
ПРОЕКТ 

Перелік питань на чергову тридцять першу сесію Олевської міської ради 

VІІІ скликання від 06.09.2018 року. 

1. Про затвердження на посаду заступника міського голови  

 

2. Про надання одноразової матеріальної допомоги громадянам ОТГ 

 

3. Про перейменування вулиці та провулку  

 

4. Про надання згоди на прийняття у комунальну власність Олевської 

міської об’єднаної територіальної громади нерухомого майна. 

 

5. Про внесення змін до «Переліку майна, що може бути передане в 

оренду» 
  

6. Про оголошення конкурсу на право оренди комунального майна,що 

належить до комунальної власності Олевської міської об’єднаної 

територіальної громади 

 

7. Про затвердження звітів оцінки майна об’єкта комунальної власності  

 

8. Про укладання договору оренди нерухомого майна 

 

9. Про внесення доповнень до рішення ХХІХ сесії Олевської міської ради 

VІІІ скликання від 05.07.2018 року № 677 «Про надання дозволу на 

передачу на баланс та у господарське відання основних засобів» 

 

10. Про внесення доповнень до Методики розрахунку орендної плати за 

майно Олевської міської ради, яке передається в оренду 

 

11. Про внесення доповнень до Програми економічного і соціального  

розвитку Олевської міської об’єднаної територіальної громади  на 2018 рік  

 

12. Про затвердження Положення «Про порядок списання, безоплатної 

передачі майна, яке належить до комунальної власності Олевської 

міської об’єднаної територіальної громади» 

 

13. Про надання дозволу на списання основних засобів-

біологічних активів 

 

14. Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних  

ділянок комунальної власності з метою передачі їх в користування на 

умовах оренди 
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15. Про припинення права постійного користування земельною ділянкою 

комунальної власності для будівництва індивідуальних гаражів та 

передачу її у постійне користування. 

 

16. Про внесення змін у рішення сесій Олевської міської ради 
  

17. Про розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок комунальної власності з метою зміни цільового призначення  

 

18. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної  

ділянки комунальної власності для розміщення та експлуатації об’єктів 

дорожнього сервісу з метою продажу на конкурентних засадах 

(земельних торгах) 

 

19.Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки комунальної власності для будівництва 

та обслуговування будівель торгівлі з метою передачі в користування 

на умовах оренди 

 

20. Про надання дозволу на виготовлення звіту про експертну грошову 

оцінку земельних ділянок.  

 

21. Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок комунальної власності з метою їх 

державної реєстрації. 

 

22. 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). 
 

23. 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) тадля ведення 

особистого селянського господарства. 

 

24. 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 
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індивідуального садівництва, для ведення особистого селянського 

господарства та для будівництва індивідуальних гаражів.  

 

25. 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. 
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        УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  №  

ХХХІ сесія                VІІІ скликання  

 

від 06.09.2018 року 

 

Про надання одноразової 

матеріальної допомоги 

громадянам ОТГ 

 

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 – 3 000,00 грн.; 

   -  Особі, 2 на лікування – 3 000,00 грн.; 

   -  Особі, 3  на лікування дитини – 3 000,00 грн.; 

   -  Особі, 4 на лікування дитини – 5 000,00 грн.; 

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

   -  Особі, 6 на лікування дитини – 10 000,00 грн.; 

   -  Особі, 7 на лікування – 5 000,00 грн.; 

   -  Особі, 8 на лікування дитини – 5 000,00 грн.; 

   -  Особі, 9  на лікування – 5 000,00 грн.; 

   -  Особі, 10 на лікування – 5 000,00 грн. 

  

2. Кошти в сумі 49 000,00 грн. додатково виділити при розподілі 

перевиконання доходної частини міського бюджету за 9 місяців 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  
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        УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

Р І Ш Е Н Н Я  №  

ХХХІ сесія                VІІІ скликання  

 

від 06.09.2018 року 

 

Про перейменування 

вулиці та провулку  

 

Розглянувши заяву тимчасово виконуючої обов’язки старости сіл 

Калинівка, Ліски, Бацево Назарчук Надії Вікторівни щодо перейменування 

вулиці Суворова в с. Бацеве на вулицю Бульби Боровця, провулку 

Жовтневого в с. Калинівка на пров. Павла Ковжуна, керуючись 

розпорядженням голови Житомирської обласної державної адміністрації від 

20.05.2016 року № 140 «Про перейменування топонімічних об’єктів та 

демонтаж пам’ятників та пам’ятних знаків у Житомирській області», ст. ст. 

26, 37, 73 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська 

рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Перейменувати: 

1.1. Вулицю Суворова в с. Бацеве Олевського району Житомирської 

області на вулицю Бульби Боровця в с. Бацеве Олевського 

району Житомирської області,  

1.2. Провулок Жовтневий в с. Калинівка Олевського району 

Житомирської області на провулок Павла Ковжуна в с. 

Калинівка Олевського району Житомирської області. 

2. Виконавчому комітету міської ради направити листи з даним рішенням 

до Житомирської філії державного підприємства  

«Національні інформаційні системи», Олевського відділення поліції 

Коростенського ВП ГУНП  у Житомирській області, Олевського 

відділення Коростенського МБТІ, районного ГУ МНС, відділу 

статистики в Олевському районні, Олевського відділу ведення 

Державного реєстру виборців. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого 

заступника міського голови Ніколайчука О.В. та постійну комісію 

міської ради з питань містобудування, будівництва, транспорту, 

житлово-комунального господарства, комунальної власності, 

промисловості, підприємництва та сфери послуг. 

Міський голова       О.В. Омельчук 
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        УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  №  

ХХХІ сесія                VІІІ скликання  

 

від 06.09.2018 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 статтями 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 нерухомого майна – незавершене 

будівництво нежитлової будівлі (лікарні), що розташований за адресою: вул. 

Шевченка, 14-В, с. Жубровичі, Олевський район, Житомирська область.   

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

питань містобудування, будівництва, транспорту, житлово-комунального 

господарства, комунальної власності, промисловості, підприємництва та 

сфери послуг (Осипчук В.В.). 

 

 

 

Міський голова             О.В. Омельчук 
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УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 

ХXХI сесія         VІІІ скликання  

 

від 06.09.2018 року 

 

Про внесення змін до «Переліку майна, 

що може бути передане в оренду» 

 

 

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

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

України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішенням ХХІІ сесії 

Олевської міської ради VІІІ скликання від 12.01.2018 року № 423 «Про 

перелік майна, що може бути передане в оренду», 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 «Переліку майна, що може бути передане в оренду», 

затвердженого рішенням ХХІІ сесії Олевської міської ради VІІІ 

скликання від 12.01.2018 року № 423 «Про перелік майна, що може бути 

передане в оренду», доповнивши його об’єктами нерухомого майна, 

згідно з додатком. 

2. Загальному відділу виконавчого апарату Олевської міської ради 

(Саковець Л.В.) оприлюднити дане рішення на офіційному веб-сайті 

Олевської міської ради та у місцевих засобах масової інформації (газета 

«Зорі над Убортю»). 

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

комунальної власності Олевської міської ради (Ковальчук О.Б.) провести 

незалежну експертну оцінку нерухомого комунального майна, що може 

бути передане в оренду.  

4. Контроль за виконанням данного 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 
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Додаток 

до рішення ХХХІ сесії Олевської 

міської ради VIII скликання від 

06.09.2018 року № ___  «Про 

внесення змін до «Переліку 

майна, що може бути передане в 

оренду» 

 

ПЕРЕЛІК 

об’єктів нерухомого майна комунальної власності Олевської міської 

об’єднаної територіальної громади, які можуть бути передані в оренду 

 

№ Найменування майна Площа Адреса орендованого 

майна 

 

1. 

 

Частина нежитлового 

приміщення 

 

 

14,0 м2 

Житомирська 

область, 

Олевський район, 

с. Майдан, 

вул. Національного 

Визволення, 54б 

 

 

Секретар ради                                                                                   В.О. Шейко 
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УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  №  

ХXХI сесія        VІІІ скликання  

 

від 06.09.2018 року  

Про оголошення конкурсу на право 

оренди комунального майна,що 

належить до комунальної власності 

Олевської міської об’єднаної  

територіальної громади 

 

Відповідно до рішення ХХХІ сесії Олевської міської ради VІІІ скликання від 

06.09.2018 року № «Про внесення змін до «Переліку майна, що може буди 

передане в оренду», керуючись ст. ст. 26, 60 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», Положенням про оренду майна Олевської міської 

ради, затвердженим рішенням Х сесії Олевської міської ради VІІІ скликання 

від 13.06.2017 року №157, 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. Оголосити конкурс на право оренди нерухомого майна, що перебуває у 

комунальній власності Олевської міської об’єднаної територіальної громади: 

на частину нежитлового приміщення, загальною площею – 14,0 м2, яка 

розташована за адресою: вул. Національного Визволення, 54б, с. Майдан, 

Олевського району, Житомирської області. 

2. Загальному відділу виконавчого апарату Олевської міської ради (Саковець 

Л.В.) оприлюднити дане рішення на офіційному веб-сайті Олевської міської 

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

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

належить до комунальної власності Олевської міської об’єднаної 

територіальної громади (додаються). 

4. Контроль за виконанням данного 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 
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Додаток 

до рішення ХХХІ сесії Олевської міської ради VIII скликання 

від 06.09.2018 року №____ «Про оголошення конкурсу на право 

оренди комунального майна, що належить до комунальної 

власності Олевської міської об’єднаної територіальної 

громади» 

 

Умови конкурсу на право оренди нерухомого майна, що належить до 

комунальної власності  

Олевської міської об’єднаної територіальної громади 

1. Найбільший запропонований розмір орендної плати за використання 

нерухомого майна за цільовим призначенням, порівняно із початковим 

розміром орендної ставки, який розрахований згідно Методика розрахунку 

орендної плати за комунальне майно Олевської міської об’єднаної 

територіальної громади, яке передається в оренду затвердженої рішенням 

ХXIV сесії VІІІ скликання Олевської міської ради  від 20.03.2018 року 

№510; 

2. Відшкодування переможцем конкурсу витрат на здійснення незалежної 

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

виставленими рахунками відповідних засобів масової інформації; 

3. Рекомендований строк оренди об’єкту: 2 (два) роки 11 місяців з 

можливістю подальшого продовження;  

4. Страхування орендованого майна;  

5. Відшкодування підприємству, надавачу комунальних послуг, вартості 

наданих послуг, витрат на утримання прибудинкової території, вартості 

послуг по ремонту і технічному обслуговуванню інженерного обладнання 

та внутрішньо будинкових мереж. Сплата за послуги проводиться на 

підставі договорів з постачальниками;  

6. Утримання об’єктів відповідно до санітарно-екологічних та 

протипожежних норм,  дотримання правил охорони праці;  

7. Підтримання належних умов експлуатації та технічного стану об’єкту 

оренди;  

8. У повному обсязі виконувати усі зобов’язання, зазначені у договорі 

оренди;  

9. Своєчасно здійснювати за власний рахунок поточний та інші види ремонту 

орендованого майна. Ця умова не розглядається як дозвіл на виконання 

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

стосовно компенсації вартості ремонту. Вартість поточного та/або 

капітального ремонту, здійсненого орендарем за власні кошти, в рахунок 

орендної плати не зараховується. Витрати орендаря на - проведення 

поточного та/або капітального ремонтів відшкодуванню не підлягають; 

10. Своєчасне і у повному обсязі внесення орендної плати щомісяця у 

визначений термін. 

Для участі у конкурсі, учасник у запечатанному конверті, завіреному на 

місці склеювання конверта печаткою або підписом заявника з позначкою «На 

конкурс», подає до міської ради наступні документи:  

- Заяву про участь в конкурсі; 
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- Пропозицію щодо розміру орендної плати із зазначенням суми прописом 

та цифрами;   

- Повідомлення про вид провадження підприємницької, господарської або 

іншої діяльності. 

Відомості про претендента на участь у конкурсі:  

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

- документи, що посвідчують повноваження представника юридичної особи;  

- копії установчих документів (належним чином завірені);  

- базовий витяг з Єдиного державного реєстру юридичних та фізичних осіб-

підприємців, який виданий не більше як за 30 днів до дня подачі 

документів.  

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

- копію документа, що посвідчує особу та належним чином оформлену 

довіреність на представника;  

- за наявності відповідного статусу – базовий витяг з Єдиного державного 

реєстру юридичних та фізичних осіб-підприємців, який виданий не 

пізніше, як за 30 днів до дня подачі документів;  

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

малого підприємництва – фізичної особи – платника єдиного податку; 

- повідомлення про вид провадження підприємницької, господарської або 

іншої діяльності. 

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

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

реквізити претендента на участь у конкурсі. 

Якщо при відкритті запечатаних конвертів виявилося, що учасники 

конкурсу, які відповідно до поданих пропозицій можуть бути визнані 

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

ж засіданні можуть надати додаткові пропозиції у письмовому вигляді, щодо 

більшого розміру орендної плати (ставки). 

Переможцем конкурсу буде визнано учасника конкурсу, який відповідає 

всім умовам конкурсу, визначеним конкурсною комісією та який надав 

пропозиції про найбільший розмір орендної плати (ставки) порівняно із 

початковим розміром орендної ставки (тобто найбільший розмір місячної 

орендної плати за використання об’єкта оренди порівняно із стартовою 

орендною платою за базовий місяць розрахунку). 

Документи на конкурс приймаються за адресою: 11001, Житомирська 

область, м. Олевськ, вул. Свято-Миколаївська, будинок 4, 1-й поверх (Відділ 

економічного розвитку, транспорту, туризму, інвестицій та комунальної 

власності). 

 

 

Секретар ради                                                                          В.О. Шейко 
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УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

 ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ  

 

Р І Ш Е Н НЯ  № 

ХХХІ сесія                     VІІІ скликання  

 

від 06.09.2018 року 

 

Про затвердження звітів оцінки 

майна об’єкта комунальної власності  

 

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

самоврядування в Україні», ст. 12 Закону України «Про оцінку майна, 

майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», Постановою 

Кабінету Міністрів України від 10 грудня 2003 року №1891 «Про 

затвердження методики оцінки майна», а також з метою розрахунку 

стартової мінімальної орендної плати, міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1.Затвердити звіти про оцінку майна, що належить до комунальної власності 

Олевської міської об’єднаної територіальної громади, а саме: 

- виготовлений Олевською філією Житомирської товарної агро-промислової 

біржі (Я.С. Іванченко): Серія АЕ № 000973 від 20.08.2018 року на нежитлове 

приміщення, загальною площею 14,0 м2, що розташоване за адресою: вул. 

Національного Визволення, 54б, с. Майдан, Олевського району, 

Житомирської області у сумі 22 316,00 грн. (двадцять дві тисячі триста 

шістнадцять гривень 00 копійок) без урахування ПДВ; 

- виготовлений Олевською філією Житомирської товарної агро-промислової 

біржі (Я.С. Іванченко): Серія АЕ №000972 від 13.08.2018 року на частину 

приміщення в нежитловій будівлі лікувального корпусу комунальної 

установи «Олевська центральна лікарня» Олевської міської ради, загальною 

площею 4,7 м2, що розташоване за адресою: пров. Промисловий, 2, м. 

Олевськ, Олевського району, Житомирської області у сумі 29 914,00 грн. 

(двадцять дев’ять тисяч дев’ятсот чотирнадцять гривень 00 копійок) без 

урахування ПДВ. 

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

комунальної власності Олевської міської ради (Ковальчук О.Б.) провести 

розрахунок стартової мінімальної орендної плати на частину нежитлового 

приміщення, площею 14,0 м2, що розташоване за адресою: вул. 

Національного Визволення, 54б, с. Майдан, Олевського району, 
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Житомирської області та на частину приміщення в нежитловій будівлі 

лікувального корпусу комунальної установи «Олевська центральна лікарня» 

Олевської міської ради, загальною площею 4,7 м2, що розташоване за 

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

Житомирської області 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

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

комунального господарства, комунальної власності, промисловості, 

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

 

 

 

 

Міський голова        О.В. Омельчук 
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УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

Р І Ш Е Н НЯ  № 

 

ХХХІ сесія                    VІІІ скликання 

 

від 06.09.2018 року 

 

Про укладання договору  

оренди нерухомого майна 

 

Розглянувши лист фізичної особи-підприємця Новак Галини 

Миронівни, а також установчі документи, які до нього додаються, керуючись 

ст. 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Положенням 

про оренду майна територіальної громади міста Олевськ, затвердженого 

рішенням Х сесії Олевської міської ради VІІІ скликання від 13.06.2017 року 

№ 157, враховуючи висновки та рекомендації постійної комісії міської ради з 

питань містобудування, будівництва, транспорту, житлово-комунального 

господарства, комунальної власності, промисловості, підприємництва та 

сфери послуг, міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Укласти договір оренди нерухомого майна, що належить до комунальної 

власності Олевської міської об’єднаної територіальної громади та перебуває 

на балансі комунальної установи «Олевська центральна лікарня» Олевської 

міської ради з фізичною особою-підприємцем Новак Галиною Миронівною 

на частину нежитлового приміщення вестибюлю лікувального корпусу, яке 

знаходиться за адресою: пров. Промисловий, 2, м. Олевськ, Житомирської 

області, загальною площею – 4,7м2  з 02.10.2018 року на 2 роки 11 місяців із 

сумою орендної плати: 448,71 грн./міс. (чотириста сорок вісім гривень 

сімдесят одна копійка в місяць). 

2. Комунальній установі «Олевська центральна лікарня» Олевської міської 

ради, головному лікарю Казюку О.В., підписати договір про передачу в 

оренду зазначеного нерухомого майна, відповідно до Положення про оренду 

майна Олевської міської ради.  

3. Контроль за виконанням данного 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 
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УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

Р І Ш Е Н Н Я  №  

XXIX сесія                      VІІІ скликання  

 

від 06.09.2018 року 

 

Про внесення доповнень до рішення ХХІХ сесії Олевської  

міської ради VІІІ скликання від 05.07.2018 року № 677  

«Про надання дозволу на передачу на баланс  

та у господарське відання основних засобів» 

 

З метою підвищення ефективності використання комунального майна 

за цільовим призначенням, у відповідності до вимог чинного законодавства 

України, керуючись ст. ст. 26, 60 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», рішенням ХХІХ сесії Олевської  міської ради 

VІІІ скликання від 05.07.2018 року № 677 «Про надання дозволу на передачу 

на баланс  та у господарське відання основних засобів» та враховуючи 

висновки і 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 доповнення до рішення ХХІХ сесії Олевської  міської ради VІІІ 

скликання від 05.07.2018 року № 677 «Про надання дозволу на передачу 

на баланс  та у господарське відання основних засобів», замінивши у п.1 

слова «трактор гусеничний, марка – ДТ-75» наступним змістом: «трактор 

гусеничний, марка – ДТ-75, інвентарний номер – 101511465, первісна 

(балансова) вартість – 12 794,00 грн. (дванадцять тисяч сімсот дев’яносто 

чотири гривні 00 копійок)». 

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 



ПРОЕКТ 

 
УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

Р І Ш Е Н Н Я  №  

XXIX сесія                      VІІІ скликання  

 

від 06.09.2018 року 

 

Про внесення доповнень до Методики розрахунку 

орендної плати за майно Олевської міської ради, 

яке передається в оренду 

 

Відповідно до Законів  України «Про місцеве самоврядування в 

Україні»,«Про оренду державного та комунального майна», Постанови 

Кабінету Міністрів України «Про методику розрахунку орендної плати за 

державне майно та пропозиції її розподілу» від 23.11.2016 року № 930, 

рішенняXXIV Олевської міської радиVIII скликання  від 20.03.2018 року № 

510 «Про внесення змін до Методики розрахунку орендної плати за майно 

Олевської міської ради, яке передається в оренду, та затвердження в новій 

редакції», рішення XIV Олевської міської ради VIII скликання  від 12.10.2017 

року № 290 «Про внесення змін до Методики розрахунку орендної плати», 

рішення XIV Олевської міської ради VIII скликання  від 12.10.2017 року № 

290 «Про внесення змін до Методики розрахунку орендної плати», а також  

враховуючи висновок постійної комісії міської  ради з питань планування, 

фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку, міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Внести доповнення до п.25  рішення XXIV Олевської міської ради  VIII 

скликання  від 20.03.2018 року № 510 «Про внесення змін до Методики 

розрахунку орендної плати за майно Олевської міської ради, яке передається 

в оренду, та затвердження в новій редакції», а саме: «Орендна плата 

розрахована за Методикою,  перераховується комунальному некомерційному 

підприємству «Олевський Центр первинної медичної допомоги» Олевської 

міської ради  в розмірі 100%  до  31.12.2018 року». 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

міськоїради з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-

економічного розвитку (Шевчук Ю.І.). 

 

Міський голова                          О.В.Омельчук 
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УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

Р І Ш Е Н Н Я  №  

XXIX сесія                      VІІІ скликання  

 

від 06.09.2018 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», розглянувши лист в.о. старости с. Лопатичі Горпиніч Наталії 

Максимівни від 16.08.2018 року № 1515 з проханням включити до Програми 

економічного та соціального розвитку Олевської міської об’єднаної 

територіальної громади об’єкти по с. Лопатичі, а також враховуючи висновки 

і рекомендації постійної комісії міської ради з питань планування, фінансів, 

бюджету та соціально-економічного розвитку, міська рада 

 ВИРІШИЛА: 

1.  Внести доповнення до 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, а саме:  

1.1. Розділ 2 «Санітарна очистка та утримання об’єктів благоустрою» 

доповнити пунктами: 

  - № 31 - «Капітальний ремонт огорожі кладовища в с. Лопатичі по вул. 

Гагаріна», обсяг фінансових ресурсів становить - 262 511,00 грн. (двісті 

шістдесят дві тисячі п’ятсот одинадцять гривень 00 копійок); 

  - № 32 - «Капітальний ремонт огорожі кладовища в с. Лопатичі по вул. 

Зарічна», обсяг фінансових ресурсів становить – 299 522,00 грн. (двісті 

дев’яносто дев’ять тисяч п’ятсот двадцять дві гривні 00 копійок); 

1.2. Розділ 7 «Поліпшення  матеріально-технічної бази закладів медицини, 

освіти, культури» доповнити пунктом № 130 – «Виготовлення проектно-

кошторисної документації по капітальному ремонту приміщення 

Лопатицької ЗОШ І-ІІІ ст. по вул. Гагаріна, 50 в с. Лопатичі, Олевського 

району, Житомирської області», обсяг фінансових ресурсів становить – 50 

000,00 грн. (п’ятдесят тисяч гривень 00 копійок). 
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2. Контроль за виконанням рішення покласти на  першого заступника 

міського голови з питань економічного розвитку, інвестицій, земельних 

відносин та комунальної власності 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 
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УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

Р І Ш Е Н Н Я  №  

XXIX сесія                      VІІІ скликання  

 

від 06.09.2018 року 

 

Про  затвердження Положення  

«Про порядок списання, безоплатної  

передачі майна, яке належить до  

комунальної власності Олевської 

міської об’єднаної територіальної 

громади» 

 

Відповідно до Законів  України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», 

постанови Кабінету Міністрів України  від 08.11.2007року № 1314 «Про 

затвердження Порядку списання об'єктів державної власності», 

національного положення (стандарт) бухгалтерського обліку в держаному 

секторі 121 «Основні засоби» (затверджено наказом Міністерства фінансів 

України від 12.10.10р. № 1202), методичних рекомендацій з бухгалтерського 

обліку основних засобів суб’єктів державного сектору (затверджено наказом 

Міністерства фінансів України від 13.01.15р. № 11, із змінами та 

доповненнями (наказ Міністерства фінансів  від 25.09.15р. № 840) та  

враховуючи висновок постійної комісії міської  ради з питань планування, 

фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку, міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1.  Затвердити Положення  «Про порядок  списання, безоплатної передачі 

майна, яке належить до комунальної власності Олевської міської об’єднаної 

територіальної громади»  (додається). 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської 

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

розвитку (Шевчук Ю.І.). 

 

 

Міський голова                              О.В.Омельчук 
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Додаток  до рішення ХХХІ сесії           

                                                         Олевської міської ради VIII               

                                                         скликання від 06.09.2018р. №______  

Положення 

«Про порядок списання, безоплатної передачі майна, яке належить до 

 комунальної  власності Олевської міської об’єднаної територіальної 

громади»   

І. Загальна частина 

          Порядок списання, безоплатної передачі майна, яке належить до 

комунальної власності Олевської міської об’єднаної територіальної громади 

(надалі – Положення) розроблено з метою ефективного використання майна, 

здійснення належного контролю за списанням основних засобів, 

встановлення єдиних вимог до порядку списання майна, що є комунальною 

власністю територіальної громади. 

          Це Положення розроблено відповідно до законів України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», «Про бухгалтерський облік та фінансову 

звітність в Україні», постанови Кабінету Міністрів України  від 

08.11.2007року № 1314 «Про затвердження Порядку списання об'єктів 

державної власності», національного положення (стандарт) бухгалтерського 

обліку в держаному секторі 121 «Основні засоби» (затверджено наказом 

Міністерства фінансів України від 12.10.10р. № 1202), методичних 

рекомендацій з бухгалтерського обліку основних засобів суб’єктів 

державного сектору (затверджено наказом Міністерства фінансів України від 

13.01.15р. № 11, із змінами та доповненнями (наказ Міністерства 

фінансів  від 25.09.15р. № 840). 

1.1. Положення визначає єдині вимоги до порядку списання майна, яке 

належить до комунальної власності Олевської міської об’єднаної 

територіальної громади, а саме: матеріальні активи, що відповідно до 

законодавства України визнаються основними засобами  (надалі – майно). 

 1.2. Списання майна здійснюється способом ліквідації, безоплатної передачі 

з балансу виконавчих органів міської ради, підприємств, установ, 

організацій, закладів. 

 1.3. Суб'єктами господарювання є комунальні підприємства, бюджетні 

установи, організації, заклади, що засновані на власності Олевської міської 

об’єднаної територіальної громади (надалі - суб'єкти господарювання, 

бюджетні установи). 

 1.4. Терміни, які використовуються у цьому Положенні, вживаються у 

значенні, наведеному у законодавчих актах, що регулюють питання 
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правового режиму власності відповідного майна та питання управління 

майном, його оцінки та бухгалтерського обліку. 

1.5. Положення поширюється на майно, яке належить до комунальної  

власності Олевської міської об’єднаної  територіальної громади та закріплено 

за суб'єктами господарювання, бюджетними установами або виконавчим 

органом міської ради. 

1.6. Діяцього Положення не поширюється на майно, порядок списання якого 

визначається окремими законами України та нормативно-правовими актами. 

 ІІ. Порядок списання майна, яке належить до комунальної власності 

Олевської міської об’єднаної територіальної громади, способом 

ліквідації 

  2.1. Списанню з балансів суб'єктів господарювання, бюджетних 

установ або виконавчих органів міської ради підлягає майно, що відповідає 

наведеним нижче критеріям за умови, що знос, нарахований у розмірі 100 

відсотків вартості основних засобів, не може бути підставою для їх списання: 

        2.1.1. Фізично зношене, морально застаріле, непридатне для подальшого 

використання. 

        2.1.2.Виявлене у результаті інвентаризації як недостача (здійснюється 

списання після відшкодування його вартості, крім випадків, коли здійснити 

таке відшкодування неможливо). Відшкодування сум збитків здійснюється 

відповідно до Закону України «Про визначення розміру збитків, завданих 

підприємству, установі, організації розкраданням, знищенням (псуванням), 

недостачею або втратою дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння та 

валютних цінностей» та постанови Кабінету Міністрів від 22.01.96р. № 116 

«Про затвердження Порядку визначення розміру збитків від розкрадання, 

нестачі, знищення (псування) матеріальних цінностей» із змінами та 

доповненнями. 

        2.1.3. Втратило критерій визнання активу, тобто отримання економічних 

вигод від його використання у майбутньому не очікується (морально 

застаріле, фізично зношене). 

        2.1.4. Пошкоджене внаслідок аварій чи стихійного лиха (за умови, що 

відновлення його є неможливим та/або економічно недоцільним). 

 2.2. Списання майна здійснює суб'єкт господарювання, бюджетна установа 

або виконавчий орган міської ради, на балансі якого воно перебуває, після 

отримання на це відповідного дозволу, який надається: 

        2.2.1. На списання об'єктів нерухомого майна, транспортних засобів, 

непридатних для подальшого використання і повністю не амортизованих 
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основних засобів – рішенням міської ради на підставі акта про списання 

майна, затвердженого керівником суб’єкта господарювання, бюджетної 

установи або виконавчого органу міської ради та погодженого заступником 

міського голови, якому підпорядковується відповідний суб’єкт 

господарювання. 

        2.2.2. На списання повністю амортизованих основних засобів, первісна 

(переоцінена) вартість яких становить більш як 5000 грн. – рішенням  сесії 

міської ради на підставі акта про списання майна, затвердженого керівником 

суб’єкта господарювання, бюджетної установи або виконавчого органу 

міської ради та погодженого заступником міського голови, якому 

підпорядковується відповідний суб’єкт господарювання. 

        2.2.3. На списання повністю амортизованих основних засобів первісна 

(переоцінена) вартість яких становить до 5000 грн. – за розпорядженням, 

наказом керівника суб’єкта господарювання,бюджетної установи і 

виконавчих органів відповідно до цього Положення на підставі акта про 

списання майна, затвердженого керівником суб’єкта господарювання, 

бюджетної установи або виконавчого органу міської ради. 

        2.2.4. Суб'єкти господарювання, бюджетні установи та виконавчі органи 

міської ради при списанні майна, яке не належить до основних засобів, а 

саме: інших необоротних матеріальних активів, малоцінних необоротних 

матеріальних активів, нематеріальних активів та всіх груп запасів, повинні 

керуватися нормами діючого законодавства України і проводити їх списання 

без надання дозволу рішенням сесії Олевської  міської ради на підставі акта 

про списання майна, затвердженого керівником суб’єкта господарювання, 

бюджетної установи або виконавчого органу міської ради. При цьому 

керівник контролює процес списання і несе відповідальність за достовірність 

та правильність документів на списання. 

2.3. З метою отримання дозволу на списання майна суб'єкти господарювання, 

бюджетні установи та виконавчі органи міської ради за актом прийняття-

передачі подають протягом року, по мірі необхідності, до відділу 

економічного розвитку, транспорту, туризму, інвестицій та комунальної 

власності  міської ради  необхідні документи, передбачені законодавством та 

цим Положенням для їх попереднього розгляду та встановлення 

відповідності до всіх нормативних документів, які регламентують порядок 

надання дозволу на списання майна, що перебуває в комунальній власності 

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

2.3.1. Обгрунтування необхідності та доцільності списання майна, а також 

наявність обтяжень чи обмежень стосовно розпорядження майном. 
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2.3.2. Акт інвентаризації майна, що пропонується до списання, згідно з 

додатком 1. 

2.3.3. Акт технічного стану майна, затверджений керівником суб'єкта 

господарювання або керівником виконавчого органу міської ради. 

2.3.4. Копії документів на майно за наявності (у разі відсутності надається 

пояснення). 

2.3.5. При списанні транспортного засобу, крім зазначених вище документів, 

подає: 

2.3.6. Копію технічного паспорта. 

2.3.7. Акт технічного стану автотранспортного засобу. 

2.3.8.Висновок балансоутримувача з визначення придатності для подальшої 

експлуатації транспортного засобу або його частин. 

2.4. Керівник суб'єкта господарювання або виконавчого органу міської ради 

несе відповідальність за зміст наданих документів та достовірність наведених 

у них даних. 

2.5. Відділ економічного розвитку, транспорту, туризму, інвестицій  та 

комунальної власності міської ради надає для розгляду пакет 

документів  постійній комісії міської ради для отримання висновку щодо 

доцільності (або недоцільності) надання міською радою дозволу на списання 

комунального майна. 

2.6. Після отримання висновку постійної комісії міської ради, повний пакет 

розглянутих комісією документів, що стосуються комунального майна, яке 

пропонується до списання подається на розгляд сесії міської ради.  

2.7. Рішення про надання чи відмову у наданні згоди на списання майна 

приймається відповідно чинного законодавства України. 

2.8. Рішення про надання згоди на списання майна оформляється у формі 

рішення сесії міської ради, а про відмову у наданні такої згоди – у формі 

листа, підготовленого суб’єктом управління - (відділом економічного 

розвитку, транспорту, туризму, інвестицій  та комунальної власності міської 

ради). 

2.9. Рішення про відмову у наданні згоди на списання майна приймається у 

разі, коли: 

2.9.1. Документи не відповідають вимогам, визначеним у пункті 2.3 і 2.9 

цього Положення, або надано не повний перелік документів. 

2.9.2. Визначено інші способи використання майна, що пропонується до 

списання. 
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2.9.3. Заявник подав передбачені цим Положенням документи з порушенням 

установлених вимог, а також коли у документах наявні суперечності; 

2.9.4. Відповідно до законодавства заборонено розпорядження майном.  

2.10. Для встановлення факту непридатності майна, що є комунальною 

власністю Олевської  міської об’єднаної територіальної   громади, і 

встановлення неможливості або неефективності проведення його відновного 

ремонту чи неможливості його використання іншим чином, а також для 

оформлення документів на його списання, розпорядчим актом керівника 

суб’єкта господарювання, бюджетної установи, організації або виконавчого 

органу міської ради утворюється  комісія у складі: 

- Керівника або його заступника (голова комісії); 

- Головного бухгалтера або його заступника (в установі де штатним розписом 

посада головного бухгалтера не передбачена – особи, на яку покладено 

ведення бухгалтерського обліку); 

- Працівників відповідного профілю, які добре знають об'єкти, що підлягають 

списанню. 

2.11. Повноваження з визначення непридатності майна можуть бути 

надані   щорічній інвентаризаційній комісії. 

2.12. Розпорядчий акт утворення постійно діючої інвентаризаційної комісії 

поновлюється щорічно або за потреби. 

2.13. Для участі у роботі комісії зі встановлення непридатності майна, що 

перебуває під наглядом державних інспекцій, запрошується фахівець 

відповідної інспекції, відповідно до чинного законодавства України, який 

підписує акт про списання або передає комісії свій письмовий висновок, який 

додається до акта і є його невід'ємною частиною. 

2.14. Комісія суб'єкта господарювання, бюджетної установи або виконавчого 

органу міської ради: 

2.15.1. Проводить у встановленому законодавством України порядку 

інвентаризацію майна, що пропонується до списання, та за її результатами 

складає відповідний акт. 

2.15.2. Проводить обстеження майна, що підлягає списанню, 

використовуючи при цьому необхідну технічну документацію (технічні 

паспорти, відомості дефектів та інші документи), а також дані 

бухгалтерського обліку. 

2.15.3. Визначає економічну (технічну) доцільність чи недоцільність 

відновлення та/або подальшого використання майна і вносить відповідні 

пропозиції про його продаж, безоплатну передачу чи ліквідацію. 
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2.15.4. Встановлює конкретні причини списання майна: фізична зношеність, 

моральна застарілість, непридатність для подальшого використання, або 

пошкодження внаслідок аварії чи стихійного лиха та неможливість 

відновлення, або виявлення його в результаті інвентаризації як нестачі. 

2.15.5. Встановлює осіб, з вини яких трапився передчасний вихід майна з 

ладу (якщо такі є). 

2.15.6. Визначає можливість використання окремих вузлів, деталей, 

матеріалів та агрегатів об'єкта, що підлягає списанню і проводить їх оцінку. 

2.15.7. Здійснює контроль за вилученням зі списаного майна придатних 

вузлів, деталей, матеріалів та агрегатів, а також вузлів, деталей, матеріалів та 

агрегатів, що містять дорогоцінні метали і дорогоцінне каміння, визначає їх 

кількість, вагу та контролює здачу на склад і оприбуткування на відповідних 

балансових рахунках. 

2.15.8. Складає відповідно до законодавства України акти на списання майна 

за встановленою типовою формою. 

2.15.9. Комісія несе відповідальність за правдивість і достовірність 

встановлених у ході роботи даних. 

2.16. За результатами роботи складається протокол засідання комісії, до 

якого додаються: 

2.16.1. Акт інвентаризації майна комунальної власності, що пропонується до 

списання. 

2.16.2. Акти технічного стану майна, що пропонується до списання. 

2.16.3. Акти на списання майна. 

2.16.4. Інші документи (копія акта про аварію, висновки відповідних 

інспекцій, державних органів тощо (за наявності). 

2.17. У протоколі засідання комісії зазначаються пропозиції щодо способів 

використання майна, списання якого за висновками комісії є недоцільними, 

заходи з відшкодування вартості майна, у результаті інвентаризації якого 

виявлена нестача, чи розукомплектованого майна. 

2.18. Протокол засідання комісії підписують всі члени комісії, які несуть 

відповідальність за зміст та достовірність наведених у протоколі даних. 

2.19. У разі незгоди з рішенням комісії її члени мають право викласти у 

письмовій формі свою окрему думку, що додається до протоколу засідання і 

є його невід'ємною частиною. 

2.20. В акті на списання майна детально зазначаються причини його списання 

та робиться висновок про економічну (технічну) недоцільність та/або 

неможливість відновлення майна. 



ПРОЕКТ 

2.21. У разі списання майна, пошкодженого внаслідок аварії чи стихійного 

лиха, до акта на його списання додається належним чином завірена копія 

акта про аварію, у якій зазначаються причини, що призвели до неї. 

2.22. Протокол засідання комісії, акт інвентаризації, акти на списання майна 

та технічного стану затверджує керівник суб'єкта господарювання, 

бюджетної установи або керівник виконавчого органу міської ради, який несе 

персональну відповідальність за зміст та достовірність наведених у 

документах даних. 

2.23. Розбирання та демонтаж майна, що пропонується до списання, 

проводиться тільки після отримання відповідного дозволу на списання, 

оформленого згідно з цим Положенням (крім випадків пошкодження майна 

внаслідок аварії чи стихійного лиха).  

2.24. Розбирання, демонтаж та списання майна, а також відображення на 

рахунках бухгалтерського обліку фактів проведення відповідних 

господарських операцій згідно з цим Положенням забезпечує безпосередньо 

суб'єкт господарювання, бюджетна установа або виконавчий орган міської 

ради, на балансі якого перебуває майно. 

2.25. Всі вузли, деталі, матеріали та агрегати розібраного та демонтованого 

обладнання, придатні для ремонту іншого обладнання чи для подальшого 

використання, а також матеріали, отримані у результаті списання майна, 

оприбутковуються з відображенням на рахунках бухгалтерського обліку. 

2.26. Непридатні для використання вузли, деталі, матеріали та агрегати, 

оприбутковуються як вторинна сировина (металобрухт тощо). 

2.27. Оцінка придатних вузлів, деталей, матеріалів та агрегатів, отриманих у 

результаті списання майна, проводиться відповідно до законодавства 

України. 

2.28. Вилучені після демонтажу та розбирання майна вузли, деталі, матеріали 

та агрегати, що містять дорогоцінні метали і дорогоцінне каміння, підлягають 

здачі суб'єктам господарювання, які провадять діяльність із збирання та 

первинної обробки брухту і відходів дорогоцінних металів і дорогоцінного 

каміння на підставі ліцензій, одержаних відповідно до вимог Закону України 

«Про ліцензування певних видів господарської діяльності». 

2.29. Забороняється знищувати, здавати у брухт з кольорових і чорних 

металів техніку, апаратуру, прилади та інші вироби, що містять дорогоцінні 

метали і дорогоцінне каміння, без попереднього їх вилучення та одночасного 

оприбуткування придатних для подальшого використання деталей. 



ПРОЕКТ 

2.30. Кошти, що надійшли у результаті списання майна залишаються у 

розпорядженні суб'єктів господарювання, бюджетних установ та виконавчого 

органу міської ради. 

2.31. Суб'єкти господарювання, на балансі яких перебувало майно, подають у 

місячний термін після закінчення процедури розбирання, демонтажу та 

оприбуткування до відділу економічного розвитку, транспорту, туризму, 

інвестицій  та комунальної власності міської ради звіт про списання майна 

комунальної власності згідно з додатком 2. 

2.32. У разі наявності зауважень до звіту відділ економічного розвитку, 

транспорту, туризму, інвестицій  та комунальної власності міської ради 

повертає його суб'єктові господарювання для врахування зауважень та 

подання протягом 10 робочих днів звіту для нового розгляду. 

2.33. Керівник суб'єкта господарювання, бюджетної установи або керівник 

відповідного виконавчого органу міської ради контролює дотримання норм 

цього Положення та несе персональну відповідальність за зміст та 

достовірність наданих документів. 

 ІІІ. Порядок списання майна, яке належить до комунальної власності 

Олевської міської об’єднаної територіальної громади, способом 

безоплатної передачі 

3.1. Безоплатна передача майна, яке належить до комунальної власності 

Олевської міської об’єднаної територіальної громади з балансу на баланс 

суб'єктів господарювання, бюджетних установ або виконавчих органів 

міської ради здійснюється за погодженням сторін з дозволусесії  міської 

ради. 

3.2. Безоплатна передача майна, яке належить до комунальної власності 

Олевської міської об’єднаної територіальної громади, в тому числі морально 

застаріла комп’ютерна техніка, придатна для подальшого використання 

передається з комунальної власності до інших форм власності згідно з 

вимогами діючого законодавства України з дозволу міської ради, в разі 

відсутності запитів на таке майно від суб’єктів господарювання, бюджетних 

установ або виконавчого органу міської ради.  

ІV. Прикінцеві положення 

4.1. Керівник суб'єкта господарювання, бюджетної установи або керівник 

виконавчого органу міської ради контролює, організовує, забезпечує та 

відповідає за дотримання процедури списання майна відповідно до цього 

Положення. 
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4.2. Керівник суб'єкта господарювання, бюджетної установи та керівник 

виконавчого органу міської ради несуть відповідальність за зміст та 

достовірність документів, що надаються згідно з цим Положенням. 

4.3. Керівник суб'єкта господарювання, бюджетної установи або керівник 

виконавчого органу міської ради відповідає згідно з чинним законодавством 

України за цільове використання коштів, отриманих від реалізації основних 

засобів (рухомого майна). 

4.4. Спірні питання, що виникають у процесі списання майна відповідно до 

цього Положення, вирішуються у відповідності з вимогами чинного 

законодавства України.       

  

 

Секретар ради         В.О. Шейко 
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 Додаток 1  до рішення ХХХІ сесії           

                                                         Олевської міської ради VIII               

                                                         скликання від 06.09.2018р. №______  

 

                                                     

                                                                                      ЗАТВЕРДЖУЮ: 

                                                                     

        ____________________________ 

(посада керівника суб’єкта 
господарювання, бюджетної установи або 
виконавчого органу  міської ради) 

                                                                  

 ____________________________ 

                                                                (підпис),               (ініціали та прізвище) 

                                                             ____________________ 20____ р. 

                                                                М. П.                     

  

АКТ 

інвентаризації майна, що пропонується до списання 

  

________________________________________________________________________ 

          (найменування суб’єкта господарювання та його місцезнаходження) 

 ________________________________________________________________________ 

 На підставі наказу від ___________ 20 ___ р. № _____ 

 Комісією у складі __________________________________________________________ 

                                                                (посада, прізвище та ініціали членів комісії) 

 __________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________ 

Проведено інвентаризацію майна комунальної власності,  що пропонується до списання 

станом на ______   ________ 20 __ р 

Інвентаризацію розпочато ___ _________ 20 __ р. 

Інвентаризацію закінчено ___ _________ 20 __ р. 

Під час проведення інвентаризації встановлено: 

№ 

з/п 

Наймену 

вання 

Рік 

випуску 

(рік 

введення 

в експлуа- 

тацію) 

Номер Станом на _____________ 200__ р. 

Примітка 

Інвентар 

ний 

Заводсь 

кий 

Фактично виявлено 

За даними 

бухгалтерського 

обліку 

Кіль 

кість 

первісна 

(переоцінена) 

вартість, грн.. 

Кіль 

кість 

первісна 

(переоцінена) 

вартість, грн. 
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Усього 

Голова комісії:                     ______________                   ___________________ 

                                               (підпис)                                         (ініціали та прізвище) 

Члени комісії:                       ______________                 ____________________ 

                                               (підпис)                                        (ініціали та прізвище) 

  

Секретар міської ради                                                          В.О. Шейко 
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Додаток  2 до рішення ХХХІ сесії           

                                                         Олевської міської ради VIII               

                                                         скликання від 06.09.2018р. №______  

                                                   

                                                                                      ЗАТВЕРДЖУЮ 

                                                              __________________________________ 
(посада керівника суб’єкта господарювання,   бюджетної установи або 

виконавчого органу    міської ради) 

                                                                                                           

                                                              ___________________________________ 

                                                                (підпис),               (ініціали та прізвище) 

  

                                                              ____________________ 20____ р. 
                                                                 М. П.                     

  

  

ЗВІТ 

про списання основних засобів комунальної власності 

 

Усього 

Голова комісії:          ______________      ___________________ 

                                      (підпис)                      (ініціали та прізвище) 

  

Члени комісії:           ______________          ____________________ 

  

  

Усього 

Голова комісії:        ______________          ___________________ 

                                   (підпис)                          (ініціали та прізвище) 

Члени комісії:          ______________             ___________________ 

  

   

 Секретар міської ради                                                      В.О. Шейко 
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УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

Р І Ш Е Н Н Я  №  

XXIX сесія                      VІІІ скликання  

 

від 06.09.2018 року 

 

Про надання дозволу на списання 

основних засобів-біологічних активів 

 

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

самоврядування в Україні», постанови Кабінету Міністрів України від 8 

листопада2007 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 відділу освіти, молоді та спорту Олевської міської ради від 

03.09.2018 року № 1035, акти на вибраковку коней в кількості 4-ох голів від 

31.08.2018 року, а також враховуючи рекомендації постійної комісії міської 

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

розвитку, міська рада  

ВИРІШИЛА: 

1. Надати дозвіл на списання основних засобів-біологічних активів, які 

знаходяться в експлуатації відділу освіти, молоді та спорту Олевської 

міської ради, в зв’язку з використанням їх нормативного ресурсу на 100%, 

з подальшою здачею на забій та використанням отриманих коштів, 

відповідно до потреб комунальної установи:  

 

Назва об’єкта 

Інвентарний 

(номенклатурн

ий) номер 

Дата введення 

в 

експлуатацію 

(рік) 

Первісна 

(переоцінена 

вартість), 

грн. 

Знос, 

грн. 

Ліквідаційна 

вартість, 

грн. 

Жеребець 

«Бублик» 

Зубковицька 

ЗОШ І-ІІІ ст. 

101700001 2001 866,00 866,00 0,00 
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Кінь б/н 

Лопатицької 

ЗОШ І-ІІІ ст. 

101700001 2002 1137,00 1137,00 0,00 

Кінь «Миша» 

Кишинська 

ЗОШ І-ІІІ ст. 

11700001 1986 1181,00 1181,00 0,00 

Кобила 

«Маша» 

Кишинська 

ЗОШ №І-ІІІ ст. 

11700002 1985 1181,00 1181,00 0,00 

 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

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

економічного розвитку (Шевчук Ю.І). 

 

Міський голова                                                                    О.В. Омельчук 
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УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

Р І Ш Е Н Н Я  №  

XXIX сесія                      VІІІ скликання  

 

від 06.09.2018 року 

 

Про затвердження проектів землеустрою  

щодо відведення земельних  ділянок 

комунальної власності з метою передачі їх 

в користування на умовах оренди 

 

         Розглянувши заяви ТОВ «АЙЕСПІ ЕНЕРДЖІ», зареєстрованого за 

адресою: вул. Авіаконструктора Антонова,  Солом’янський  район, м.Київ; 

Особіи, 1, проживає за адресою: вул. Адреса, 2, м. Олевськ, Олевського 

району, Житомирської області та  надані документи,  керуючись  ст. 12, 92, 

93, 95, 96, 120, 122, 123, 124, 141 Земельного кодексу України, ст. ст. 8, 20, 22, 

25, 50, 51 Закону України «Про землеустрій», Законом України «Про оренду 

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

враховуючи рекомендації постійної комісії міської ради з питань земельних 

відносин, охорони природи та надзвичайних ситуацій, міська рада 

ВИРІШИЛА:  

1. Затвердити ТОВ «АЙЕСПІ ЕНЕРДЖІ»,  проект землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки комунальної власності для розміщення та 

експлуатації об’єктів і споруд телекомунікацій (Код 13.01 за КВЦПЗ) з 

метою передачі її в користування на умовах  оренди загальною  площею  

0,0060  га за адресою:  вул. Свято-Миколаївська, 146-а, м. Олевськ,  

Олевського району, Житомирської області, кадастровий номер 

1824455100:01:017:0130, який розроблено ТОВ «Кадастровий центр».  

2. Затвердити Особі, 1 проект землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки комунальної власності для будівництва та обслуговування будівель 

торгівлі (Код 03.07 за КВЦПЗ) з метою передачі її в користування на умовах  

оренди загальною  площею  0,1500  га за адресою: вул.Житомирська, 2, 

с.Зубковичі,  Олевського району, Житомирської області, кадастровий номер 

1824483201:05:004:0021, який розроблено ФОП СЕРЕДА О.В. 

3. ТОВ «АЙЕСПІ ЕНЕРДЖІ», Сауху Дмитру Петровичу   в місячний термін 

укласти та зареєструвати договір оренди земельної ділянки, відповідно до 

вимог чинного законодавства України. 
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4.ТОВ «АЙЕСПІ ЕНЕРДЖІ», встановити орендну плату в розмірі 12 % від 

нормативно-грошової оцінки земельної ділянки для розміщення та 

експлуатації об’єктів і споруд телекомунікацій (Код 13.01 за КВЦПЗ). 

5. Особі, 1   встановити орендну плату в розмірі 12 % від нормативно-

грошової оцінки земельної ділянки для будівництва та обслуговування 

будівель торгівлі (Код 03.07 за КВЦПЗ). 

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

за достовірність, якість і безпеку заходів, передбачених проектом 

землеустрою. 

7.  У разі закінчення терміну користування земельною ділянкою, 

повернути дану земельну ділянку у відання міської ради у стані придатному 

для подальшого їх використання за призначенням або звернутись до 

Олевської міської ради не пізніше ніж за тридцять днів до закінчення 

договору оренди землі щодо його поновлення. 

8.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника  

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

ради з питань земельних відносин, охорони природи та надзвичайних 

ситуацій. 

 

 

Міський голова                              О.В. Омельчук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРОЕКТ 

                                 
        УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  №  

ХХХІ сесія                VІІІ скликання  

 

від 06.09.2018 року 

 

Про припинення права постійного користування 

земельною ділянкою комунальної власності 

для будівництва індивідуальних гаражів 

та передачу її у постійне користування 

       

  Розглянувши звернення Житомирського обласного центру зайнятості  

№ 2001/16-18 від 11.07.2018 року та надані документи щодо необхідності 

переоформлення права постійного користування земельною ділянкою у 

зв’язку з припиненням юридичної особи та реорганізацією Олевського 

районного центру зайнятості шляхом приєднання до Житомирського 

обласного центру зайнятості, керуючись ст.ст. 12,92, 95, 96, 116, 123, 125, 126 

122,141 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. Припинити право постійного користування земельною ділянкою 

комунальної власності для будівництва індивідуальних гаражів та дію 

«Державного акту на право постійного користування землею» І-Ж № 

002090 виданого Олевському районному центру зайнятості на земельну 

ділянку для будівництва індивідуальних гаражів (Код  02.05 за КВЦПЗ), 

загальною площею 0,0065 га  кадастровий номер1824455100:01:030:0040, 

яка розташована за адресою: бульвар Воїнів Афганців, 17,  м.Олевськ, 

Олевський р-н, Житомирська область. 

2. Передати Житомирському обласному центру зайнятості в постійне 

користування земельну ділянку комунальної власності для будівництва 

індивідуальних гаражів (Код  02.05 за КВЦПЗ), загальною площею 0,0065 

га кадастровий номер1824455100:01:030:0040, яка розташована за 

адресою: бульвар Воїнів Афганців, 17,  м.Олевськ, Олевський р-н, 

Житомирська область. 

3.   Житомирському обласному центру зайнятості: 
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1) зареєструвати право постійного користування на вищезазначену земельну 

ділянку для будівництва індивідуальних гаражів  , відповідно до чинного 

законодавства; 

2) земельну ділянку використовувати за цільовим призначенням у 

відповідності до вимог Земельного кодексу України. 

 Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника управління 

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

ради з питань земельних відносин,  охорони природи та надзвичайних 

ситуацій. 

 

 

Міський голова                             О.В. Омельчук  
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        УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  №  

ХХХІ сесія                VІІІ скликання  

 

від 06.09.2018 року 

 

Про внесення змін у  рішення  
сесій Олевської міської ради 
           

   Розглянувши заяви громадян: 

- Особи,1, проживає за адресою: вул. Адреса, 29, м.Кременчук 

Полтавська область про внесення змін до рішення VІІІ сесії Олевської 

міської ради VІІІ скликання від 12.05.2017 року № 128 «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 жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), для ведення 

садівництва та для ведення особистого селянського господарства»; 

- Особи, 2, яка проживає за адресою вул. Адреса,44-а,кв.4, м.Олевськ, 

Олевський р-н, Житомирська область про внесення змін до рішення 

ХХХ сесії VІІІ скликання № 731 від 09.08.2018 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) та для ведення 

особистого селянського господарства»; 

- Особи, 3, який проживає за адресою: вул.Адреса,16, с.Кишин, 

Олевський р-н, Житомирська область про внесення змін до рішення 

ХХХ сесії VІІІ скликання № 732 від 09.08.2018 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, для ведення особистого селянського 

господарства та для будівництва індивідуальних гаражів». 
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У звязку із необхідністю виправлення технічних помилок: 

-  у рішенні ХХІХ сесії Олевської міської ради VІІІ скликання від 

05.07.2018 року № 695 «Про продаж (викуп) земельної ділянки 

комунальної власності на земельних торгах для будівництва і 

обслуговування багатоквартирного житлового будинку у м. Олевськ по 

вул. Промислова,78-а». 

- у рішенні XXVII сесії Олевської міської ради VIII скликання від 11.05. 

2018р. № 603 «Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної 

власності 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», керуючись ст.ст. 12, 40, 81, 88, 89, 96, 

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

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

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

самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної комісії 

міської ради з питань земельних відносин, охорони природи та 

надзвичайних ситуацій, міська рада 

ВИРІШИЛА:  

1. Внести зміни у Додаток до рішення VІІІ сесії VІІІ скликання № 128 від 

12.05.2017 року «Про надання дозволу на розроблення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

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

передачі безоплатно у власність, для будівництва і обслуговування жилого 

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

ведення садівництва та для ведення особистого селянського господарства», 

у пункті 4. Розділів «Орієнтовна площа» та «Для будівництва і 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель та споруд» 

цифри «0, 3000 та 0,2500» змінити на цифри «0,2434», у розділі «Для 

ведення особистого селянського господарства» цифри «0,0500» вилучити. 
 

 

 

№ 

п/

п 

 

 

 

Прізвище, ім’я, 

по батькові 

 

 

 

Місце проживання 

 

 

 

Адреса земельної 

ділянки 

 

 

Орієнто

вна 

площа, 

га 

 

Для 

будівниц

тва і 

обслугов

ування 

жилого 

будинку, 

господар

ських 

будівель 

та 

споруд 

га 

Для 

ведення 

садівниц

тва,  

га 

 

Для 

веденн

я 

особис

того 

селянс

ького 

господ

арства 

 

 

 

 

4 Геньбач Юлія 

Олександрівна 

Полтавська  обл.,м. 

Кременчук, вул. Сєрова, 

с. Хмелівка, вул. 0,2434 0,2434 - - 
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29 Лісова, 88 

 

2. Внести зміни у рішення ХХІХ сесії Олевсьокї міської ради VІІІ скликання 

від 05.07.2018 року № 695 «Про продаж (викуп) земельної ділянки 

комунальної власності на земельних торгах для будівництва і обслуговування 

багатоквартирного житлового будинку у м. Олевськ по вул. Промислова,78-

а.» виклавши пункт «6» у наступній редакції: «6. Призначити дату та час 

проведення земельних торгів у терміни визначені чинним законодавством 

України та визначити місце проведення земельних торгів –  у IV кварталі  

2018 року о 11.00 год. в залі засідань міської ради по вул. Володимирській, 

2». 

3. Внести зміни у рішення XXVII сесії Олевської міської ради VIII скликання 

від 11.05. 2018 р. № 603 «Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної власності 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» виклавши пункт «1» та 

пункт «2» у наступній редакції: 

«1. Надати дозвіл ФОП Особі, 1 на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки комунальної власності 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-к, м.Олевськ, Олевський район, Житомирська область, 

орієнтовною площею 0, 13 га.  

2. Надати дозвіл ФОП Особі, 2 на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки комунальної власності 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-л, м.Олевськ, Олевський район, Житомирська область, 

орієнтовною площею 0,39 га». 

4. Внести зміни у Додаток до рішення ХХХ сесії VІІІ скликання № 731 від 

09.08.2018 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) та для ведення особистого 

селянського господарства», у пункті 11. Розділу «Прізвище, ім’я, по 

батькові» слова «Стожук Сергій Іванович» змінити на слова «Стожук Галина 

Михайлівна», у Розділі «Місце проживання» слова та цифри 

«вул.Коцюбинського,22» змінити на слова «вул.Свято-Миколаївська,44-

а,кв.4». 
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№ 

п/

п 

 

 

 

Прізвище,і

м’я, по 

батькові 

 

 

 

Місце 

проживання 

 

 

 

Адреса 

земельної 

ділянки 

 

 

Загальна 

площа, 

га 

 

Для 

будів 

ництва і 

обслугов

ування 

итлового 

будинку 

господар

ських 

будівель    

і споруд 

га 

Для ведення 

індивідуального 

адівництва,  

 га 

Для ведення 

особистого 

селянського 

спор господ,     

га 

Кадастровий номер 

земельної ділянки 

11 Стожук 

Галина 

Михайлівн

а 

вул.Свято-

Миколаївська, 

44-а,кв.4, м. 

Олевськ, 

Житомирська 

обл. 

вул. 

Михайла 

Коцюбинс

ького, 22, 

м. 

Олевськ, 

Житомирс

ька обл. 

0,1000 0,1000 - - 

1824455100:02:043:0043 

5. Внести зміни у Додаток до рішення ХХХ сесії Олевської міської ради VІІІ 

скликання від 09.08.2018 року № 732 «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, для ведення 

особистого селянського господарства та для будівництва індивідуальних 

гаражів», у пункті 2. Розділів «Орієнтовна площа» та «Для ведення 

особистого селянського господарства» цифри «0, 3500» змінити на цифри «0, 

41». 
 

 

 

№ 

п/

п 

 

 

 

Прізвище, 

ім’я по 

батькові 

 

 

 

Місце 

проживання 

 

 

Адреса 

земельної 

ділянки 

 

 

Орієнтовна 

площа 

га 

Для 

будівництва та 

обслуговування  

житлового 

будинку, 

господарських 

будівель і 

споруд 

(присадибна 

ділянка), га 

Для 

індивідуального 

садівництва,  

га 

Для 

ведення 

особистого 

селянського 

господ 

царства, га 

Для 

будівництва  

індивідуальних 

гаражів, га. 

2 Макарчук 

Анатолій 

Петрович 

вул. 

Вишнева, 16, 

с. Кишин, 

Олевський р-

н, 

Житомирська 

обл. 

вул. 

Вишнева, 16, 

с. Кишин, 

Олевський р-

н, 

Житомирська 

обл. 

0,41 - - 0,41 - 

6.Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника 

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

комісію з питань земельних відносин, охорони природи та надзвичайних 

ситуацій. 

 

 

Міський голова            О.В. Омельчук 

 

 

 



ПРОЕКТ 

                                 
        УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  №  

ХХХІ сесія                VІІІ скликання  

 

від 06.09.2018 року 

 

Про розроблення проектів землеустрою 

щодо відведення земельних ділянок 

комунальної власності з метою зміни 

цільового призначення 

 

    Розглянувши заяву ПП «Дідес» зареєстрованого за адресою: 

вул.Герцена, 19, м.Олевськ, Житомирська область; ТОВ БП «Альфа ЛТД», 

зареєстрованого за адресою: вул.Герцена, 19, м.Олевськ Житомирська 

область щодо зміни цільового призначення земельних ділянок комунальної 

власності та у зв’язку з необхідністю зміни цільового призначення, а саме: 

- земельної ділянки загальною площею 0,1068 га, кадастровий 

номер1824487601:03:004:0021,  розташованої за адресою:  вул. Малікова, 51-

б, с.Хочине Олевський р-н Житомирська область; 

- земельної ділянки загальною площею 0,1236 га кадастровий 

номер1824487201:09:001:0081  розташованої за адресою  вул. Левчука, 39-б, 

с.Тепениця, Олевський р-н, Житомирська область,   керуючись   ст. 12, 95, 96, 

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

землеустрій», 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.Надати дозвіл ПП «Дідес» на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки комунальної власності з метою зміни цільового 

призначення для розміщення та експлуатації основних, підсобних і 

допоміжних будівель та споруд технічної інфраструктури (Код 11.04 за 

КВЦПЗ)  кадастровий номер 1824455100:01:005:0075   загальною площею 

0,6072 га  розташованої за адресою: вул. Герцена, 13-ж, м.Олевськ,  

Олевський р-н,  Житомирська обл. 

2. Надати дозвіл ТОВ Багатопрофільна фірма «АЛЬФА» ЛТД на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної 

власності з метою зміни цільового призначення для  розміщення та 

експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд технічної 
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інфраструктури (Код 11.04 за КВЦПЗ) кадастровий номер 

1824486202:05:006:0029   загальною площею 1,1642 га  розташованої за 

адресою вул. Л.Українки, 120, с.Варварівка,  Олевський р-н,  Житомирська 

обл. 

3. Замовити  розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки комунальної власності з метою зміни цільового призначення для 

будівництва та обслуговування будівель закладів охорони здоров’я та 

соціальної допомоги (Код 03.03 за КВЦПЗ) кадастровий номер 

1824487601:03:004:0021   загальною площею 0,1068 га  розташованої за 

адресою вул. Малікова, 51-б, с.Хочине,  Олевський р-н,  Житомирська обл.  

4. Замовити  розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки комунальної власності з метою зміни цільового призначення для 

будівництва та обслуговування будівель громадських та релігійних  

організацій (Код 03.04 за КВЦПЗ)  кадастровий номер 

1824487201:09:001:0081  загальною площею 0,1068 га  розташованої за 

адресою вул. Левчука, 39-б, с.Тепениця,  Олевський р-н,  Житомирська обл. 

5. Міській раді, ПП «Дідес», ТОВ Багатопрофільна фірма «АЛЬФА» ЛТД    

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

виготовленню документації із землеустрою. 

6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника  

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

ради з питань земельних відносин, охорони природи та надзвичайних 

ситуацій. 

 

 

 

 

Міський голова                                   О.В. Омельчук 
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        УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  №  

ХХХІ сесія                VІІІ скликання  

 

від 06.09.2018 року 

 

Про затвердження проекту землеустрою 

щодо відведення земельної  ділянки 

комунальної власності для розміщення 

та експлуатації об’єктів дорожнього сервісу 

з метою продажу на конкурентних засадах 

(земельних торгах) 

 

        Розглянувши заяву Житомирської товарної агропромислової біржі, 

зареєстрованої за адресою: проспект Незалежності, 91/1, м.Житомир 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 розміщення та експлуатації об’єктів дорожнього 

сервісу (Код 12.11 за КВЦПЗ) загальною площею 0,4100 га, кадастровий 

номер 1824455100:02:004:0024, яка розташована за адресою: вул. Київська, 

60-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 

 

 

 



ПРОЕКТ 

                                 
        УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

Р І Ш Е Н Н Я  №  

ХХХІ сесія                VІІІ скликання  

 

від 06.09.2018 року 

 

Про надання дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки комунальної власності 

для будівництва та обслуговування будівель 

торгівлі з метою передачі в користування 

на умовах оренди 

 

             Розглянувши заяву Особи, 1,  проживає за адресою: І-й пров. 

Московський, 29, м. Олевськ,  Житомирська обл., керуючись ст. ст. 12, 92, 93, 

95, 96, 120,122, 123,124,141 Земельного кодексу України, ст. ст. 20, 22, 25, 50, 

51, 55 Закону України «Про землеустрій», ст. 26 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні»,  враховуючи рекомендації постійної 

комісії з земельних питань, охорони природи та надзвичайних ситуацій, 

міська рада  

ВИРІШИЛА:    

1.Надати дозвіл Особі, 1 на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки комунальної власності в користування на 

умовах оренди для будівництва та обслуговування будівель торгівлі(Код 

03.07 за КВЦПЗ) розташованої за адресою: вул. Герцена, 13-м, м. Олевськ 

Житомирська область, орієнтовною площею  0, 33 га. 

2. Особі, 1 в місячний термін звернутися до суб’єкта господарювання, що є 

виконавцем робіт по виготовленню проектів із землеустрою та продовж 

трьох місяців виготовити проект із землеустрою. 

3. Особі, 1 проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки з метою 

передачі в користування на умовах оренди погоджений у встановленому 

законодавством  порядку в місячний термін подати на чергову сесію міської 

ради на затвердження.  

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 з питань земельних відносин, охорони природи та надзвичайних 

ситуацій. 

Міський голова              О.В. Омельчук 



ПРОЕКТ 

                                
        УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  №  

ХХХІ сесія                VІІІ скликання  

 

від 06.09.2018 року 

 

Про  надання  дозволу    на     

виготовлення  звіту про експертну 

грошову   оцінку  земельних  ділянок  

 

      Розглянувши заяви  ФОП Особи, 1, яка проживає за адресою: 

вул.Адреса, 8, м.Олевськ, Житомирська область; Житомирської товарної 

агропромислової біржі, зареєстрованої за адресою: м.Житомир, проспект 

Незалежності, 91/1  про надання дозволу на виготовлення звіту про 

експертну грошову оцінку на земельну ділянку комунальної власності 

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 ФОП Особі, 1 на  виготовлення звіту з експертної грошової 

оцінки земельної ділянки несільськогосподарського  призначення: площею  

0,0428 га, яка надана в користування  на  умовах  оренди для будівництва та 

обслуговування будівель торгівлі(Код 03.07 за КВЦПЗ)  розташованої за 

адресою: вул.Шкільна, 2-а, м.Олевськ, Житомирська область, кадастровий 

номер 1824455100:01:016:0042. 

2. Надати дозвіл Житомирській товарній агропромисловій біржі на  

виготовлення звіту з експертної грошової оцінки земельної ділянки 

несільськогосподарського  призначення: площею  0,4100 га, з метою 

продажу на конкурентних засадах (земельних торгах), для розміщення та 

експлуатації об’єктів дорожнього сервісу (Код 12.11 за КВЦПЗ)  

розташованої за адресою: вул. Київська, 60-а,  м.Олевськ, Житомирська 

область, кадастровий номер 1824455100:02:004:0024. 

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  
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        УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  №  

ХХХІ сесія                VІІІ скликання  

 

від 06.09.2018 року 

 

Про надання дозволу на розроблення 

проектів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок комунальної власності 

з метою їх державної реєстрації. 

 
          Розглянувши  заяви Особи, 1,  проживає за адресою: вул.Адреса, 63-а, 

м.Олевськ  Житомирська обл., керуючись ст. ст. 12, 92, 93, 95, 96, 120,122, 

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

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

самоврядування в Україні»,  враховуючи рекомендації постійної комісії з 

земельних питань, охорони природи та надзвичайних ситуацій, міська рада  

ВИРІШИЛА:    

1. Надати дозвіл Особи, 1 на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки комунальної власності для розміщення та 

експлуатації об’єктів дорожнього сервісу (Код 12.11 за КВЦПЗ) 

розташованої за адресою: 1 пров. Московський, 11-б, м. Олевськ, 

Житомирська область, орієнтовною площею    0, 15 га, з метою її державної 

реєстрації. 

2. Надати дозвіл Особі, 1 на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки комунальної власності для розміщення та 

експлуатації об’єктів дорожнього сервісу  (Код 12.11 за КВЦПЗ) 

розташованої за адресою: 1 пров. Московський, 11-а, м. 

Олевськ,Житомирська область, орієнтовною площею    0, 09 га, з метою її 

державної реєстрації. 

3. Особі, 1 в місячний термін звернутися до суб’єкта господарювання, що є 

виконавцем робіт по виготовленню проектів із землеустрою та продовж 

трьох місяців виготовити проект із землеустрою. 

4. Особі, 1 проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

погоджений у встановленому законодавством  порядку в місячний термін 

подати на чергову сесію міської ради на затвердження.  

5. Виготовлення проектів землеустрою щодо відведення земельної ділянки та 

документації землеустрою є комерційним ризиком замовника. 



ПРОЕКТ 

6. 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 
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        УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  №  

ХХХІ сесія                VІІІ скликання  

 

від 06.09.2018 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. 
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3. Громадянам, згідно додатку,  розроблену і погоджену у встановленому 

законодавством порядку технічну документацію із землеустрою подати в 

місячний термін на затвердження до міської ради. 

4.Виготовлення технічної документації щодо відведення земельної ділянки 

та документації землеустрою є комерційним ризиком замовника. 

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника 

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

комісію міської ради з питань земельних відносин, охорони природи та 

надзвичайних ситуацій. 

 

 

Міський голова        О.В. Омельчук 
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           Додаток 

до рішення ХХХІ сесії Олевської міської ради VІІІ 

скликання від 06.09.2018 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» 

 

СПИСОК 

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

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

житлового будинку, господарських будівель і споруд. 

 

 

 

 

№ 

п/

п 

 

 

 

Прізвище,м.’я , по 

батькові 

 

 

 

Місце проживання 

 

 

 

Адреса земельної ділянки 

 

 

Загальна 

площа, 

га 

 

Для 

будівництва 

і 

обслуговува

ння 

житлового 

будинку, 

осподарськог

о   будівель і  

споруд, га 

1 2 3 4 5 6 

1 Стохальська Марія 

Миколаївна 

вул. Олевської республіки, 74 

б, м. Олевськ, Житомирська 

обл. 

вул. Олевської республіки, 74 

б, м. Олевськ, Житомирська 

обл. 

0,1000 0,1000 

2 Петровець Алла 

Анатоліївна 

вул. Залізнична, 24 а, кв.1,  

м. Олевськ, Житомирська 

обл. 

вул. Залізнична, 24 а, кв.1, м. 

Олевськ, Житомирська обл. 

0,1000 0,1000 

3 Ничипорчук 

Валентина Григорівна 

вул. Свято-Миколаївська, 

126, м. Олевськ, 

Житомирська обл. 

вул. Свято-Миколаївська, 

126, м. Олевськ, 

Житомирська обл. 

0,1000 0,1000 

4 Гергало Олена 

Михайлівна 

вул. Л. Українки, 12, с. 

Варварівка, Олевський р-н, 

Житомирська обл. 

вул. Фарзаводська, 22 кв.2, м. 

Олевськ, Житомирська обл. 

0,0700 0,0700 

5 Тимошик Людмила 

Анатоліївна 

вул. Вишнева, 10, с. Кишин, 

Олевський р-н, Житомирська 

обл. 

вул. Вишнева, 10, с. Кишин, 

Олевський р-н, Житомирська 

обл. 

0,2500 0,2500 

6 Гергало Марія 

Іванівна 

вул. Урожайна, 11,  

с. Зубковичі, Олевський р-н, 

Житомирська обл. 

вул. Урожайна, 11,  

с. Зубковичі, Олевський р-н, 

Житомирська обл. 

0,2500 0,2500 

7 Гергало Ольга 

Анатоліївна 

вул. Залізнична, 24-а кв.2, 

м. Олевськ, Житомирська 

обл. 

вул. Залізнична, 24-а кв.2,  

м. Олевськ, Житомирська 

обл. 

0,0300 0,0300 

8 Карпов Олег 

Олександрович 

вул. Пушкіна, 26, м. Олевськ, 

Житомирська обл. 

вул. Пушкіна, 26 кв. 2, м. 

Олевськ, Житомирська обл. 

0,0750 0,0750 

9 Борисовець Василь 

Анатолійович 

вул. Сабурова, 5, с. Копище, 

Олевський р-н, Житомирська 

обл. 

вул. Олевської республіки, 

88, м. Олевськ, Житомирська 

обл. 

0,1000 0,1000 

10 Левченко Олена 

Вікторівна 

Бульвар Воїнів Афганців, 5/1, 

м. Олевськ, Житомирська 

обл. 

Бульвар Воїнів Афганців, 5/1, 

м. Олевськ, Житомирська 

обл. 

0,0450 0,0450 
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11 Шпак Микола 

Олександрович 

вул. Овруцька, 15 а, с. 

Лопатичі, Олевський р-н, 

Житомирська обл. 

вул. Кишинська, 1,  

м. Олевськ, Житомирська 

обл. 

0,1000 0,1000 

Начальник управління земельних відносин               Н.І. Біленець 
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        УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  №  

ХХХІ сесія                VІІІ скликання  

 

від 06.09.2018 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) 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 ведення 

особистого селянського господарства, для індивідуального садівництва та 

для будівництва індивідуальних гаражів на підставі, 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 



ПРОЕКТ 

особистого селянського господарства, для індивідуального садівництва та 

для будівництва індивідуальних гаражів. 

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

право власності на земельну ділянку. 

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

достовірність та якість технічної документації. 

5. Контроль за виконанням  рішення покласти на начальника управління 

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

ради з питань земельних відносин,охорони природи та надзвичайних 

ситуацій. 

 

 

 

Міський голова                             О.В. Омельчук 
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Додаток 

до рішення ХХХІ сесії Олевської міської ради VІІІ 

скликання  від 06.09.2018 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 та для будівництва 

індивідуальних гаражів» 

 

 

 

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, 

уд’я, по 

батькові 

 

 

 

Місце 

проживання 

 

 

 

Адреса земельної 

ділянки 

 

 

Загальн

а 

площа, 

га 

 

Для будів 

ництва і 

обслуговуванн

я итлового 

будинку 

господарських 

будівель    і 

споруд га 

Для 

ведення 

індивідуа

льного 

адівництв

а,  

 га 

Для 

ведення 

особист

ого 

селянсь

кого 

спор 

господ,     

га 

Для 

будівн

ицтва 

індивід

уальни

х 

гаражів

, га 

 

 

Кадастровий номер 

земельної ділянки 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Вакуліна 

Марія 

Антонівна 

вул. Соборна, 5, 

с. Жубровичі, 

Олевський р-н, 

Житомирська 

обл. 

вул. Соборна, 5, 

с. Жубровичі, 

Олевський р-н, 

Житомирська 

обл. 

0,2500 0,2500 - - - 1824481601:05:010:0127 

2 Павленко 

Олена 

Сергіївна 

вул. Вишнева, 

11, с. Тепениця, 

Олевський р-н, 

Житомирська 

обл. 

вул. Вишнева, 

11, с. Тепениця, 

Олевський р-н, 

Житомирська 

обл. 

0,5973 0,2500 - 0,3473 - 1824487201:09:003:0051 

1824487201:09:003:0052 

3 Ігнатюк 

Анатолій 

Степанович 

вул. Пушкіна, 7,  

с. Кишин, 

Олевський р-н, 

Житомирська 

обл. 

вул. Пушкіна, 7,  

с. Кишин, 

Олевський р-н, 

Житомирська 

обл. 

0,5558 0,2500 - 0,3058 - 1824484001:11:002:0035 

1824484001:11:002:0036 

4 Паламарчук 

Людмила 

Костянтинів

на 

вул. Свято – 

Миколаївська, 

51а кв. 23, м. 

Олевськ, 

Житомирська 

обл. 

вул. Свято – 

Миколаївська, 

51-а, м. Олевськ, 

Житомирська 

обл. Гараж №1 

0,0033 - - - 0,0033 1804455100:01:030:0062 

5 Саган Надія 

Миколаївна 

вул. 

Першотравнева, 

14, с. Кишин, 

Олевський р-н, 

Житомирська 

обл. 

вул. 

Першотравнева, 

14, с. Кишин, 

Олевський р-н, 

Житомирська 

обл. 

0,2500 0,2500 - - - 1824484001:11:009:0024 

6 Кравченко вул. Садова, 18, вул. Садова, 18, 0,2500 0,2500 - - - 1824487201:09:001:0090 



ПРОЕКТ 

Івану 

Васильович

у 

с. Тепениця, 

Олевський р-н, 

Житомирська 

обл. 

с. Тепениця, 

Олевський р-н, 

Житомирська 

обл. 

 

 

 

Начальник управління земельних відносин               Н.І. Біленець 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРОЕКТ 

                                 
        УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  №  

ХХХІ сесія                VІІІ скликання  

 

від 06.09.2018 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,  

для ведення особистого селянського господарства та для  

будівництва індивідуальних гаражів.  

 

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), 

для  індивідуального садівництва, для ведення особистого селянського 

господарства та для будівництва індивідуальних гаражів, керуючись ст.ст. 

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

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

місцеве самоврядування в Україні», враховуючи висновок постійної комісії з 

питань земельних відносин, охорони природи та надзвичайних ситуацій, 

міська рада 

  ВИРІШИЛА:  

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

землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної власності з 

метою передачі безоплатно у власність для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 

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

садівництва(Код 01.05 за КВЦПЗ) 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) 



ПРОЕКТ 

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    

           

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



ПРОЕКТ 

Додаток 
до рішення ХХХІ сесії міської ради  VІІІ 
скликання від 06.09.2018 №   «Про надання 

дозволу на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки 
комунальної власності з метою передачі 
безоплатно у власність для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна 
ділянка),  для  індивідуального садівництва, 
для ведення особистого селянського 

господарства та для будівництва 
індивідуальних гаражів»  

 

СПИСОК 
громадян, яким надано дозвіл на розроблення    проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної власності 

для будівництва і 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, м.’я 

по батькові 

 

 

 

Місце 

проживання 

 

 

Адреса 

земельної 

ділянки 

 

 

Орієнтовн

а площа 

га 

Для 

будівництва та 

обслуговуванн

я  житлового 

будинку, 

господарських 

будівель і 

споруд 

(присадибна 

ділянка), га 

Для 

індивідуальног

о 

садівництва,  

га 

Для 

ведення 

особистого 

селянськог

о господ 

царства, га 

Для 

будівництва  

індивідуальни

х гаражів, га. 

1 2 3 4 5 6 7  8 

1 Стохальська 

Марія 

Миколаївна 

вул. Олевської 

республіки, 74 

б,  

м. Олевськ, 

Житомирська 

обл. 

вул. Олевської 

республіки, 74 

б,  

м. Олевськ, 

Житомирська 

обл. 

0,0500 - 0,0500 - - 

2 Тимошик 

Людмила 

Анатоліївна 

вул. Вишнева, 

10, с. Кишин, 

Олевський р-

н, 

Житомирська 

обл. 

вул. Вишнева, 

10,  

с. Кишин, 

Олевський р-

н, 

Житомирська 

обл. 

0,8800 - - 0,8800 - 

3 Петровець 

Олександр 

Володимирови

ч 

вул. Західна, 

19,  

м. Олевськ, 

Житомирська 

обл. 

вул. Вишнева, 

15,  

м. Олевськ, 

Житомирська 

обл. 

0,1000 0,1000 - - - 

4 Гергало Марія 

Іванівна 

вул. 

Урожайна, 11,  

с. Зубковичі, 

Олевський р-

н, 

Житомирська 

обл. 

вул. 

Урожайна, 11,  

с. Зубковичі, 

Олевський р-

н, 

Житомирська 

обл. 

0,4700 - - 0,4700 - 

5 Борисовець 

Василь 

Анатолійович 

вул. Сабурова, 

5,  

с. Копище,  

Олевський р-

н, 

Житомирська 

обл. 

вул. Олевської 

республіки, 

88,  

м. Олевськ, 

Житомирська 

обл. 

0,0500 - 0,0500 - - 

6 Романчук 

Ірина 

вул. Олевська, 

1, м. Олевськ, 

вул. 

Співдружност

0,1200 - 0,1200 - - 
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Володимирівна Житомирської 

обл. 

і, м. Олевськ, 

Житомирської 

обл. 

7 Хомутовський 

Андрій 

Анатолійович 

вул. 

Незалежна, 

29,  

с. Рудня-

Хочинська, 

Олевський р-

н, 

Житомирська 

обл. 

вул. Зарічна, 

18, с. Рудня-

Хочинська, 

Олевський р-

н, 

Житомирська 

обл. 

0,2500 0,2500 - - - 

8 Шпак Микола 

Олександрович 

вул. Овруцька, 

15А,  

с. Лопатичі, 

Олевський р-

н, 

Житомирська 

обл. 

вул. 

Кишинська, 1,  

м. Олевськ, 

Житомирська 

обл. 

0,0200 - 0,0200 - - 

9 Дубченко 

Наталія 

Анатоліївна 

вул. 

Співдружност

і, 26, м. 

Олевськ, 

Житомирська 

обл. 

вул. 

Співдружност

і, м. Олевськ, 

Житомирська 

обл. 

0,1200 - 0,1200 - - 

 
 

Начальник управління земельних відносин               Н.І. Біленець 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРОЕКТ 

                                 
        УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  №  

ХХХІ сесія                VІІІ скликання  

 

від 06.09.2018 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. 
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3. Зобов’язати громадян, згідно додатку,  в місячний термін зареєструвати 

право власності на земельну ділянку. 

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

5. Попередити громадян, згідно додатку, про заборону використання 

земельної ділянки до реєстрації  права власності та про цільове 

використання земельних ділянок. 

6. Контроль за виконанням  рішення покласти на начальника управління 

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

питань земельних відносин, охорони природи та надзвичайних 

ситуацій. 

 

 

Міський голова       О.В. Омельчук 
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Додаток 

до рішення ХХХІ сесії Олевської міської  ради 

VІІІ скликання від 06.09.2018 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»  

 

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, 

63м.’я, по 

батькові 

 

 

Місце 

проживання 

 

 

 

Адреса 

земельної 

ділянки 

 

 

Загальна 

площа, 

га 

 

Для 

будівн

ицтва і 

обслуг

овуван

ня 

житлов

ого 

будинк

у, 

63арст

ва6363

оспод 

63арст

ва63 і 

споруд

,  га 

Для 

індиві

дуальн

ого  

садівн

ицтва,     

га 

Для 

ведене 

63соби

сто ос 

селянс

ького 

господ 

63арст

ва, га 

Для 

будівн

ицтва  

індиві

дуальн

их 

гаражі

в, га 

Кадастровий номер 

земельної ділянки 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Гарбар Іван 

Анатолійович 

вул. Ковпака, 

16, с. 

Замисловичі, 

Олевський р-н, 

Житомирська 

обл. 

вул. 

Промислова, 25, 

с. Соснівка, 

Олевський р-н, 

Житомирська 

обл. 

0,1131 0,1131 - - - 1824487204:14:004:0003 

2 Доля Сергій 

Васильович 

вул. Миру, 17, с. 

Забороче, 

Олевський р-н, 

Житомирська 

обл. 

вул. Барвиста, 4, 

с. Соснівка, 

Олевський р-н, 

Житомирська 

обл. 

0,1428 0,1428 - - - 1824487204:14:004:0004 

3 Вакулін Сергій 

Матвійович 

вул. Шкільна, 

33, с. 

Варварівка, 

Олевський р-н, 

Житомирська 

обл. 

с. Варварівка, 

Олевський р-н, 

Житомирська 

обл. 

0,0700 - - 0,0700 - 1824486202:05:004:0059 

4 Ніколайчук 

Віктор 

Миколайович 

вул. 

Промислова, 70 

кв. 5, м. 

Олевськ, 

Житомирська 

обл. 

вул. 

Промислова, 80, 

м. Олевськ, 

Житомирськ 

обл. гараж №2 

0,0024 - - - 0,0024 1824455100:01:039:0027 

5 Мороз Анатолій 

Федорович 

вул. Вишнева, 

12, с. Кам’янка, 

Олевський р-н, 

Житомирська 

обл. 

вул. Лесі 

Українки,  

с. Кам’янка, 

Олевський р-н, 

Житомирська 

обл. 

0,2500 0,2500 - - - 1824483601:05:009:0019 



ПРОЕКТ 

6 Стожук Галина 

Михайлівна 

вул. Свято – 

Миколаївська, 

44 а кв. 4,   

м. Олевськ, 

Житомирська 

обл. 

вул. Михайла 

Коцюбинського, 

22, м. Олевськ, 

Житомирська 

обл. 

0,0400 - 0,0400 - - 1824455100:02:043:0044 

 

 

 

Начальник управління земельних відносин               Н.І. Біленець 
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