті 268 Податкового кодексу України. 
Це Положення регламентує порядок справляння туристичного збору, 

зокрема, визначає платника податку, базу оподаткування, ставку податку, 

порядок обчислення податку, податковій період, строк та порядок сплати 

збору, строк та порядок подання звітності про обчислення і сплату податку. 

2. Платники збору 

Платниками збору є громадяни України, іноземці, а також особи без 

громадянства, які прибувають на територію Олевської ОТГ та отримують 

(споживають) послуги з тимчасового проживання (ночівлі) із зобов’язанням 

залишити місце перебування в зазначений строк. 

Платниками збору не можуть бути особи, які: 

а) постійно проживають, у тому числі на умовах договорів найму; 

б) особи, які прибули у відрядження; 

в) інваліди, діти-інваліди та особи, що супроводжують інвалідів І групи 

або дітей-інвалідів (не більше одного супроводжуючого); 

г) ветерани війни; 

ґ) учасники ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС; 

д) особи, які прибули за путівками (курсівками) на лікування, 

оздоровлення, реабілітацію до лікувально-профілактичних, 

фізкультурно- оздоровчих та санаторно-курортних закладів, що мають 

ліцензію на медичну практику та акредитацію; 

е) діти віком до 18 років; 

є) дитячі лікувально-профілактичні, фізкультурно-оздоровчі та 

санаторно-курортні заклади. 

3. База справляння збору 

Базою справляння є вартість усього періоду проживання (ночівлі) в місцях, 

визначених пунктом 5.1 даного положення, за вирахуванням податку на 

додану вартість. 

До вартості проживання не включаються витрати на харчування чи побутові 

послуги (прання, чистка, лагодження та прасування одягу, взуття чи білизни), 

телефонні рахунки, оформлення закордонних паспортів, дозволів на в’їзд 

(віз), обов’язкове страхування, витрати на усний та письмовий переклади, 

інші документально оформлені витрати, пов’язані з правилами в’їзду. 



 

4. Ставка збору 

4.1. Cтавка встановлюється у розмірі 1 відсоток до бази справляння збору, 

визначеної пунктом 3.1 даного положення. 

5. Податкові агенти 

5.1. Справляння збору здійснюється: 

а) адміністраціями готелів, кемпінгів, мотелів, гуртожитків для 

приїжджих та іншими закладами готельного типу, санаторно-курортними 

закладами; 

б) квартирно-посередницькими організаціями, які направляють 

неорганізованих осіб на поселення у будинки (квартири), що належать 

фізичним особам на праві власності або на праві користування за договором 

найму; 

в) юридичними особами або фізичними особами-підприємцями, які 

уповноважуються міською радою справляти збір на умовах договору, 

укладеного з міською радою. 

6. Особливості справляння збору 

6.1. Податкові агенти справляють збір під час надання послуг, пов’язаних з 

тимчасовим проживанням (ночівлею), і зазначають суму сплаченого збору 

окремим рядком у рахунку (квитанції) на проживання. 
 

7. Податковий період 

7.1. Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному кварталу. 

8. Порядок сплати збору 

Сума туристичного збору, обчислена відповідно до податкової 

декларації за звітний (податковий)квартал, сплачується щоквартально, у 

визначений для квартального звітного (податкового) періоду строк, за 

місцезнаходженням податкових агентів. 

Податковий агент, який має підрозділ без статусу юридичної особи, що 

надає послуги з тимчасового проживання (ночівлі) не за місцем реєстрації 

такого податкового агента, зобов’язаний зареєструвати такий підрозділ як 

податкового агента туристичного збору у контролюючому органі за 

місцезнаходженням підрозділу. 

 

9. Інші положення 

9.1. Інші положення, які не включені в дане Положення про туристичний 

збір, регулюються відповідно до Податкового кодексу України із змінами та 

доповненнями. 

 

Секретар                                                                                                В.О. Шейко 



 

                                
УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  №  636 

ХХVІІІ сесія              VІІІ скликання  

 

від 07.06.2018 року 

 

Про надання згоди на прийняття 

у комунальну власність Олевської 

міської об’єднаної територіальної 

громади нерухомого майна 

 

Відповідно до Закону України «Про передачу об’єктів права державної 

та комунальної власності», керуючись ст. 25, 26 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Надати згоду на прийняття у комунальну власність Олевської міської 

об’єднаної територіальної громади об’єкта незавершеного будівництва 

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

області», який знаходиться за адресою: пров. Промисловий, 2-в, м. 

Олевськ 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  № 637 

ХХVІІІ сесія           VІІІ скликання  

 

від 07.06.2018 року 
 

Про внесення доповнень до Програми  

економічного і соціального розвитку  

Олевської міської  об’єднаної територіальної  

громади на 2018 рік  

 

Відповідно до ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», враховуючи рекомендації постійної комісії міської ради з питань 

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

рада 

 ВИРІШИЛА: 

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

таблиці «Основні напрямки та заходи розвитку Олевської міської об’єднаної 

територіальної громади та шляхи їх реалізації у 2018 році» Програми 

економічного і соціального розвитку Олевської міської об’єднаної 

територіальної громади на 2018 рік, пунктами 1.61-1.64 такого змісту: 

«1.61. Реконструкція (ефективна термосанація) будівлі ДНЗ № 13 

«Золотий ключик» за адресою: м. Олевськ, вул. 40 років Перемоги, 12. 

Кошторисна вартість об’єкта – 3493,510  тис. грн., залишок на 01.01.2018р. – 

204,37276 тис. грн., обсяг фінансування у 2018р. – 204,37276 тис. грн. (за 

рахунок субвенції)»; 

«1.62. Реконструкція (ефективна термосанація) будівлі ДНЗ № 10 

«Струмочок» за адресою: м. Олевськ, вул. Свято-Миколаївська, 36. 

Кошторисна вартість об’єкта – 1553,154  тис. грн., залишок на 01.01.2018р. – 

251,15305 тис. грн., обсяг фінансування у 2018р. – 251,15305 тис. грн. (за 

рахунок субвенції)»; 

«1.63. Капітальний ремонт дороги по вул. Володимирська в м. Олевськ 

Житомирської області. Кошторисна вартість об’єкта – 5692,482 тис. грн., 

залишок на 01.01.2018р. – 110,35157 тис. грн., обсяг фінансування у 2018р. – 

110,35157 тис. грн. (за рахунок субвенції)» 



 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 

міського голови з питань економічного розвитку, інвестицій та земельних 

відносин Ніколайчука О.В та постійну комісію міської ради 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 №  638 

 

 ХХVІІІ  сесія             VІІІ скликання

  

від 07.06.2018 року 

 

Про внесення змін до рішення Х сесії  

Олевської міської ради V скликання  

від 20.06.2007 року «Про взяття на баланс  

міської ради окремого нерухомого майна та  

транспортних засобів, що знаходяться на балансі  

виробничого підприємства ЖКГ» 

  

       Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», з метою збереження майна від його подальшого розкрадання, а 

також 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. Внести зміни до рішення Х сесії Олевської міської ради V скликання від 

20.06.2007 року «Про взяття на баланс міської ради окремого нерухомого 

майна та транспортних засобів, що знаходяться на балансі виробничого 

підприємства ЖКГ», а саме: 

            - затвердивши назву рішення у новій редакції - «Про взяття на баланс 

та у власність міської ради окремого нерухомого майна та транспортних 

засобів, що знаходяться на балансі виробничого підприємства ЖКГ»; 

             - замінивши слова у п.1 «Взяти на баланс міської ради нерухоме 

майно майнового комплексу з водопостачання та водовідведення, житловий 

фонд та окремі транспортні засоби, які знаходяться на балансі виробничого 

підприємства житлово-комунального господарства, загальною балансовою 

вартістю 30 774 591,11 грн.. Передачу майна з балансу виробничого 

підприємства ЖКГ на баланс міської ради провести у відповідності до вимог 

чинного законодавства та по актах передачі, які зберігати у відділі 

фінансово-господарської діяльності міської ради (акт додається)» словами 



 

«Взяти на баланс та у комунальну власність міської ради нерухоме майно 

майнового комплексу з водопостачання та водовідведення, житловий фонд та 

окремі транспортні засоби, які знаходяться на балансі виробничого 

підприємства житлово-комунального господарства, загальною балансовою 

вартістю 30 774 591,11 грн.. Передачу майна з балансу виробничого 

підприємства ЖКГ на баланс та у комунальну власність міської ради 

провести у відповідності до вимог чинного законодавства та по актах 

передачі, які зберігати у відділі фінансово-господарської діяльності міської 

ради (акт додається)», а саме: виробничо-господарську будівлю очисних 

споруд, балансовою вартістю –8880,00 грн. (вісім тисяч вісімсот вісімдесят 

гривень 00 копійок), яка знаходиться за адресою: вул. Герцена 28, м. 

Олевськ, Житомирської обл., відповідно до акту прийому-передачі основних 

засобів від 27.11.2007 року №82. 

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  № 639 

ХХVІІІ сесія                        VІІІ скликання

  

від 07.06.2018 року  

 

Про вступ Олевської міської ради до Добровільного  

об’єднання органів місцевого самоврядування –  

Асоціації «Енергоефективні міста України» 

З метою підвищення ефективності використання енергетичних ресурсів, 

посилення енергетичної безпеки, покращення якості енергетичних послуг, 

захисту довкілля та забезпечення сталого розвитку громади, керуючись ч. 2 

ст. 142 Конституції України, ст. 10 Європейської Хартії місцевого 

самоврядування, ст.ст. 15 та 26 Закону України «Про місцеве самоврядування 

в Україні», Статутом Добровільного об’єднання органів місцевого 

самоврядування – Асоціації «Енергоефективні міста України», Положенням 

про сплату вступних та членських внесків органами місцевого 

самоврядування у Асоціації «Енергоефективні міста України», затвердженим 

Загальними зборами Асоціації 13 червня 2016 року, міська рада  

ВИРІШИЛА: 

1. Стати членом Добровільного об’єднання органів місцевого 

самоврядування - Асоціації «Енергоефективні міста України». 

2. Уповноважити міського голову Омельчука О.В. представляти інтереси 

Олевської міської ради в Асоціації особисто або через призначених ним 

посадових осіб органів ради. 

3. Виділити з міського бюджету кошти для сплати вступного внеску до 

Асоціації у сумі 8000,00 грн. (вісім тисяч гривень 00 копійок). 

4. Передбачити в бюджеті міста на 2019 рік витрати на сплату річного 

членського внеску до Асоціації у сумі 8000,00 грн. (вісім тисяч гривень 

00 копійок). 

5. Укласти з Асоціацією Угоду про сплату вступного та щорічних членських 

внесків. 

 

Міський голова                                                                    О.В. Омельчук 



 

                                                                                                                  
УКРАЇНА  

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 640 

ХХVІІІ сесія                      VІІІ скликання

  

від 07.06.2018 року  

 

Про надання дозволу ТОВ «Олевське  

орендне підприємство теплових мереж»  

на списання основних засобів 

 

Відповідно до ст. ст. 26, 29, 60 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», постанови Кабінету Міністрів України від 8 

листопада 2007 року № 1314 «Про затвердження Порядку списання об’єктів  

державної власності», наказу Міністерства фінансів України від 13.09.2016 

року № 818 «Про затвердження типових форм з обліку та списання основних 

засобів суб’єктами державного сектору та порядку їх складання» та 

розглянувши лист товариства з обмеженою відповідністю «Олевське орендне 

підприємство теплових мереж» за вх. № 927 від 08.05.2018 року, а також 

враховуючи висновки 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 ТОВ «Олевське орендне підприємство теплових мереж» на 

списання основних засобів – насосного агрегату ЕЦВ 6-16-70 у кількості 

1 шт., який був встановлений на артсвердловині по вул. Промисловій в м. 

Олевськ 12.04.2018 року (вийшов з ладу). 

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 НЯ  № 641 

 

ХХVІІІ сесія          VІІІ скликання  
 

від 07.06.2018 року  
 

Про укладання договору  

оренди нерухомого майна 

 

Розглянувши листи завідувачки КП Олевська ЦРА №32 Олевської 

районної ради Суднач Ольги Петрівни, а також установчі документи, які до 

них додаються, керуючись ст. 60 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», керуючись Положенням про оренду майна 

територіальної громади міста Олевськ, затвердженого рішенням Х сесії 

Олевської міської ради VІІІ скликання від 13.06.2017 року №157 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.Укласти договорів оренди нерухомого майна, що належить до комунальної 

власності Олевської міської об’єднаної територіальної громади, а саме: 

- на частину нежитлового приміщення – аптеку №154, яка знаходиться на 

балансі Дружбівського ПЖКГ за адресою: смт. Дружба, вул. Незалежна, буд. 

8, загальною площею – 71,0 м2 з 02.05.2018 року на 2 роки 11 місяців, із 

сумою орендної плати: 497,77 грн. (чотириста дев’ятсот сім гривень сімдесят 

сім копійок) в місяць; 

- на частину нежитлового приміщення – аптечний пункт №2, який 

знаходиться на балансі КУ «Олевська центральна лікарня» за адресою: м. 

Олевськ, пров. Промисловий, буд. 2, загальною площею – 32,9  м2 з 

02.07.2018 року на 2 роки 11 місяців, із сумою орендної плати: 998,13 грн. 

(дев’ятсотдев’яносто вісім гривень тринадцять копійок) в місяць. 

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  № 642 

ХХVІІІ сесія                    VІІІ скликання  

 

від 07.06.2018 року  

 

Про надання дозволу КЗ «Олевський Центр  

первинної медико-санітарної допомоги»  

на списання основних засобів 

 

Відповідно до ст. ст. 26, 29, 60 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», постанови Кабінету Міністрів України від 8 

листопада 2007 року № 1314 «Про затвердження Порядку списання об’єктів  

державної власності», наказу Міністерства фінансів України від 13.09.2016 

року № 818 «Про затвердження типових форм з обліку та списання основних 

засобів суб’єктами державного сектору та порядку їх складання» та 

розглянувши лист комунального закладу «Олевський Центр первинної 

медико-санітарної допомоги» за № 233/01-14 від 31.05.2018 року, а також 

враховуючи висновки 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 КЗ «Олевський Центр первинної медико-санітарної 

допомоги» на списання основних засобів – штамп, печать у кількості 1 

шт., рік введення в експлуатацію – 2013, балансова вартість – 2241,00 

грн., нарахований знос – 1121,00 грн., залишкова вартість – 1120,00 

грн.. 

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  №  643 

ХХVІІІ сесія        VІІІ скликання  

 

від 07.06.2018 року 

 

Про надання дозволу на виготовлення 

технічної документації із землеустрою 

щодо поділу земельної ділянки комунальної 

власності з цільовим призначенням для розміщення 

та експлуатації основних, підсобних і допоміжних 

будівель та споруд технічної інфраструктури       

 

    Розглянувши заяву  ПП «Дідес, зареєстрованого за адресою: вул. 

Герцена, 19, м.Олевськ про поділ земельної ділянки загальною площею 

0,7325 га, розташованої за адресою: м.Олевськ, вул.Герцена,19-ж та надані 

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

Земельного кодексу України, ст. ст. 8,20, 22, 25, 55 Закону України «Про 

землеустрій», Законом України «Про оренду землі», ст. 26, ст. 33 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 ПП «Дідес» на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо поділу земельної ділянки комунальної власності, яка 

знаходиться в користуванні на умовах оренди  з цільовим призначення для 

розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та 

споруд технічної інфраструктури (Код 11.04 за КВЦПЗ), а саме: земельної 

ділянки загальною площею 0,7325 га  кадастровий номер 

1824455100:01:005:0071  розташованої за адресою: вул. Герцена,19-ж, 

м.Олевськ, Житомирська обл. на дві земельні ділянки: 

1.1.  Загальною площею  0,6072 га  для розміщення та експлуатації основних, 

підсобних і допоміжних будівель та споруд технічної інфраструктури (Код 

11.04 за КВЦПЗ) з метою передачі її в користування на умовах оренди 

розташованої за адресою:  вул. Герцена, 19-ж, м.Олевськ,  Житомирської 

області; 



 

1.2.   Загальною площею 0,1253 га для розміщення та експлуатації основних, 

підсобних і допоміжних будівель та споруд технічної інфраструктури (Код 

11.04 за КВЦПЗ) розташованої за адресою:  вул. Герцена, м.Олевськ, 

Житомирської області.  

2. ПП «Дідес» звернутися до суб’єкта господарювання, що є виконавцем 

робіт по виготовленню документації із землеустрою. 

3. Виготовлення документації із землеустрою є комерційним ризиком 

замовника. 

4. 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  № 644 

ХХVІІІ сесія              VІІІ скликання  

 

від 07.06.2018 року 

 

Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

комунальної власності для будівництва та 

обслуговування будівель закладів  

культурно-просвітницького обслуговування 

з метою передачі її в постійне користування 

 

     Розглянувши заяву  Олевської музичної школи Олевської міської ради, 

зареєстрованої за адресою: бульвар Воїнів-афганців, 8, м. Олевськ, 

Житомирська обл. про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної власності для 

будівництва та обслуговування будівель закладів культурно-просвітницького 

обслуговування з метою передачі її в постійне користування, яка  

розташована за адресою: бульвар Воїнів-афганців, 8, м. Олевськ, 

Житомирська обл.,  керуючись ст.ст. 12, 92, 95, 96, 116, 123, 125, 126  

Земельного кодексу України, ст. 26 Закону України  «Про землеустрій», ст. 

33 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 Олевській музичній школі Олевської міської ради на 

договірних умовах з проектною землевпорядною організацією, розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної 

власності для будівництва та  обслуговування будівель закладів культурно-

просвітницького обслуговування з метою передачі її в постійне користування 

(Код 03.05 за КВЦПЗ) орієнтовною площею 0,0728 га,  яка розташована за 

адресою: бульвар Воїнів-афганців, 8, м. Олевськ, Житомирська область. 

2. Олевській музичній школі Олевської міської ради проект землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки з метою передачі її в постійне 

користування погоджений у встановленому законодавством  порядку в 

місячний термін подати на чергову сесію міської ради на затвердження. 

3. Виготовлення проектів землеустрою щодо відведення земельної ділянки та 

документації землеустрою є комерційним ризиком замовника. 



 

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   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                    
УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 645 

ХХVІІІ сесія              VІІІ скликання  

 

від 07.06.2018 року 

 

Про прийняття до управління Олевської міської ради 

не переоформлених  земельних часток (паїв), які знаходяться 

в адміністративному підпорядкуванні Олевської міської ради 

(в адміністративних межах с.Лопатичі) та укладання договорів  

оренди землі сільськогосподарського призначення. 

 

    Розглянувши заяву П(ПО)СП «ІСКРА», зареєстрованого за адресою: 

вул. Гагаріна,70, с.Лопатичі, Олевський р-н, Житомирська обл.,  керуючись 

ст.83 Земельного кодексу України, Законом України «Про оренду землі», 

ст.1285 Цивільного кодексу, ст. 301 Закону України «Про державну 

реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень»,  п.34  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.Прийняти до управління Олевської міської ради не переоформлені земельні 

частки (паї), що входять до складу спадщини загальною площею –179,8017 

га, які знаходяться в адміністративному підпорядкуванні Олевської міської 

ради (в адміністративних межах с. Лопатичі) згідно  додатку.  

2. Укласти договори оренди земельних ділянок сільськогосподарського 

призначення, що входять до складу спадщини, яка може бути визнана 

відумерлою та на даний час перебуває в управлінні міської ради, які  

розташовані в адміністративних межах с.Лопатичі з П(ПО)СП «ІСКРА», 

згідно додатку: 

2.1. Договори укласти терміном на 7 років, але не більше ніж до моменту 

державної реєстрації права власності спадкоємця на земельну(земельні) 

ділянку(ділянки), або до набрання законної сили рішенням суду про визнання 

спадщини відумерлою, про що обов’язково зазначити в договорах оренди 

землі. 

2.2. Встановити річну орендну плату в розмірі 12% від її нормативно-

грошової оцінки (вартості земельної частки (паю)). 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника 

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



 

міської ради з питань земельних відносин,  охорони природи та надзвичайних 

ситуацій.  

 

 

Міський голова                                   О.В. Омельчук  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                 
УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 646 

ХХVІІІ сесія             VІІІ скликання  

 

від 07.06.2018 року 

 

Про прийняття до управління Олевської 

міської ради не переоформлених  земельних часток 

(паїв), які знаходяться в адміністративному 

підпорядкуванні Олевської міської ради (в адміністративних 

межах с.Зубковичі) та укладання договорів оренди землі 

 сільськогосподарського призначення 

 

   Розглянувши заяву фермерського господасртва  «АЗАЛІЯ АГРО», 

зареєстрованого за адресою: с.Зубковичі, Олевський р-н, Житомирська обл., 

керуючись ст.83 Земельного кодексу України, Законом України «Про оренду 

землі», ст.1285 Цивільного кодексу, ст. 301 Закону України «Про державну 

реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень»,  п.34  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.Прийняти до управління Олевської міської ради не переоформлені земельні 

частки (паї), що входять до складу спадщини загальною площею –260,63 га, 

які знаходяться в адміністративному підпорядкуванні Олевської міської ради  

(в адміністративних межах с. Зубковичі) згідно  додатку.  

2.Укласти договори оренди земельних ділянок сільськогосподарського 

призначення, що входять до складу спадщини, яка може бути визнана 

відумерлою та на даний час перебуває в управлінні міської ради, які  

розташовані в адміністративних межах с.Зубковичі, з фермерським 

господасртвом «АЗАЛІЯ АГРО», згідно додатку: 

2.1. Договори укласти терміном на 7 років, але не більше ніж до моменту 

державної реєстрації права власності спадкоємця на земельну(земельні) 

ділянку(ділянки) або до набрання законної сили рішенням суду про визнання 

спадщини відумерлою, про що обов’язково зазначити в договорах оренди 

землі. 



 

2.2. Встановити річну орендну плату в розмірі 12% від її нормативно-

грошової оцінки(вартості земельної частки (паю)). 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника 

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

міської ради з питань земельних відносин,  охорони природи та надзвичайних 

ситуацій.  

 

 

Міський голова                                       О.В. Омельчук  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                           
УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 647 

ХХVІІІ сесія        VІІІ скликання  

 

від 07.06.2018 року 

 

Про внесення змін у  рішення 

сесій Олевської міської ради 

 

Розглянувши заяви:  

- Особи, 1, проживає за адресою: вул. Олени Теліги, 29, м.Олевськ, 

Житомирська обл. про внесення змін до рішення ХІІІ сесії Олевської 

міської ради VІІІ скликання від 11.08.2017 року № 231 «Про надання 

дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок комунальної власності з метою передачі безоплатно 

у власність для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), для ведення 

особистого селянського господарства, для ведення садівництва»; 

- Олевського міського споживчого товариства, зареєстрованого за 

адресою: вул.Володимирська, 3, м.Олевськ Житомирської області про 

внесення змін до рішення XIII сесії Олевської міської ради VIII 

скликання від 11.08.2017 року № 227 «Про надання дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

комунальної власності в користування на умовах оренди для 

будівництва та обслуговування будівель торгівлі»; 

- Особи, 2, проживає за адресою: І пров. Шевченка, 11, м. Олевськ 

Житомирської області  про внесення змін до рішення ХХV сесії  

Олевської міської ради VІІІ скликання від 12.04.2018 року №567 «Про 

надання дозволу на розроблення  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 та для ведення особистого селянського 

господарства», 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. 

ст.2, 4, 6, 7 Закону України  «Про добровільне об’єднання територіальних 

громад »  ст. ст. 26, 59  Закону України  «Про місцеве самоврядування в 



 

Україні», рішення І сесії Олевської міської ради VІІІ скликання від 

17.01.2017 року № 11 «Про реорганізацію сільських (селищних) рад, що 

об’єдналися та входять до складу Олевської міської об’єднаної 

територіальної громади»  та враховуючи рекомендації постійної комісії 

міської ради з питань земельних відносин, охорони природи та 

надзвичайних ситуацій, міська рада 

ВИРІШИЛА:  

1. Внести зміни у рішення ХІIІ сесії Олевської міської ради VІІІ скликання 

від 11.08.2018 року № 231 «Про надання дозволу на розроблення проектів 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок комунальної власності з 

метою передачі безоплатно у власність для будівництва та 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка), для ведення особистого селянського господарства, 

для ведення садівництва», виклавши назву рішення стосовно Особи, 1, в 

наступній редакції:  

«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) та для індивідуального 

садівництва»  та п.1,п.2,п.3 частини «ВИРІШИЛА» у наступній редакції: 

«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 (присадибна ділянка) та для 

індивідуального садівництва. 

1.1. Внести зміни у  п.1  Додатку до рішення № 231 ХІIІ сесії VІІІ скликання 

від 11.08.2018 року «Про надання дозволу на розроблення проектів 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок комунальної власності з 

метою передачі безоплатно у власність для будівництва та обслуговування 

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

ведення особистого селянського господарства, для ведення садівництва», 

виклавши його у наступній редакції:  

  
 

 

 

№ 

п

/

п 

 

 

 

Прізвище,ім’я 

по батькові 

 

 

 

Місце проживання 

 

 

Адреса земельної ділянки 

 

 

Орієнто

вна 

площа 

га 

Для 

будівницт

ву і 

обслугову

вання 

житловог

о 

будинку, 

господарс

ьких 

будівель і 

споруд 

(присади

бна 

ділянка) 

га. 

Для 

індивіду

ального 

садівниц

тва,  

га 

 

Для 

ведення 

особист

о го 

селянськ

ого 

господ 

царства 

га 

Для 

будівни

цтва 

індивіду

альних 

гаражів, 

га. 



 
1 2 3 4 5 6 7  8 

1 Драгальчук 

Ольга 

Василівна 

м. Олевськ ,вул. Олени 

Теліги, 29 

м. Олевськ, пров. 

Робітничий, 4 

0,1200 0,1000 0,0200 - - 

 

2. Громадянам, згідно додатку, 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 на 

затвердження до міської ради.». 

 

2.Внести зміни у рішення  XIII сесії Олевської міської ради VIII скликання 

від 11.08.2017 року № 227 «Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної власності в 

користування на умовах оренди для будівництва та обслуговування будівель 

торгівлі», виклавши п.2, п.3, п.4, п.5, п.6, п.7 частини «ВИРІШИЛА»  у 

наступній редакції: 

 «ВИРІШИЛА: 

1. Надати дозвіл Олевському споживчому товариству 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): 

1.1 орієнтовною площею 0,0089 га за адресою: вул. Бортницька, 

буд.52-а  с.Майдан-Копищенський Олевського району 

Житомирської області; 

1.2 орієнтовною площею 0,0119 га за адресою: вул. Лісова, 

буд.18с.Хмелівка Олевського району Житомисрької області; 

1.3 орієнтовною площею 0,0221 га за адресою: вул. Левчука, буд.25 

с.Тепениця Олевського району Житомирської області; 

1.4 орієнтовною площею 0,0122 га за адресою: вул. Гагаріна, буд.26 

с.Артинськ Олевського району Житомисрької області. 

1.5 орієнтовною площею 0,0118 га за адресою: вул. Центральна, буд.27 

с.Обище Олевського району Житомисрької області; 

1.6  орієнтовною площею 0,0373 га за адресою: вул. Княгині Ольги,  

буд.15 с.Замисловичі Олевського району Житомирської області. 

 

3. Внести зміни у п.1 Додатку до рішення ХХV сесії Олевської міської ради  

VІІІ скликання від 12.04.2018 року №567 «Про надання дозволу на 

розроблення  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 та для 



 

ведення особистого селянського господарства », а саме: у пункті 1 розділів 

«Орієнтовна площа» та «Для індивідуального садівництва» цифри «0,0400» 

змінити на цифри «0,0480». 
 

 

 

№ 

п/

п 

 

 

 

Прізвище, ім’я по 

батькові 

 

 

 

Місце проживання 

 

 

Адреса земельної 

ділянки 

 

 

Орієнтов

на площа 

га 

Для 

будівництв

а та 

обслуговув

ання  

житлового 

будинку, 

господарсь

ких 

будівель і 

споруд 

(присадибн

а ділянка), 

га 

Для 

індивіду

ального 

садівниц

тва,  

га 

Для 

ведення 

особисто

го 

селянськ

ого 

господ 

царства, 

га 

Для 

будівниц

тва  

індивідуа

льних 

гаражів, 

га. 

1 2 3 4 5 6 7  8 

1 Ляшук Людмила 

Броніславівна 

І пров. Шевченка, 11, 

 м. Олевськ, 

Житомирська обл. 

І пров. Шевченка, 

11, м. Олевськ, 

Житомирська обл. 

0,0480 - 0,0480 - - 

 

4.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  № 648 

ХХVІІІ сесія              VІІІ скликання  

 

від 07.06.2018 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) 

 

Розглянувши заяви громадян 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), керуючись ст.ст. 12, 40, 81, 116, 118,119, 121, 122 

Земельного кодексу України, cт.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) зі зміною категорії земель із сільськогосподарського 

призначення на землі житлової та громадської забудови.  

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

господарювання, що є виконавцем робіт по виготовленню проектів із 

землеустрою та продовж шести місяців виготовити проект землеустрою. 

3. Громадянам, згідно додатку,  проекти землеустрою погоджені в 

установленому законом порядку, в місячний термін  подати на розгляд та 

затвердження чергової сесії міської ради.    

4. Виготовлення проектів землеустрою щодо відведення земельної ділянки та 

документації землеустрою є комерційним ризиком замовника. 



 

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника 

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

комісію міської ради з питань земельних відносин,  охорони природи та 

надзвичайних ситуацій. 

Міський голова        О.В. Омельчук    

           

 

 

 
Додаток 

до рішення ХХVІІ сесії міської ради  VІІІ 

скликання від 11.05.2018 № 622  «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)  

 

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)  

 

 

 

 

№ 

п/п 

 

 

 

Прізвище, ім’я по 

батькові 

 

 

 

Місце проживання 

 

 

Адреса земельної ділянки 

 

 

Орієнто

вна 

площа 

га 

Для 

будівни

цтва та 

обслуго

вування  

житлово

го 

будинку

, 

господа

рських 

будівель 

і споруд 

(присад

ибна 

ділянка) 

Для 

індивіду

ального 

садівни

цтва,  

га 

Для 

ведення 

особисто 

го 

селянсь

кого 

господ 

царства 

га 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Патюк Роман 

Григорович 

вул. Молодіжна, 9, 

с. Замисловичі,  

Олевський р-н, 

Житомирська обл. 

вул. Промислова, 2, 

с. Соснівка,  

Олевський р-н, 

Житомирська обл. 

0,1500 0,1500 - - 

2 Заруцький Олег 

Юрійович  

вул. Суворова, 4, 

 с. Бацево,  

Олевський р-н, 

Житомирська обл. 

вул. Промислова, 4, 

 с. Соснівка,  

Олевський р-н, 

Житомирська обл. 

0,1500 0,1500 - - 

3 Корнейчук Сергій 

Васильович 

вул. Молодіжна, 3, 

с. Лопатичі,  

Олевський р-н, 

Житомирська обл. 

вул. Промислова, 6, 

с. Соснівка,  

Олевський р-н, 

Житомирська обл. 

0,1500 0,1500 - - 

4 Савченко Тетяна 

Миколаївна 

вул. Зелена, 17, 

с. Кишин,  

Олевський р-н, 

Житомирська обл. 

вул. Промислова, 8, 

с. Соснівка,  

Олевський р-н, 

Житомирська обл. 

0,1500 0,1500 - - 

5 Козловець Михайло 

Вікторович 

пров. Набережний, 1 кв. 1, 

с. Кам’янка,  

Олевський р-н, 

Житомирська обл.. 

вул. Промислова, 10, 

с. Соснівка,  

Олевський р-н, 

Житомирська обл.. 

0,1500 0,1500 - - 



 
6 Козловець Віктор 

Володимирович 

вул. Центральна, 71, 

с. Кам’янка, 

 Олевський р-н, 

Житомирська обл. 

вул. Промислова, 12, 

с. Соснівка, 

 Олевський р-н, 

Житомирська обл. 

0,1500 0,1500 - - 

7 Лінкевич Анатолій 

Миколайович 

вул. Набережна, 1в, 

 с. Зольня, 

 Олевський р-н, 

Житомирська обл.. 

вул. Промислова, 14, 

с. Соснівка,  

Олевський р-н, 

Житомирська обл.. 

0,1500 0,1500 - - 

8 Дмитренко Людмила 

Василівна 

вул. К. Маркса,1/2 кв. 1, 

м. Коростень, 

Житомирська обл. 

вул. Промислова, 3, 

 с. Соснівка,  

Олевський р-н, 

Житомирська обл. 

0,1500 0,1500 - - 

9 Омельченко Олег 

Анатолійович 

вул. Щорса,  5, кв. 2, 

 с. Бучмани, 

 Олевський р-н, 

Житомирська обл. 

вул. Промислова, 5, 

 с. Соснівка,  

Олевський р-н, 

Житомирська обл. 

0,1500 0,1500 - - 

10 Мидловець Руслан 

Іванович 

вул. Набережна, 26, 

 с.  Кам’янка,  

Олевський р-н, 

Житомирська обл. 

вул. Промислова, 7, 

 с. Соснівка,  

Олевський р-н, 

Житомирська обл. 

0,1500 0,1500 - - 

11 Стафейчук 

Олександр 

Юхимович 

вул. Молодіжна, 1а, 

 с. Забороче,  

Олевський р-н, 

Житомирська обл. 

вул. Промислова, 9, 

 с. Соснівка,  

Олевський р-н, 

Житомирська обл. 

0,1500 0,1500 - - 

12 Войтюк Олег 

Миколайович 

вул. Незалежна, 2 кв.5, 

смт. Дружба,  

Олевський р-н, 

Житомирська обл. 

вул. Промислова, 11, 

 с. Соснівка, 

Олевський р-н, 

Житомирська обл. 

0,1500 0,1500 - - 

13 Щепкін Василь 

Володимирович 

вул. Центральна, 7 кв.10, 

смт. Дружба,  

Олевський р-н, 

Житомирська обл. 

вул. Промислова, 13, 

 с. Соснівка, 

 Олевський р-н, 

Житомирська обл. 

0,1500 0,1500 - - 

14 Новак Юрій 

Васильович 

вул. Поліська, 11А, 

 с. Сущани,  

Олевський р-н, 

Житомирська обл. 

вул. Промислова, 15, 

 с. Соснівка,  

Олевський р-н, 

Житомирська обл. 

0,1500 0,1500 - - 

15 Філімончук Павло 

Васильович 

вул. Робітнича, 20А, 

 с. Жубровичі,  

Олевський р-н, 

Житомирська обл. 

вул. Промислова, 17, 

 с. Соснівка,  

Олевський р-н, 

Житомирська обл. 

0,1500 0,1500 - - 

16 Котвицький Дмитро 

Миколайович 

вул. Лісова, 60, 

 с. Хмелівка, 

 Олевський р-н, 

Житомирська обл. 

вул. Промислова, 19, 

 с. Соснівка, 

 Олевський р-н, 

Житомирська обл. 

0,1500 0,1500 - - 

17 Омельченко 

Олександр 

Олексійович 

вул. Омелянчука, 3, 

 с. Озеряни,  

Олевський р-н, 

Житомирська обл. 

вул. Промислова, 21, 

 с. Соснівка, 

 Олевський р-н, 

Житомирська обл. 

0,1500 0,1500 - - 

18 Ренкас Анатолій 

Петрович 

вул. Боровського, 4, 

 с. Білокоровичі, 

Олевський р-н, 

Житомирська обл. 

вул. Промислова,  23, 

 с. Соснівка,  

Олевський р-н, 

Житомирська обл. 

0,1500 0,1500 - - 

19 Милевич Микола 

Адамович 

пров. Вишневий, 2, 

 с. Замисловичі, 

Олевський р-н, 

Житомирська обл. 

вул. Барвиста, 2, 

 с. Соснівка,  

Олевський р-н, 

Житомирська обл. 

0,1500 0,1500 - - 

20 Доля Сергій 

Васильович 

вул. Миру, 17, 

 с. Забороче,  

Олевський р-н, 

Житомирська обл. 

вул. Барвиста, 4, 

 с. Соснівка,  

Олевський р-н, 

Житомирська обл. 

0,1500 0,1500 - - 



 
21 Тарасюк Василь 

Миколайович 

вул. Хмільова, 27, 

с. Корощине,  

Олевський р-н, 

Житомирська обл. 

вул. Барвиста, 6, 

 с. Соснівка, 

 Олевський р-н, 

Житомирська обл. 

0,1500 0,1500 - - 

22 Мельник Сергій 

Іванович 

вул. Молодіжна, 9, 

 с. Лопатичі,  

Олевський р-н, 

Житомирська обл. 

вул. Барвиста, 8, 

 с. Соснівка, 

 Олевський р-н, 

Житомирська обл. 

0,1500 0,1500 - - 

23 Герасименко Сергій 

Леонідович 

вул. Грабчака, 1,  

с. Замисловичі,  

Олевський р-н, 

Житомирська обл. 

вул. Барвиста, 10, 

 с. Соснівка,  

Олевський р-н, 

Житомирська обл. 

0,1500 0,1500 - - 

24 Свинцицький 

Олексій Петрович 

вул. Морозова, 15, 

с. Зольня, 

 Олевський р-н, 

Житомирська обл. 

вул. Барвиста, 12, 

 с. Соснівка,  

Олевський р-н, 

Житомирська обл. 

0,1500 0,1500 - - 

25 Горпиніч 

Володимир 

Володимирович 

вул. Шевченка, 22, 

 с. Стовпинка,  

Олевський р-н, 

Житомирська обл. 

вул. Барвиста, 14, 

 с. Соснівка, 

 Олевський р-н, 

Житомирська обл. 

0,1500 0,1500 - - 

26 Озерчук Сергій 

Іванович 

вул. Шевченка, 7, 

 с. Стовпинка,  

Олевський р-н, 

Житомирська обл. 

вул. Барвиста, 16, 

 с. Соснівка,  

Олевський р-н, 

Житомирська обл. 

0,1500 0,1500 - - 

27 Патюк Юрій 

Валерійович 

вул. Свято- Миколаївська, 

126, 

 м. Олевськ,  

Житомирська обл. 

вул. Барвиста, 18, 

 с. Соснівка,  

Олевський р-н, 

Житомирська обл. 

0,1500 0,1500 - - 

28 Куц Денис 

Валентинович 

вул. Ціолковського, 6, 

м. Новоград- Волинський, 

Житомирська обл. 

вул. Барвиста, 20, 

 с. Соснівка,  

Олевський р-н, 

Житомирська обл. 

0,1500 0,1500 - - 

29 Скрит Віталій 

Іванович 

вул. Тарана, 9, 

 с. Копище,  

Олевський р-н, 

Житомирська обл. 

вул. Барвиста, 22, 

 с. Соснівка, 

 Олевський р-н, 

Житомирська обл. 

0,1500 0,1500 - - 

30 Аксінеко Євген 

Анатолійович 

вул. Свято- Миколаївська, 

21, 

 м. Олевськ, 

Олевський р-н, 

Житомирська обл. 

вул. Барвиста, 24, 

 с. Соснівка,  

Олевський р-н, 

Житомирська обл. 

0,1500 0,1500 - - 

31 Хільчук Віталій 

Володимирович  

вул. Житомирська, 59 кв. 

3, м. Олевськ, 

Житомирська обл. 

вул. Барвиста, 1, 

 с. Соснівка,  

Олевський р-н, 

Житомирська обл. 

0,1500 0,1500 - - 

32 Корельчук Василь 

Павлович 

вул. Лесі Українки, 92 кв. 

18, с. Варварівка, 

Олевський р-н, 

Житомирська обл. 

вул. Барвиста, 3, 

 с. Соснівка,  

Олевський р-н, 

Житомирська обл. 

0,1500 0,1500 - - 

33 Макарчук Артур 

Анатолійович 

вул. Лісова, 2, 

с. Рудня-Озерянська, 

Олевський р-н, 

Житомирська обл. 

вул. Барвиста, 5, 

 с. Соснівка,  

Олевський р-н, 

Житомирська обл. 

0,1500 0,1500 - - 

34 Осипчук Володимир 

Олексійович 

вул. Інтернаціональна, 8, 

с. Кишин,  

Олевський р-н, 

Житомирська обл. 

вул. Барвиста, 7, 

 с. Соснівка,  

Олевський р-н, 

Житомирська обл. 

0,1500 0,1500 - - 

35 Озерчук Сергій 

Володимирович 

вул. Заводська, 9 кв. 2, 

смт. Нові Білокоровичі, 

Олевський р-н, 

Житомирська обл. 

вул. Барвиста, 9, 

 с. Соснівка,  

Олевський р-н, 

Житомирська обл. 

0,1500 0,1500 - - 



 
36 Дигас Олег Іванович вул. Інтернаціональна, 17 

кв. 4, м. Олевськ, 

Житомирська обл. 

вул. Барвиста, 11, 

с. Соснівка,  

Олевський р-н, 

Житомирська обл. 

0,1500 0,1500 - - 

37 Хлань Сергій 

Анатолійович 

вул. Шевченка, 23, 

 с. Сущани,  

Олевський р-н, 

Житомирська обл. 

вул. Барвиста, 13, 

 с. Соснівка, 

 Олевський р-н, 

Житомирська обл. 

0,1500 0,1500 - - 

38 Мосійчук Сергій 

Павлович 

вул. Житомирська, 25, 

с. Рудня – Бистра, 

Олевський р-н, 

Житомирська обл. 

вул. Барвиста, 15, 

 с. Соснівка,  

Олевський р-н, 

Житомирська обл. 

0,1500 0,1500 - - 

39 Мидловець Артур 

Мартинович 

вул. Центральна, 147, 

 с. Кам’янка,  

Олевський р-н, 

Житомирська обл. 

вул. Барвиста,26, 

 с. Соснівка,  

Олевський р-н, 

Житомирська обл. 

0,1500 0,1500 - - 

40 Резниченко Сергій 

Петрович 

вул. Миру, 23, с. Будки, 

Олевський р-н, 

Житомирська обл. 

вул. Барвиста, 17, 

 с. Соснівка,  

Олевський р-н, 

Житомирська обл. 

0,1500 0,1500 - - 

41 Гарбар Іван 

Анатолійович 

вул.Ковпака,16, 

с.Замисловичі, 

 Олевський р-н, 

Житомирська обл. 

вул. Промислова,25, 

 с. Соснівка,  

Олевський р-н, 

Житомирська обл. 

0,1500 0,1500 - - 

 

 

Начальник управління земельних відносин               Н.І. Біленець 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                        
УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 649 

ХХVІІІ сесія        VІІІ скликання  

 

від 07.06.2018 року 

 

Про припинення дії договорів оренди 

земельних ділянок  

Розглянувши заяву ПрАТ «Олевський Хлібозавод», зареєстрованого за 

адресою: вул. Кооперативна, 13, м. Олевськ, Житомирська області про 

припинення дії договору оренди землі та у зв’язку з продажем (викупом) 

земельних ділянок іншими підприємцями та громадянами, відповідно до 

Закону України «Про оренду землі», ст. 93, 124 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.Припинити дію договору оренди землі від 02 січня 2014 року укладеного 

Руднє-Бистрянською сільською радою з ПАТ «Олевський хлібозавод», 

стосовно земельної ділянки кадастровий номер 1824486202:05:001:0007 

загальною площею 114 м2 , розташованої за адресою: вул. Л.Українки, 90-а, 

с.Варварівка, Олевський р-н, Житомирська область. 

2. Припинити дію договору оренди землі від 16 березня 2018 року 

укладеного з Берташем Сергієм Васильовичем стосовно земельної ділянки 

кадастровий номер 1824455100:01:011:0028, загальною площею  1010 м2 

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

область.  

3. Припинити дію договору оренди землі від 01 листопада 2017 року 

укладеного з Суднач Надією Василівною стосовно земельної ділянки 

кадастровий номер 1824487602:06:002:0003, загальною площею 181 м2 

розташованої за адресою: вул. Центральна,29, с.Перга, Олевський р-н,  

Житомирська область. 

4. Припинити дію договору оренди землі від 11 вересня 2015 року 

укладеного з Русановою Наталією Михайлівною стосовно земельної ділянки 

кадастровий номер 1824455100:01:011:0040, загальною площею 1500 м2 

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



 

5. Припинити дію договору оренди землі від 12 березня 2009 року 

укладеного з Яковчук Тетяною Юхимівною стосовно земельної ділянки 

кадастровий номер 1824455100:01:017:1001, загальною площею 690 м2 

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

Житомирська область. 

6. Припинити дію договору оренди землі від 01 липня 2017 року укладеного з 

Чорною Оксаною Михайлівною стосовно земельної ділянки кадастровий 

номер 1824455100:01:037:0323, загальною площею  190 м2 розташованої за 

адресою: вул. Промислова, 51-А,  м. Олевськ, Житомирська область. 

7. Припинити дію договору оренди землі від 01вересня 2017 року укладеного 

з Харченком Миколою Андрійовичем стосовно земельної ділянки 

кадастровий номер 1824455100:01:028:0017, загальною площею  319 м2 

розташованої за адресою: вул. Свято-Миколаївська, 12,  м. Олевськ, 

Житомирська область. 

8. Припинити дію договору оренди землі від 01січня 2014 року укладеного з 

Рудницькою Лілією Василівною стосовно земельної ділянки кадастровий 

номер 1824455100:02:004:0019, загальною площею  4628 м2 розташованої за 

адресою: вул. Київська, 54,  м. Олевськ, Житомирська область. 

9. Припинити дію договору оренди землі №8 від 17 жовтня 2016 року 

укладеного з Саковцем Володимиром Петровичем стосовно земельної 

ділянки кадастровий номер 1824455100:02:002:0019, загальною площею  

1500 м2 розташованої за адресою: ІІІ пров. Московський, 9, м. Олевськ,  

Житомирська область. 

10. Припинити дію договору оренди землі  від 19 квітня 2017 року 

укладеного з ФОП Стужуком Юрієм Степановичем стосовно земельної 

ділянки кадастровий номер 1824455100:01:005:0065, загальною площею  

5172 м2 , розташованої за адресою: вул.Герцена, 17, м. Олевськ, Житомирська 

область.  

11. Припинити дію договору оренди землі № 5 від 10 листопада 2016 року 

укладеного з ФОП Дубченко Наталією Анатоліївною стосовно земельної 

ділянки кадастровий номер 1824483201:05:003:0022, загальною площею  218 

м2 розташованої за адресою: вул. Житомирська, 52,  с. Зубковичі, Олевський 

район, Житомирська область. 

12.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  № 650 

ХХVІІІ сесія        VІІІ скликання  

 

від 07.06.2018 року 

 

Про погодження щодо надання 

Головним управлінням дозволу 

на розроблення проектів землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки 

 

     Розглянувши лист Головного управління Держгеокадастру у 

Житомирській області від 04.05.2018 року № 18-6-0.334-3264/2-18 про 

погодження або відмову у погодженні щодо надання Головним управлінням 

дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки, керуючись постановою Кабінету Міністрів України від 07.06.2017 р. 

№ 413 «Деякі питання удосконалення управління в сфері використання та 

охорони земель сільськогосподарського призначення державної власності та 

розпорядження ними», розпорядженням Кабінету Міністрів України від 

31.01.2018р. № 60-р «Питання передачі земельних ділянок 

сільськогосподарського призначення державної власності у комунальну 

власність об’єднаних територіальних громад», 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. Погодити громадянину Штефану Роману Михайловичу, паспорт ВН 

418823, ідентифікаційний код 3351718279, який проживає за адресою: 

вул.Чуднівська, 112, м. Житомир  у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 2,0000 

га, яка розташована за межами населеного пункту Олевської міської ради  

Олевського району для ведення особистого селянського господарства. 

2. 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  № 651 

ХХVІІІ сесія              VІІІ скликання  

 

від 07.06.2018 року 

 

Про затвердження проекту 

землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки комунальної власності 

з метою продажу на конкурентних засадах 

(земельних торгах) для будівництва і обслуговування 

багатоквартирного житлового будинку 

 

        Розглянувши заяву Житомирської товарної агропромислової біржі, 

зареєстрованої за адресою: м.Житомир, проспект Незалежності, 91/1 про 

затвердження проекту землеустрою, 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 проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

комунальної власності з метою продажу на конкурентних засадах 

(земельних торгах), для будівництва і обслуговування багатоквартирного 

житлового будинку (Код 02.03 за КВЦПЗ) загальною площею 0,3031 га, 

кадастровий номер 1824455100:01:039:0026, яка розташована за адресою: 

вул. Промислова, 78-а, м. Олевськ, Житомирської області. 

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

достовірність та якість проекту землеустрою. 

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  № 652 

ХХVІІІ сесія              VІІІ скликання  

 

від 07.06.2018 року 

 

Про затвердження звіту про 

експертну грошову оцінку 

земельної ділянки  

 

Розглянувши заяву Дубченка Євгенія Євгенійовича, який проживає за 

адресою: вул. Співдружності, 26, 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 загальною 

площею 2364 м2, яка розташована за адресою: вул.Олевської республіки,116-

Е, м.Олевськ, Житомирська область, з метою продажу (викупу) в сумі 

101344,68 грн. (без ПДВ) (сто одна тисяча триста сорок чотири  грн. 68 коп.) 
(без ПДВ)). Вартість 1 кв.м. земельної ділянки становить: 42,87 грн. (без 

ПДВ), яка надана Дубченку Євгенію Євгенійовичу 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.Олевської республіки,116-Е, м.Олевськ, 

Житомирська область, кадастровий номер 1824455100:02:006:0017 між 

міською радою та Дубченком Євгенієм Євгенійовичем, за ціною 104016,00  

грн. вартість 1 кв.м =  44,00 грн.  

 

3.Припинити дію договору оренди землі  від 23 квітня 2018 року укладеного 

з Дубченком Євгенієм Євгенійовичем стосовно земельної ділянки 

кадастровий номер 1824455100:02:006:0017, загальною площею  2364 м2 

розташованої за адресою: вул.Олевської республіки,116-Е, м. Олевськ, 

Житомирська область. 



 

4. 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  № 653 

ХХVІІІ сесія        VІІІ скликання  

 

від 07.06.2018 року 

 

Про  надання  дозволу    на     

виготовлення  звіту про експертну 

грошову   оцінку  земельної  ділянки  

 

         Розглянувши заяву Житомирської товарної агропромислової біржі, 

зареєстрованої за адресою: м.Житомир, проспект Незалежності, 91/1  про 

надання дозволу на  виготовлення звіту з експертної грошової оцінки 

земельної ділянки несільськогосподарського  призначення 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 Житомирській товарній агропромисловій біржі на  

виготовлення звіту з експертної грошової оцінки земельної ділянки площею  

0,3031 га, з метою продажу на конкурентних засадах (земельних торгах), для 

будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку (Код 

02.03 за КВЦПЗ) розташованої за адресою: вул. Промислова, 78-а,  

м.Олевськ, Житомирська область, кадастровий номер 

1824455100:01:039:0026. 

2. 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  № 654 

ХХVІІІ сесія             VІІІ скликання  

 

від 07. 06.2018 року 

 

Про надання дозволу  на розроблення проекту                                                                               

землеустрою  щодо відведення  земельної ділянки                                                                       

комунальної власності  з метою отримання  її                                                           

у постійне користування для будівництва та 

обслуговування будівель громадських 

та релігійних організацій  

 

        Розглянувши заяву української церкви «СПАСІННЯ» ХРИСТИЯН ВІРИ 

ЄВАНГЕЛЬСЬКОЇ», зареєстрованої за адресою: вул.Свято-Миколаївська, 82, 

м.Олевськ,Житомирська область про надання дозволу на розроблення 

проекту  землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної 

власності з метою отримання її у постійне користування для будівництва та 

обслуговування будівель громадських та релігійних організацій,  керуючись 

ст.ст. 12,92, 122, 123 Земельного кодексу України, ст.26 Закону України  

«Про землеустрій», ст. 33 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 українській церкві «СПАСІННЯ» ХРИСТИЯН ВІРИ 

ЄВАНГЕЛЬСЬКОЇ»  на договірних умовах з проектною землевпорядною 

організацією що має відповідну ліцензію, на розроблення проекту  

землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної власності  з 

метою отримання її в постійне користування, для будівництва та 

обслуговування будівель громадських та релігійних організацій (Код 03.04 за 

КВЦПЗ) орієнтовною площею 0,2 га, яка розташована в с.Кишин, по вул. 

Гаражна, 1. 

2. Українській церкві «СПАСІННЯ» ХРИСТИЯН ВІРИ ЄВАНГЕЛЬСЬКОЇ»,   

виготовлений проект землеустрою в місячний термін подати  на 

затвердження до міської ради.  

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника 

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

комісію міської ради з питань земельних відносин, охорони природи та 

надзвичайних ситуацій. 

Міський голова                        О.В. Омельчук 



 

                                                     
УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 655 

ХХVІІ сесія           VІІІ скликання  

 

від 07.06.2018 року 

 

Про надання дозволу на розроблення 

технічної документації із землеустрою  

щодо встановлення (відновлення) меж  

земельної ділянки комунальної власності  

в натурі (на місцевості) для розміщення 

та експлуатації основних, підсобних 

і допоміжних будівель та споруд 

підприємств переробної, машинобудівної 

та іншої промисловості з метою передачі   

в користування на умовах оренди 

 

          Розглянувши спільну заяву Сидорчука Миколи Володимировича, який 

проживає за адресою: І пров.Московський, 29,  м. Олевськ Житомирської 

обл., Ткача Володимира Олександровича,  який проживає за адресою: вул. 

Володимирська, 6, кв. 5, м. Олевськ  Житомирської обл. та Янчука Валентина 

Васильовича, який проживає за адресою: вул.Співдружності,22, м. Олевськ, 

Житомирської обл., керуючись ст. ст. 12, 92, 93, 95, 96, 120,122, 123,124,141 

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

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

Україні» та враховуючи рекомендації постійної комісії з земельних питань, 

охорони природи та надзвичайних ситуацій, міська рада  

ВИРІШИЛА:    

1. Надати дозвіл Сидорчуку Миколі Володимировичу спільно з Ткачом 

Володимиром Олександровичем та  Янчуком Валентином Васильовичем на 

розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

місцевості)  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) розташованої за адресою: вул. Герцена, 13, м. Олевськ, 

Олевський район, Житомирська область, орієнтовною площею    0,84 га. 

2. Сидорчуку Миколі Володимировичу спільно з Ткачом Володимиром 

Олександровичем та Янчуком Валентином Васильовичем технічну 



 

документацію із 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. 

3. Виготовлення технічної документації щодо відведення земельної ділянки 

та документації землеустрою є комерційним ризиком замовника. 

4. Контроль за виконанням даного 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                           
УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  №  656 

ХХVІІІ сесія              VІІІ скликання  

 

від 07.06.2018 року 

 

Про надання дозволу  на розроблення проектів                                                                               

землеустрою  щодо відведення  земельних ділянок                                                                       

комунальної власності  з метою отримання  їх                                                           

у постійне користування для будівництва та 

обслуговування будівель закладів охорони 

здоров’я та соціальної допомоги 

        Розглянувши заяву комунального закладу «Олевський центр первинної 

медико-санітарної допомоги» Олевської міської ради, зареєстрованої за 

адресою: вул. Свято-Миколаївська, 46, м.Олевськ, Житомирська область про 

надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок комунальної власності з метою отримання їх у постійне 

користування, керуючись ст.ст. 12, 92, 122, 123 Земельного кодексу України, 

ст.26 Закону України  «Про землеустрій», ст. 33 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 комунальному закладу «Олевський центр первинної медико-

санітарної допомоги» Олевської міської ради на договірних умовах з 

проектною землевпорядною організацією на розроблення проектів  

землеустрою щодо відведення земельних ділянок комунальної власності  з 

метою отримання їх в постійне користування для будівництва та 

обслуговування будівель закладів охорони здоров’я та соціальної допомоги  

(Код 03.03 за КВЦПЗ): 

1.1  орієнтовною площею 0,080 га, яка розташована за адесою:  вул. 

Житомирська, 66-а в с.Кишин; 
1.2 орієнтовною площею 0,10 га, яка розташована за адресою: площа 

Перемоги, 4 с. Зольня,   

1.3  орієнтовною площею 0,20 га, яка розташована за адресою: с. Жубровичі,  

вул. Шевченка, 14-в. 



 

2. Комунальному закладу «Олевський центр первинної медико-санітарної 

допомоги» Олевської міської ради виготовлений проект землеустрою в 

місячний термін подати  на затвердження до міської ради.  

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника 

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

комісію міської ради з питань земельних відносин, охорони природи та 

надзвичайних ситуацій. 

 

 

Міський голова                        О.В. Омельчук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                       
 УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

 

Р І Ш Е Н НЯ  № 657 

ХХVІІІ сесія        VІІІ скликання 

 

від  07.06.2018 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) 
 

    Розглянувши заяви громадян про надання дозволу на розроблення 

технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

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

передачі безоплатно у власність для будівництва і обслуговування житлового 

будинку господарських будівель і споруд, керуючись ст. 144 Конституції 

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

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

України «Про місцеве самоврядування в Україні» та враховуючи висновок 

постійної комісії міської ради з питань земельних відносин, охорони природи 

та надзвичайних ситуацій, міська рада 

ВИРІШИЛА:  

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

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

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

передачі безоплатно у власність для будівництва і обслуговування 

житлового будинку господарських будівель і споруд (Код 02.01 за 

КВЦПЗ).              

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

господарювання, що є виконавцем робіт по виготовленню технічної 

документації із землеустрою. 

 



 

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

законодавством порядку технічну документацію із землеустрою подати в 

місячний термін на затвердження до міської ради. 

4. Виготовлення технічної документації щодо відведення земельної 

ділянки та документації землеустрою є комерційним ризиком замовника. 

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника 

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

комісію міської ради з питань земельних відносин, охорони природи та 

надзвичайних ситуацій. 

 

 

Міський голова        О.В. Омельчук 

 

                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
       Додаток 

до рішення ХХVІІІ сесії Олевської міської ради VІІІ 

скликання від 07.06.2018 року №  657 «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 та споруд (присадибна 

ділянка)» 

 

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  (присадибна ділянка). 

 

 

 

 

№ 

п/

п 

 

 

 

Прізвище, ім’я, по 

батькові 

 

 

 

Місце проживання 

 

 

 

Адреса земельної ділянки 

 

 

Загальна площа, 

га 

 

Для 

будівництва і 

обслуговування 

житлового 

будинку, 

господарських   

будівель і  

споруд, га 

1 2 3 4 5 6 

1 Козачок Віктор 

Васильович 

вул. Хільчука, 6, с. 

Кам’янка,  Олевський р-н, 

Житомирська обл. 

вул. Хільчука, 6, с. 

Кам’янка,  Олевський р-н, 

Житомирська обл. 

0,2500 0,2500 

2 Кушнір Сергій 

Вікторович 

вул. Лесі Українки, 8, с. 

Жубровичі, Олевський р-н, 

Житомирська обл. 

вул. Жовтнева, 11, с. 

Жубровичі, Олевський р-н, 

Житомирська обл. 

0,2500 0,2500 

3 Ромашук Максим 

Юрійович 

бульвар Воїнів Афганців, 

11/1, м. Олевськ, 

Житомирська обл. 

бульвар Воїнів Афганців, 

11/1, м. Олевськ, 

Житомирська обл. 

0,0800 0,0800 

4 Майгун Іван 

Олексійович 

вул. Хмільова, 38, с. 

Корощине, Олевський р-н, 

Житомирська обл. 

вул. Хмільова, 38, с. 

Корощине, Олевський р-н, 

Житомирська обл. 

0,2500 0,2500 

5 Філімончук Галина 

Василівна 

вул. Корольова, 55, с. 

Жубровичі, Олевський р-н, 

Житомирська обл. 

вул. Корольова, 55, с. 

Жубровичі, Олевський р-н, 

Житомирська обл. 

0,2500 0,2500 

6 Рудницька Аделя 

Матвіївна 

пров. Свято-Миколаївський, 

5, м. Олевськ, Житомирська 

обл. 

вул. Вербова, 11, м. 

Олевськ, Житомирська обл. 

0,1000 0,1000 

7 Козловець Анатолій 

Васильович 

вул. Гагаріна, 52, с. 

Жубровичі, Олевський р-н, 

Житомирська обл. 

вул. Гагаріна, 52, с. 

Жубровичі, Олевський р-н, 

Житомирська обл. 

0,2500 0,2500 

8 Козловець Надія 

Федорівна 

вул. Григорія Сковороди, 

13, м. Олевськ, 

Житомирська обл. 

вул. Григорія Сковороди, 

13, м. Олевськ, 

Житомирська обл. 

0,1000 0,1000 

 

 

 

Начальник управління земельних відносин               Н.І. Біленець 

 

 

 



 

                                                 
  УКРАЇНА 

                                           ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н НЯ  № 658 

 

ХХVІІІ сесія        VІІІ скликання 

 

від 07.06.2018 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  

і обслуговування житлового будинку,  

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), 

для індивідуального садівництва та для ведення 

особистого селянського господарства 

 

         Розглянувши заяви громадян 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 і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) для індивідуального 

садівництва та для ведення особистого селянського господарства, керуючись 

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

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

ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, 



 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), для ведення 

особистого селянського господарства, для індивідуального садівництва. 

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

право власності на земельну ділянку. 

 

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

достовірність та якість технічної документації. 

5. Контроль за виконанням  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 ХХVІІІ сесії Олевської міської ради 

VІІІ скликання  від 07.06.2018 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,земельної ділянки для будівництва  і 

обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд, для ведення 

особистого селянського господарства,  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 

 

 

Загаль

на 

площа, 

га 

 

Для 

будів 

ництва і 

обслугов

ування 

житлово

го 

будинку 

господар

ських 

будівель    

і споруд 

га 

Для 

ведення 

індивіду

ального 

садівниц

тва,  

 га 

Для 

ведення 

особистого 

селянськог

о спор 

господ,     

га 
Кадастровий номер 

земельної ділянки 

1 2 3 4 5 6 8 7 9 

1 Гайченя 

Володимир 

Михайлович 

вул. Корольова, 30 

А, с. Зубковичі, 

Олевський р-н, 

Житомирська обл. 

вул. Корольова, 30 

А, с. Зубковичі, 

Олевський р-н, 

Житомирська обл. 

0,2500 0,2500 - - 1824483201:05:003:0024 

2 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 - 1824455100:02:021:0035 

1824455100:02:021:0036 

3 Козуб Антоніна 

Миколаївна 

вул. Набережна, 

27, с. Тепениця, 

Олевський р-н, 

Житомирська обл. 

вул. Набережна, 

27, с. Тепениця, 

Олевський р-н, 

Житомирська обл. 

0,4262 0,2500 - 0,1762 1824487201:09:004:0018 

1824487201:09:004:0019 

4 Дутчак Марія 

Іванівна 

вул. Поліська, 23, 

с. Тепениця, 

Олевський р-н, 

Житомирська обл. 

вул. Поліська, 23, 

с. Тепениця, 

Олевський р-н, 

Житомирська обл. 

0,3009 0,2500 - 0,0509 1824487201:09:003:0048 

1824487201:09:003:0049 

5 Гончар Надія 

Миколаївна 

вул. Комарова, 3, 

с. Андріївка, 

Олевський р-н, 

Житомирська обл. 

вул. Комарова, 3, 

с. Андріївка, 

Олевський р-н, 

Житомирська обл. 

0,4925 0,2500 - 0,2425 1824486802:03:002:0012 

1824486802:03:002:0013 

6 Васильчук Юрій 

Миколайович 

вул. Робітнича, 3 

а, м. Олевськ, 

Житомирська обл. 

вул. Робітнича, 3 

а, м. Олевськ, 

Житомирська обл. 

0,2000 0,1000 0,1000 - 1824455100:01:037:0331 

1824455100:01:037:0332 

7 Савченко 

Людмила 

Леонідівна 

вул. Олевської 

республіки, 53, м. 

Олевськ, 

Житомирська обл. 

вул. Рад, 11, м. 

Олевськ, 

Житомирська обл. 

0,1286 0,1000 0,0286 - 1824455100:02:044:0047 

1824455100:02:044:0048 

8 Потапчук 

Олександр 

Павлович 

вул. 

Ціолковського, 15, 

м. Олевськ, 

Житомирська обл. 

вул. 

Ціолковського, 15, 

м. Олевськ, 

Житомирська обл. 

0,0900 0,0900 - - 1824455100:01:031:0094 



 
9 Козловець Ганна 

Степанівна 

вул. Польова, 13, 

м. Олевськ, 

Житомирська обл. 

вул. Польова, 13, 

м. Олевськ, 

Житомирська обл. 

0,0699 0,0699 - - 1824455100:01:020:0071 

10 Симончук Лариса 

Адамівна 

вул. Піскова, 25/1, 

с. Перга, 

Олевський р-н, 

Житомирська обл. 

вул. Піскова, 25/1, 

с. Перга, 

Олевський р-н, 

Житомирська обл. 

0,0849 0,0849 - - 1824487602:06:002:0025 

 

 

 

Начальник управління земельних відносин               Н.І. Біленець 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                            

  

УКРАЇНА  

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

                                                       Р І Ш Е Н НЯ  № 659 

ХХVІІІ сесія         VІІІ скликання 

 

від 07.06.2018 року  

 

Про надання дозволу на розроблення  

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 

та для ведення особистого селянського господарства  

 

Розглянувши заяви 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 та для ведення особистого селянського 

господарства, 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) та для ведення особистого селянського 

господарства (Код 01.03 за КВЦПЗ), із земель сільськогосподарського 

призначення та для будівництва індивідуальних гаражів (Код 02.05 за 

КВЦПЗ). 

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

господарювання, що є виконавцем робіт по виготовленню проектів із 

землеустрою та продовж шести місяців виготовити проект землеустрою. 

 



 

3. Громадянам, згідно додатку,  проекти землеустрою погоджені в 

установленому законом порядку, в місячний термін  подати на розгляд та 

затвердження чергової сесії міської ради.    

4.Виготовлення проектів землеустрою щодо відведення земельної ділянки та 

документації землеустрою є комерційним ризиком замовника. 

5. Контроль за виконанням 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 ХХVІІІ сесії міської ради  VІІІ 

скликання від 07.06.2018 № 659  «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, та 

для ведення особистого селянського 

господарства»  

 

СПИСОК 
громадян, яким надано дозвіл на розроблення    проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної власності 

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

 

 

 

 

№ 

п/

п 

 

 

 

Прізвище, ім’я по 

батькові 

 

 

 

Місце проживання 

 

 

Адреса земельної 

ділянки 

 

 

Орієнто

вна 

площа 

га 

Для 

будівницт

ва та 

обслугову

вання  

житлового 

будинку, 

господарс

ьких 

будівель і 

споруд 

(присадиб

на 

ділянка), 

га 

Для 

індивіду

ального 

садівни

цтва,  

га 

Для 

ведення 

особист

ого 

селянсь

кого 

господ 

царства, 

га 

1 2 3 4 5 6 7  

1 Козачок Віктор 

Васильович 

вул. Хільчука, 6, с. 

Кам’янка, Олевський 

р-н, Житомирська обл. 

вул. Хільчука, 6, с. 

Кам’янка, 

Олевський р-н, 

Житомирська обл. 

0,2700 - - 0,2700 

2 Кушніра Сергія 

Вікторовича 

вул. Лесі Українки, 8, 

с. Жубровичі, 

Олевський р-н, 

Житомирська обл. 

вул. Жовтнева, 11, 

с. Жубровичі, 

Олевський р-н, 

Житомирська обл. 

0,0700 - - 0,0700 

3 Торгонська Марія 

Андріївна 

вул. Л.Українки, 86. 

кв.2, с. Варварівка, 

Олевський р-н, 

Житомирська обл. 

вул. Зарічна, 24, с. 

Варварівка, 

Олевський р-н, 

Житомирська обл. 

0,1500 0,1500 - - 

4 Майгун Іван 

Олексійович 

вул. Хмільова, 38, с. 

Корощине, Олевський 

р-н, Житомирська обл. 

вул. Хмільова, 38, 

с. Корощине, 

Олевський р-н, 

Житомирська обл. 

0,2600 - - 0,2600 

5 Корбун Світлана 

Миколаївна 

вул. Малікова, 32, с. 

Хочине, Олевський р-

н, Житомирська обл. 

вул. Малікова, 21, 

с. Хочине, 

Олевський р-н, 

Житомирська обл. 

0,2500 0,2500 - - 

6 Корбун Світлана 

Миколаївна 

вул. Малікова, 32, с. 

Хочине, Олевський р-

н, Житомирська обл. 

вул. Малікова, 21, 

с. Хочине, 

Олевський р-н, 

Житомирська обл. 

0,1400 - - 0,1400 

7 Кравченко Сергій 

Володимирович 

вул. Житомирська, 69, 

с. Зубковичі, 

Олевський р-н, 

Житомирська обл. 

вул. Житомирська, 

69, с. Зубковичі, 

Олевський р-н, 

Житомирська обл. 

0,2500 0,2500 - - 

8 Філімончук вул. Корольова, 55, с. вул. Корольова, 55, 0,2800 - - 0,2800 



 
Галина Василівна Жубровичі, Олевський 

р-н, Житомирська обл. 

с. Жубровичі, 

Олевський р-н, 

Житомирська обл. 

9 Рудницька Аделя 

Матвіївна 

пров. Свято-

Миколаївський, 5, м. 

Олевськ, Житомирська 

обл. 

вул. Вербова, 11, м. 

Олевськ, 

Житомирська обл. 

0,0200 - 0,0200 - 

10 Козловець 

Анатолій 

Васильович 

вул. Гагаріна, 52, с. 

Жубровичі, Олевський 

р-н, Житомирська обл. 

вул. Гагаріна, 52, с. 

Жубровичі, 

Олевський р-н, 

Житомирська обл. 

0,3300 - - 0,3300 

11 Козловець Надія 

Федорівна 

вул. Григорія 

Сковороди, 13, м. 

Олевськ, 

Житомирської обл. 

вул. Григорія 

Сковороди, 13, м. 

Олевськ, 

Житомирської обл. 

0,0200 - 0,0200 - 

12 Дрогальчук 

Олександр 

Степанович  

вул. Гетьмана 

Виговського, 44 кв. 14, 

м. Овруч, 

Житомирська обл. 

вул. Кишинська, 20 

а, м. Олевськ, 

Житомирська обл. 

0,1000 0,1000 - - 

13 Дрогальчук 

Олександр 

Степанович  

вул. Гетьмана 

Виговського, 44 кв. 14, 

м. Овруч, 

Житомирська обл. 

вул. Кишинська, 20 

а, м. Олевськ, 

Житомирська обл. 

0,0200 - 0,0200 - 

14 Невойт Тетяна 

Василівна 

вул. Центральна, 26, с. 

Соснівка, Олевський 

р-н, Житомирська обл. 

с. Соснівка, 

Олевський р-н, 

Житомирська обл. 

0,6700 - - 0,6700 

15 Терещенко Ігор 

Петрович 

вул. Гагаріна, 40, с. 

Сущани, Олевський р-

н, Житомирська обл. 

вул. Гагаріна, 51, с. 

Сущани, 

Олевський р-н, 

Житомирська обл. 

0,2500 0,2500 - - 

16 Терещенко Ігор 

Петрович 

вул. Гагаріна, 40, с. 

Сущани, Олевський р-

н, Житомирська обл. 

вул. Гагаріна, 51, с. 

Сущани, 

Олевський р-н, 

Житомирська обл. 

0,1100 - - 0,1100 

17 Зозуля Юрій 

Михайлович 

вул. Григорія 

Сковороди, 5 кв.1, м. 

Олевськ, Житомирська 

обл. 

ІІ пров. 

Гетьманський, 1-Д, 

м. Олевськ, 

Житомирська обл. 

0,1000 0,1000 - - 

18 Тимощук Оксана 

Леонідівна 

вул. Садова, 22, м. 

Олевськ, Житомирська 

обл. 

вул. Яблунева, 7, м. 

Олевськ, 

Житомирська обл. 

0,1000 0,1000 - - 

 

 

Начальник управління земельних відносин               Н.І. Біленець 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                          
УКРАЇНА 

           ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 
 

Р І Ш Е Н Н Я  № 660 

ХХVІІІ сесія             VІІІ скликання 

 

від 07.06.2018 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 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 ст.ст. 8, 20, 

22, 25, 50 Закону України «Про землеустрій», 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, 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 за КВЦПЗ) 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 ХХVІІІ сесії Олевської міської  ради 

VІІІ скликання від 07.06.2018 року № 660  «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 

 

 

Загальн

а 

площа, 

га 

 

Для 

будівн

ицтва 

і 

обслуг

овува

ння 

житло

вого 

будин

ку, 

госпо

дарсь

ких 

будіве

ль і 

спору

д,  га 

Для 

індиві

дуаль

ного  

садівн

ицтва,     

га 

Для 

ведене 

собист

о ос 

селян

ськог

о 

госпо

дарст

ва, га 

Для 

будівн

ицтва  

індиві

дуаль

них 

гараж

ів, га 

Кадастровий номер 

земельної ділянки 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Гайченя 

Людмила 

Петрівна 

вул. 

Житомирська, 

73, с. Кишин, 

Олевський р-н, 

Житомирська 

обл. 

вул. 

Житомирська, 

73, с. Кишин, 

Олевський р-н, 

Житомирська 

обл. 

0,1702 - - 0,170

2 

- 1824484001:11:006:0038 

2 Гайченя 

Олександр 

Адамович 

вул. 

Житомирська, 

73, с. Кишин, 

Олевський р-н, 

Житомирська 

обл. 

вул. Перемоги, 

24, с. Кишин, 

Олевський р-н, 

Житомирська 

обл. 

0,2600 - - 0,260

0 

- 1824484001:11:011:0023 

3 Гунько Ніна 

Іванівна 

вул. Юрія 

Тютюнника, 14, 

вул. Юрія 

Тютюнника, 2-б, 

0,0700 0,070

0 

- - - 1824455100:02:042:0057 



 
м. Олевськ, 

Житомирська 

обл. 

м. Олевськ, 

Житомирська 

обл. 

4 Ковальчук Юрій 

Миколайович 

вул. Зарічна, 12, 

с. Артинськ, 

Олевський р-н, 

Житомирська 

обл. 

вул. Шевченка, 

23 б, с. 

Артинськ, 

Олевський р-н, 

Житомирська 

обл. 

0,2439 0,243

9 

- - - 1824487202:06:001:0009 

5 Грабарчук 

Володимир 

Володимирович 

вул. Хмелівська, 

24, м. Олевськ, 

Житомирської 

обл. 

урочище 

«Ставок», с. 

Хмелівка, 

Олевський р-н, 

Житомирська 

обл. 

2,0000 - - 2,000

0 

- 1824487205:16:009:0001 

6 Ковальчук 

Петро 

Олександрович 

вул. Лісна, 121, 

с. Хмелівка, 

Олевський р-н, 

Житомирської 

обл. 

вул. Молодіжна, 

5, с. Хмелівка, 

Олевський р-н, 

Житомирська 

обл. 

0,1541 0,154

1 

- - - 1824487205:16:003:0036 

7 Шапорда Іван 

Іванович 

вул. Підгірна, 2,  

с. Копище, 

Олевський р-н, 

Житомирська 

обл. 

вул. Зарічна, 27, 

м. Олевськ, 

Житомирська 

обл. 

0,1000 - 0,100

0 

- - 1824455100:02:035:0061 

8 Безушко 

Олександр 

Валентинович 

вул. Рекордна, 

69, м. Миколаїв 

вул. Мирна, 27, 

с. Рудня-

Озерянська, 

Олевський р-н,  

Житомирська 

обл. 

0,2500 0,250

0 

- - - 1824456002:02:001:0004 

9 Хлань Максим 

Валерійович 

вул. 

Фарзаводська, 

10 кв.2, м. 

Олевськ. 

Житомирська 

обл. 

вул. Степова, 12, 

м. Олевськ, 

Житомирська 

обл. 

0,0959 0,095

9 

- - - 1824455100:01:016:0179 

10 Ковальчук 

Назар 

Володимирович 

вул. 

Володимирська, 

36. кв.2, м. 

Олевськ, 

Житомирська 

обл. 

вул. Олевська, 

м. Олевськ, 

Житомирська 

обл. 

0,0100 - - - 0,010

0 

1824455100:01:005:0073 

11 Шибецький 

Володимир 

Петрович 

вул. 

Партизанська, 

17, с. Лопатичі, 

Олевський р-н, 

Житомирська 

обл. 

вул. Степова, 

12-а, м. Олевськ, 

Житомирська 

обл. 

0,0959 0,095

9 

- - - 1824455100:01:016:0178 

12 Потапчук 

Володимир 

Миколайович 

вул. Я. Галана, 

21, с. Лопатичі, 

Олевськ, 

Житомирська 

обл. 

вул. Шевченка, 

29, с. Хмелівка, 

Олевський р-н, 

Житомирська 

обл. 

0,1950 0,195

0 

- - - 1824487205:16:004:0022 

13 Корчевський 

Віктор 

Миколайович 

вул. Гоголя, 2, 

м. Олевськ, 

Житомирська 

обл. 

вул. Річна, 74-а, 

с. Хмелівка, 

Олевський р-н, 

Житомирська 

обл. 

0,1734 0,173

4 

- - - 1824487205:16:007:0036 

14 Хромець Яна 

Олегівна 

вул. Рад, 12, м. 

Олевськ, 

вул. Рад, 10, м. 

Олевськ, 

0,0800 0,0800 - - - 1824455100:02:044:0049 



 
Житомирська обл. Житомирська обл. 

15 Сидорчук 

В’ячеслав 

Володимирович 

вул. Богдана 

Хмельницького, 

66 б, м. Олевськ, 

Житомирська обл. 

вул. Грибна, 2, с. 

Соснівка, 

Олевський р-н, 

Житомирська обл. 

0,1581 0,1581 - - - 1824487204:14:001:0133 

16 Сидорчук Марія 

Василівна 

вул. Богдана 

Хмельницького, 

66 б, м. Олевськ, 

Житомирська обл. 

вул. Грибна, 2-А, 

с. Соснівка, 

Олевський р-н, 

Житомирська обл. 

0,1700 0,1700 - - - 1824487204:14:001:0132 

17 Федосюк Надія 

Юхимівна 

вул. Герцена, 18 

кв.4, м. Олевськ, 

Житомирська обл. 

вул. Олевської 

республіки, 96, м. 

Олевськ, 

Житомирська обл. 

0,0806 - 0,0806 - - 1824455100:02:008:0035 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                     
УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  №  661 

ХХVІІІ сесія              VІІІ скликання  

 

від 07.06.2018 року 

 

Про надання дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки комунальної власності 

з метою передачі її у постійне користування 

для будівництва та обслуговування  

інших будівель громадської забудови 

 

      Розглянувши заяву відділу освіти молодіт та спорту Олевської міської 

ради про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки комунальної власності з метою передачі її у 

постійне користування для будівництва та обслуговування інших будівель 

громадської забудови (Код 03.15 за КВЦПЗ), керуючись ст.ст. 12,92, 95, 96, 

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

«Про землеустрій», ст. 33 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. Надати дозвіл відділу освіти молодіт та спорту Олевської міської ради, на 

договірних умовах з проектною землевпорядною організацією на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

комунальної власності з метою передачі її в постійне користування для 

будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови(Код 

03.15 за КВЦПЗ) орієнтовною площею 0,6421 га, яка розташована в с.Хочине  

по вул. Малікова. 

2. Відділу освіти молодіт та спорту Олевської міської ради  проект 

землеустрою в місячний термін подати на розгляд на затвердження чергової 

сесії міської ради.  

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника 

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

комісію міської ради з питань земельних відносин, охорони природи та 

надзвичайних ситуацій. 

 

Міський голова                        О.В. Омельчук 


