
  

УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 798 

ХХХІІІ сесія              VІІІ скликання

  

від 08.11.2018 року 

 

Про затвердження  

звіту про виконання міського  

бюджету за 9 місяців 2018 року 

   

       Заслухавши інформацію начальника фінансового відділу міської ради 

Горпиніч К.О., відповідно до пункту 4 статті 80 Бюджетного кодексу України 

та пункту 23 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», враховуючи  висновок постійної комісії міської ради з питань 

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

рада 

 ВИРІШИЛА: Затвердити  звіт  про  виконання  міського  бюджету  за  9 

місяців 2018 року (додається) по доходах в сумі 196 022 168,92 грн., по 

видатках – 182 673 613,93 грн., по фінансуванню – (-)13 348 554,99 грн., у 

тому числі: 

- по загальному фонду бюджету: 

доходи у сумі 189 795 003,81 грн.; 

видатки у сумі 165 548 922,33 грн.; 

фінансування у сумі – 24 246 081,48 грн.  

- по спеціальному фонду бюджету: 

доходи у сумі 6 227 165,11 грн.; 

видатки у сумі 17 124 691,60 грн.; 

фінансування у сумі  10 897 526,49 грн.  

 

 

 

Міський голова                                                            О.В.Омельчук 

 

 

 

 

 

 

http://old.zt-rada.gov.ua/data/files/new/2017/%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%96%D1%8F%202016%20-%2010.01.2017.xls
http://old.zt-rada.gov.ua/data/files/new/2017/%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%96%D1%8F%202016%20-%2010.01.2017.xls


Звіт про виконання міського 

бюджету  за 9 місяців 2018 року 

 

Відповідно до ст. 28 Бюджетного кодексу України, Олевська міська 

рада  інформує про виконання міського бюджету  9 місяців  2018 року  за 

доходами (з урахуванням міжбюджетних трансфертів) у сумі 196 022,2 тис. 

грн. та видатками – 182 673,6 тис. грн., в тому числі: загальний фонд 

міського бюджету виконано за доходами в сумі 189 795,0  тис. грн., за 

видатками – 165 548,9 тис. грн.; спеціальний фонд за доходами в сумі 6 227,2 

тис.грн., за видатками – 17 124,7 тис. грн., із них доходи загального фонду 

міського бюджету (без урахування міжбюджетних трансфертів) виконано 

на 109,3 відсотків.  

Видатки загального фонду міського бюджету за 9 місяців 2018 року виконано 

на 93,45 відсотків, /план 177 143,9 тис. грн., факт 165 548,9 тис. грн./,  в тому 

числі по основних галузях:  

- по освіті касові видатки склали 100 455,0 тис. грн. при плані 107 640,0 тис. 

грн.; 

- по соціальному захисту  витрачено 4 499,6 тис. грн. при плані 5 203,9  тис. 

грн.;  

- по культурі та мистецтву видатки склали  6 201,9 тис. грн. при плані  6 597,6  

тис. грн.; 

- по фізичній культурі і спорту касові видатки склали 1 149,3 тис. грн. при 

плані 1 393,7 тис. грн.; 

-  по державному управлінню видатки склали  12 642,0 тис. грн. при плані  

13 290,0  тис. грн.; 

-  по охороні здоров’я видатки склали  33 567,5 тис. грн. при плані  35 403,6  

тис. грн.; 

-  по житлово-комунальному господарству касові видатки склали  4 164,1 тис. 

грн. при плані 4 497,7 тис. грн.; 

- по економічній діяльності  касові видатки склали  2 039,5 тис. грн. при 

плані 2 196,4 тис. грн.; 

-   по іншій діяльності (забезпечення діяльності місцевої пожежної охорони 

та резервний фонд)  касові видатки склали 137,2 тис. грн. при плані 228,2 тис. 

грн.; 

-   касові видатки по міжбюджетних трансфертах  склали 692,8 тис. грн. при 

плані 692,8 тис. грн.  

       Заборгованість по заробітній платі та енергоносіях станом на 01.10.2018 

року відсутня. 

 

Міський голова                                                                               О.В.Омельчук 

 

 

 

 



                                              

УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 799 

ХХХІІІ сесія              VІІІ скликання

  

від 08.11.2018 року 
 

Про внесення змін до 

міського бюджету на 2018 рік  

 

Заслухавши інформацію начальника фінансового відділу міської ради 

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

самоврядування в Україні», Бюджетним кодексом України та враховуючи  

висновок постійної комісії міської ради з питань планування, фінансів, 

бюджету та соціально-економічного розвитку, міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1.  Спрямувати на проведення витрат 3 850 000,00 грн. перевиконання 

доходів загального фонду міського бюджету згідно з підсумками 9 місяців 

2018 року. 

2.  Спрямувати на проведення витрат 720 000,00  грн. залишків коштів  

спеціального фонду міського бюджету. 

3.  Внести зміни до рішення міської ради від 22.12.2017 року №402 „Про 

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

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

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

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

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

«Про внесення змін до міського бюджету на 2018 рік», від 07.06.2018 року 

№622 «Про внесення змін до міського бюджету на 2018 рік», від 05.07.2018 

року №662 «Про внесення змін до міського бюджету на 2018 рік», від 

09.08.2018 року №700 «Про внесення змін до міського бюджету на 2018 рік», 

від 04.10.2018 року №763 «Про внесення змін до міського бюджету на 2018 

рік», а саме:      

     3.1. В підпункті 1.1 пункту 1 цифри 250 950 343,16 грн., 246 216 451,34 

грн., 4 733 891,82 грн., 2 025 533,00 грн.  замінити,  відповідно, цифрами 

255 807 988,86 грн., 250 191 778,04 грн., 5 616 210,82 грн., 2 863 452,00 грн. 

          3.2. В підпункті 1.2 пункту 1 цифри 257 114 087,15 грн., 222 989 212,78 

грн., 34 124 874,37 грн. замінити,  відповідно, цифрами 262 691 732,85 грн., 

226 512 125,84 грн., 36 179 607,01 грн. 



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

цілому профіцит загального фонду міського бюджету у сумі 23 679 652,20 

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

          - профіцит загального фонду міського бюджету у сумі 

 27 303 236,94  грн. напрямком використання якого визнати передачу 

коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального 

фонду); 

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

джерелом покриття якого є використання вільного залишку бюджетних 

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

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

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

на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих 

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

887 939,67 грн. 

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

фонду міського бюджету в сумі 30 563 396,19 грн. (додаток 2) джерелами 

покриття якого визначити: 

- надходження із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального 

фонду) в сумі 27 303 236,94 грн.; 

- використання залишків коштів спеціального фонду міського бюджету, які 

виникли станом на 01.01.2018 року у сумі 3 260 159,25 грн., в тому числі від 

надходжень до бюджету розвитку міського бюджету – 2 800 417,76 грн., від 

залишку субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення 

заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій у сумі 

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

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

3.5. У пункті  3  цифри 222 989 212,78 грн., 34 124 874,37 грн. замінити 

відповідно цифрами 226 512 125,84 грн., 36 179 607,01 грн. 

3.6.  У пункті  8 цифри 4 201 450,37 грн.   замінити відповідно цифрами 

5 376 739,37 грн.   

 4. Додатки № 1, 1.1, 2, 3, 4, 4.1, 5, 6 викласти в новій редакції. 

  

 

Міський голова                                                                          О.В.Омельчук 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



                                       

УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 800 

ХХХІІІ сесія              VІІІ скликання

  

від 08.11.2018 року 

 

Про внесення змін до переліку об’єктів,  

що будуть фінансуватися за рахунок субвенції  

на соціально-економічний розвиток території 

 

 Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 

06.12.2017 року №861-р «Деякі питання розподілу у 2017 році субвенцій з 

державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо 

соціально-економічного розвитку окремих територій», рішення ХХVII сесії 

Олевської районної ради VII скликання від 05.04.2018 року №289 «Про 

внесення змін до районного бюджету на 2018 рік», рішення VII сесії 

Кишинської сільської ради VII скликання від 21.10.2016 року №91 «Про 

перейменування вулиць» та відповідно до п.6 Порядку та умов надання 

субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів 

щодо соціально-економічного розвитку окремих територій, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 06.02.2012 року №106, 

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

зв’язку з перейменуванням вулиці Леніна в с.Кишин на вулицю Житомирська 

та враховуючи висновок постійної комісії з питань планування, фінансів, 

бюджету та соціально-економічного розвитку міської ради, міська рада  

ВИРІШИЛА: 

1. У зв’язку з перейменуванням вулиці імені Леніна на вулицю 

Житомирська в селі Кишин Олевського району Житомирської області, 

уточнити перелік об’єктів, затверджених розпорядженням Кабінету 

Міністрів України від 06.12.2017 року №861-р «Деякі питання 

розподілу у 2017 році субвенцій з державного бюджету місцевим 

бюджетам  на здійснення заходів щодо соціально-економічного 

розвитку окремих територій», а саме: змінити найменування об’єкту з: 

«Реконструкція фасадів та прилеглої території дошкільного 

навчального закладу “Дзвіночок” по вул. Леніна, 66 в с. Кишин, 

Олевського району Житомирської області – 420 000,00 грн.» на: 

«Реконструкція фасадів та прилеглої території дошкільного 



навчального закладу “Дзвіночок” по вул. Житомирська, 66 в с. Кишин, 

Олевського району Житомирської області – 420 000,00 грн.».  
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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                            

УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 801 

ХХХІІІ сесія              VІІІ скликання

  

від 08.11.2018 року 

 

Про надання одноразової 

матеріальної допомоги 

громадянам Олевської міської 

ОТГ 

  

Розглянувши подані документи громадян: Борівського Петра 

Станіславовича, проживає за адресою: вул.Вишнева, 20, с.Кишин, 

Олевського району Житомирської області,  Ковальчук Антоніни Іванівни, 

проживає за адресою: вул.Центральна, 49, с.Перга, Олевського районк 

Житомирької області,  Охремчука Олександра Івановича, проживає за 

адресою: пров.Лісний, 8, кв.1, м.Олевськ, Олевського району Житомирської 

області, Ямчинської Марії Степанівни, проживає за адресою:  вул.Павленка, 

3, м.Олевськ, Олевського району Житомирської області, Головенко Тамили 

Володимирівни, проживає за адресою: пров. Свято-Вождвиженський, 7А, 

м.Олевськ,  Олевського району Житомирської області, Корнійчук Наталії 

Сергіївни, проживає за адресою: вул.Лісова, 8, с.Болярка, Олевського району 

Житомирської області,  Кондратовець Людмили Андріївни, проживає за 

адресою: вул.Шевченка, 4, м.Олевськ, Олевського району Житомирської 

області, Бабич Лариси Адамівни, проживає за адресою: вул.Княгині Ольги, 

46/1, с.Замисловичі, Олевського району Житомирської області, Басюк Тетяни 

Миколаївни, проживає за адресою: вул.Олексія Опанасюка, 21, м.Олевськ, 

Озерчук Ольги Адамівни, проживає за адресою: вул.Садова, 9, м.Олевськ, 

Сіренка Олександра Миколайовича, проживає за адресою: 

пров.Московський, 12А, м.Олевськ, Горпиніч Людмили Валеріївни, 

проживає за адресою: вул. Шевченка, 3, с.Лопатичі, Олевського району 

Житомиської області, Васильчука Миколи Миколайовича, проживає за 

адресою: вул.Перемоги, 24, с.Калинівка, Олевського району Житомирської 

області, Васильчука Івана Анатолійовича, проживає за адресою: вул.Миру, 7, 

с.Бацево, Олевського району Житомисрької області,  Ренкас Галини 

Кирилівни, проживає за адресою: вул.Ватутіна, 32, с.Рудня-Замисловицька, 

Олевського району Житомисрької області, Музички Оксани Михайлівни, 

проживає за адресою: вул.Центральна, 1 кв.5, с.Дружба, Олевського району 



Житомисрької області, Люшенка Олександра Сергійовича, проживає за 

адресою: вул.Лісова, 82, с.Хмелівка, Олевського району Житомирської 

області, Микитюка Віктора Івановича, проживає за адресю: вул. Центральна, 

56, кв. 2 в с. Кам'янка Олевського району Житомирської області, 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: 

-   Борівському Петру Станіславовичу на лікування – 3 000,00 грн.; 

-   Ковальчук Антоніні Іванівні на лікування доньки – 3 000,00 грн.; 

-   Охремчуку Олександру Івановичу  на лікування – 3 000,00 грн.; 

-   Ямчинській Марії Степанівні на лікування – 3 000,00 грн.; 

-   Головенко Тамилі Володимирівні на відновлення житла після пожежі – 

5 000,00 грн.; 

-   Корнійчук Наталії Сергіївні на відновлення житла після пожежі – 

5 000,00 грн.; 

-  Кондратовець Людмилі Андріївні на лікування – 5 000,00 грн.; 

-  Бабич Ларисі Адамівні на лікування – 5 000,00 грн.; 

-  Басюк Тетяні Миколаївні на лікування – 3 000,00 грн.; 

-  Озерчук Ользі Адамівні на відновлення житла після пожежі – 5 000,00 

грн.; 

-  Сіренку Олександру Миколайовичу на лікування – 5 000,00 грн.; 

-  Горпиніч Людмилі Валеріївні на лікування сина – 3 000,00 грн.; 

-  Васильчуку Миколі Миколайовичу на відновлення житла після пожежі – 

5 000,00 грн.; 

-  Васильчуку Івану Анатолійовичу на лікування сина – 5 000,00 грн.; 

-  Ренкас Галині Кирилівні  на лікування – 5 000,00 грн.; 

-   Музичці Оксані Михайлівні на лікування – 3 000,00 грн.; 

-   Люшенко Олександру Сергійовичу на лікування – 3 000,00 грн.; 

-   Микитюку Віктору Івановичу на лікування – 3000,00 грн. 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

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

економічного розвитку. 

 

 

 

Міський голова                                                                                О.В.Омельчук 

 

 

 

 



                                

УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 802 

ХХХІІІ сесія              VІІІ скликання

  

від 08.11.2018 року 

 

Про затвердження звіту про оцінку майна 

та купівлю соціального житла 

 

На виконання рішенням XXI сесії Олевської міської ради VIII 

скликання від  22.12.2017 року №402 «Про міський бюджет на 2018 рік»,  

«Програми забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених 

батьківського піклування, та осіб з їх числа на 2018-2022 роки», затвердженої 

рішенням XXIII сесії Олевської міської ради VIII скликання від  08.02.2018 

року №459, відповідно до Закону України «Про основи соціального захисту 

бездомних осіб і безпритульних дітей», Закону України «Про забезпечення 

організаційно-правових умов соціального захисту дітей сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування», керуючись ст. 46 Житлового кодексу 

Української РСР та Законом України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», враховуючи рекомендації постійної комісії міської ради з питань 

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

рада 

ВИРІШИЛА:  

1. Затвердити звіт про оцінку майна №ЗПАЖНК264629 виготовлений 

Житомирською товарною аграрно-промисловою біржею, а саме: 

однокімнатної квартири №13 (загальною площею 35,2 м.кв.) 

п’ятиповерхового житлового будинку, що знаходиться за адресою: вул. 

Свято-Миколаївська, буд. 51-а, м. Олевськ Житомирської області, з 

ринковою вартістю об’єкта – 353 097,00 грн. (триста п’ятдесят три тисячі 

дев’яносто сім гривень 00 копійок).   

2. Придбати однокімнатну квартиру №13 по вул. Свято-Миколаївська, буд. 

51-а,  м. Олевськ Житомирської області, за  ціною  353 097,00грн. ( триста 

п’ятдесят три тисячі дев’яносто сім гривень 00 копійок).  

3. Віднести квартиру визначену у п. 2 даного рішення до житлового фонду 

соціального призначення. 

4. Витрати на нотаріальне посвідчення договору купівлі-продажу покласти 

на продавця. 



5. Уповноважити міського голову Омельчука О.В. підписати договір 

купівлі-продажу житла. 

6. 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. 

 

 

 

Міський голова        О.В.Омельчук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                

УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 803 

ХХХІІІ сесія              VІІІ скликання

  

від 08.11.2018 року 

 

Про розроблення детального  

плану території земельної  

ділянки в  с. Рудня-Хочинська 

Олевського району Житомирської  

області 

 

Відповідно до статей 12, 17 Закону України «Про основи 

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

містобудівної діяльності», постанови Кабінету Міністрів України від 25 

травня 2011 року № 555 «Порядок проведення громадських слухань щодо 

врахувань громадських інтересів під час розроблення проектів містобудівної 

документації на місцевому рівні», ДБН Б.1.1-14:2012 «Склад та зміст 

детального плану території», наказу Міністерства регіонального розвитку, 

будівництва та житлово-комунального господарства України від 16 

листопада 2011 року № 290 «Про затвердження Порядку розроблення 

містобудівної документації», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 

за № 1468/20206 від 20 грудня 2011 року, враховуючи звернення від 27 

вересня 2018 року гр. Палєй Леоніда Станіславовича щодо розроблення 

детального плану території земельної ділянки в с. Рудня-Хочинська 

Олевського району Житомирської області з метою зміни цільового 

призначення з ведення особистого селянського господарства, код КВЦПЗ 

(01.03.) для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) код КВЦПЗ (02.01.), 

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

рада 

ВИРІШИЛА:  

1. Розробити детальний план території земельної ділянки в с. Рудня- 

Хочинська Олевського району Житомирської області з метою зміни 

цільового призначення з ведення особистого селянського господарства код 

КВЦПЗ (01.03.) для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) код КВЦПЗ (02.01.), 

відповідно до договору з організацією, яка має в своєму складі особу з 



відповідним кваліфікаційним сертифікатом на виконання робіт з розроблення 

містобудівної документації. 

2. Замовником на виконання детального плану території земельної ділянки в 

с. Рудня - Хочинська Олевського району Житомирської області, визначити 

Олевську міську раду. 

3. Фінансування робіт з розробки детального плану території земельної 

ділянки в с. Рудня-Хочинська Олевського району Житомирської області 

здійснити за рахунок коштів гр. Палєй Л.С. 

4. Управлінню містобудування, архітектури, будівництва та житлово-

комунального господарства Олевської міської ради забезпечити: 

4.1 організацію оформлення вихідних даних на розробку детального 

плану території; 

4.2 розгляд проектних матеріалів та проведення процедури 

громадських слухань проекту детального плану території у відповідності до 

чинного законодавства; 

4.3 проект детального плану території відповідно до чинного 

законодавства подати на розгляд та затвердження Олевською міською радою. 

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника 

міського голови Ніколайчука О. В. та постійну комісію міської ради з питань 

містобудування, будівництва, транспорту, житлово-комунального 

господарства, комунальної власності, промисловості, підприємництва та 

сфери послуг. 

 

 

Міський голова                                                                          О.В. Омельчук  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                     

УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 804 

ХХХІІІ сесія              VІІІ скликання

  

від 08.11.2018 року 

 

Про внесення змін у рішення XXXII сесії 

Олевської міської ради VIII скликання 

від 04.10.2018р. №770 «Про надання  

згоди на одержання права власності  

на землю» 

 

  Розглянувши заяву гр. Павленко Ганни Іванівни про добровільну 

відмову від права власності на земельну ділянку прощею  0,25 га 

розташовану по вул. Шкільна, 5, с. Сердюки, Олевського району, 

Житомирської області, в зв’язку з відсутністю коштів на переоформлення, 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель та споруд (присадибна ділянка),  керуючись ст.12,140,142 

Земельного Кодексу України, ст. 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», міська рада 

ВИРІШИЛА :  

1. Внести зміни у рішення XXXII сесії Олевської міської ради VIII скликання 

від 04.10.2018р. №770 « Про надання згоди на одержання права власності на 

землю», виклавши пункт 1 даного рішення у новій редакції: 

«1. Дати згоду на припинення права власності на земельну ділянку загальною 

площею  0,25 га з цільовим призначенням для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель та споруд, відповідно до 

свідоцтва про право власності №15281629 від 24.12.2013 року». 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського 

голови Мельника Сергія Вікторовича. 

 

 

Міський голова            О.В.Омельчук 
 



                                

УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 805 

ХХХІІІ сесія              VІІІ скликання

  

від 08.11.2018 року 

 

Про внесення змін до рішення ХХІХ сесії  

Олевської міської ради VІІІ скликання 

від 05.07.2018 р. № 667 «Про затвердження  

Програми надання фінансових гарантій  

медичного обслуговування населення  

на період до 2022 року» 

 

 Відповідно до Концепції реформи фінансування системи охорони 

здоров’я України, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 

30 листопада 2016 року №1013, Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», Закону України «Про державні фінансові гарантії 

медичного обслуговування населення» від 19.10.2017 року №2168-VІІІ, 

Закону України «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України» 

№2233-VІІІ від 07.12.2017 року, Закону України «Про внесення змін до 

деяких законодавчих актів України щодо удосконалення законодавства з 

питань діяльності закладів охорони здоров’я» від 06.04.2017 року №2002-

VІІІ, Закону України «Про підвищення доступності та якості медичного 

обслуговування у сільській місцевості» від 14.11.2017 року №2206-VІІІ, 

постанови Кабінету Міністрів України від 11.07.2002 року №955 «Про 

затвердження програми надання громадянам гарантованої державної 

безоплатної медичної допомоги», постанови Кабінету Міністрів України від 

06.12.2017 року  №983 «Деякі питання надання субвенції з державного 

бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів, спрямованих на 

розвиток системи охорони здоров’я у сільській місцевості», Наказу МОЗ 

України «Про затвердження Примірного табеля матеріально-технічного 

оснащення закладів охорони здоров’я та фізичних осіб-підприємців, які 

надають первинну медичну допомогу» №148 від 26.01.2018 року, рішення 

ХХІХ сесії Олевської міської радиVІІІ скликання від 05.07.2018  року № 

667 «Про затвердження Програми надання фінансових гарантій медичного 

обслуговування населення  на період до 2022 року», враховуючи 

рекомендації постійної комісії міської ради з питань планування, фінансів, 

бюджету та соціально-економічного розвитку, міська рада 



 

ВИРІШИЛА:  

1. Внести зміни до рішення ХХІХ сесії Олевської міської ради VІІІ скликання 

від 05.07.2018  року № 667 «Про затвердження Програми надання фінансових 

гарантій медичного обслуговування населення  на період до 2022 року», а 

саме: 

1.1. «Код програми: 080000 „Первинна медична допомога”» замінити  

на «Код програми: 0112111 „Первинна медична допомога”». 

1.2. Внести зміни у перелік завдань і заходів Програми надання 

фінансових гарантій медичного обслуговування населення в сільській 

місцевості на період до 2022 року додатку 1 рішення ХХІХ сесії Олевської 

міської ради VІІІ скликання від 05.07.2018  року № 667 «Про затвердження 

Програми надання фінансових гарантій медичного обслуговування населення  

на період до 2022 року», додавши напрями діяльності:  п. 6 «Заходи з 

імунопрофілактики та захисту населення від інфекційних хвороб», 

замінивши пункт «Капітальні видатки»;  п. 7 «Заходи «Місцевих стимулів 

для медичних працівників первинної ланки в сільській місцевості» 

замінивши пункт «Заходи розвитку первинної медико-санітарної допомоги; 

п. 8 «Заходи щодо соціального захисту населення»; пункт 9 «Заходи 

профілактики та лікування цукрового діабету»; п. 10 «Заходи боротьби з 

онкологічними захворюваннями»; п. 11 «Заходи щодо запобігання 

виникнення та поширення інфекційних захворювань серед пацієнтів, які 

обслуговуються в закладах Олевського Центру первинної медичної 

допомоги».  

2. Додаток 1 до Програми надання фінансових гарантій медичного 

обслуговування населення на період до 2022 року викласти в новій редакції,  

додається. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

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

економічного розвитку (Шевчук Ю.І.).  

 

 

 

Міський голова                                                                                 О.В. Омельчук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  ДОДАТОК 1 

ПАСПОРТ 

Програма надання фінансових гарантій медичного обслуговування населення 

на період до 2022 року 

Назва: Програма надання фінансових гарантій медичного обслуговування населення на період до 

2022 року 

1. Код програми: 0112111 „Первинна медична допомога” 

2. Підстава для розроблення: Відповідно до Концепції реформи фінансування системи 

охорони здоров’я України, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 30 

листопада 2016 р. №1013, Закон України «Про державні фінансові гарантії медичного 

обслуговування населення» від 19.10.2017 №2168-VІІІ, Закону України «Про внесення змін 

до Бюджетного кодексу України» №2233-VІІІ від 07.12.2017 року, Закону України «Про 

внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення законодавства з 

питань діяльності закладів охорони здоров’я» від 06.04.2017 №2002-VІІІ, Закону України 

«Про підвищення доступності та якості медичного обслуговування у сільській місцевості» 

від 14.11.2017 року №2206-VІІІ, а також згідно постанови Кабінету Міністрів України від 

11.07.2002 року № 955 «Про затвердження програми надання громадянам гарантованої 

державної безоплатної медичної допомоги», «Порядку та умов надання субвенції з 

державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів, спрямованих на розвиток 

системи охорони здоров’я у сільській місцевості», затверджені постановою КМУ від 

06.12.2017 р. № 983 та Наказу МОЗ України «Про затвердження Примірного табеля 

матеріально-технічного оснащення закладів охорони здоров’я та фізичних осіб-підприємців, 

які надають первинну медичну допомогу»  №148 від 26.01.2018 р. Виникла необхідність у 

створенні даної бюджетної програми. 

3. Замовник або координатор: Олевська міська рада, комунальне некомерційне підприємство 

„Олевський Центр первинної медичної допомоги”.  

4. Керівник програми:виконавчий комітет Олевської міської ради, КНП «Олевський ЦПМД» 

5. Відповідальні за виконання :виконавчий комітет Олевської міської ради, КНП «Олевський 

ЦПМД» 

6.  Мета: метою Програми є налагодження ефективного функціонування системи надання 

населенню доступної і високоякісної первинної медико-санітарної допомоги на засадах 

сімейної медицини, а такожз абезпечення розвитку та стабільної роботи відповідно до 

функціональних призначень щодо надання населенню належних медичних послуг. Значну 

увагу приділятиметься механізмам залучення найбільш кваліфікованих кадрів у медичну 

галузь, забезпеченню належного рівня оплати їхньої праці, стимулюванню освоєння ними 

сучасних лікувальних методів та технологій для надання якісної медичної допомоги, 

підвищенню контролю за якістю надання медичних послуг громадянам. 

7. Початок: липень 2018року,закінчення: грудень 2022 року. 

8. Етапи виконання: программа виконується в один етап з 05липня 2018 року по 31  

грудня 2022 року. 

9. Загальні обсяги фінансування, у тому числі видатки державного, обласного та 

місцевого бюджетів, залучень благодійних коштів та інших джерел, не заборонених чиним 

законодавством України (тис. грн.): 

Координація та контроль за виконанням: Олевська міська рада, комунальне 

некомерційне підприємство «Олевський Центр первинної медичної допомоги» Олевської міської 

ради



 Додаток 1 

 до рішення XXXIII сесіїVIII 

скликання Олевської міської ради 

від  08.11.2018 року №  805 

ПЕРЕЛІК 

завдань і заходів до Програми надання фінансових гарантій медичного обслуговування населення 

 в сільській місцевості на період до 2022 року 

№ 

з/

п 

Назва напряму 

діяльності 

(пріоритетні 

завдання) 

Зміст заходів 

Програми з 

виконання 

завдання 

Відповідальні 

за виконання 

С
т
р

о
к

и
 

в
и

к
о
н

а
н

н
я

 

Орієнтовні обсяги фінансування за роками виконання, тис. грн Очікуваний 

результат від 

виконання 

заходів 

Джерела 

фінансува

ння 

Всього: 2018 2019 2020 2021 2022  

1 Створення 

Комунального 

некомерційного 

підприємства 

Олевської 

міської ради 

1.1.Організаційно-

правові заходи щодо 

державної реєстрації 

підприємства; 

-виготовлення право 

установчих 

документів 

-послуги нотаріуса 

-виготовлення 

печаток та штампів 

-переоформлення 

ліцензії, дозволів, 

акредитації та інші 

-обмін досвідом, 

стажування 

працівників, 

відповідальних за 

виконання програми 

КНП 

«Олевський 

Центр 

первинної 

медичної 

допомоги» 

Олевської 

міської ради 

 

2
0

1
8
-2

0
2

2
р

р
 

Загальнийо

бсяг: 

50,0 50,0 - - - -  

Державний 

бюджет 

0,0       

Обласний 

бюджет 

0,0       

Місцевий 

бюджет У межах фінансових можливостей 
 

Інші 

джерела 

0,0       

2 Медичні 

послуги за 

договорами з 

юридичними 

2.1 Надання послуг 

відповідно діючих 

договорів 

-заключення 

КНП 

«Олевський 

Центр 

первинної 

2
0
1

8
-

2
0

2
2

р
р
 Загальнийо

бсяг: 

500,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0  

Державний 

бюджет 

0,0       



 
особами договорів з іншими 

юридичними, 

фізичними  особами 

-розширення видів 

надання послуг 

медичної 

допомоги» 

Олевської 

міської ради 

 

Обласний 

бюджет 

0,0       

Місцевий 

бюджет У межах фінансових можливостей 
 

Інші 

джерела 

0,0       

 

 

3 

Придбання 

предметів, 

матеріалів, 

обладнання та 

інвентарю 

3.1. Господарських, 

будівельних, 

електротоварів, 

меблів та інших 

малоцінних 

предметів; 

- паливно-

мастильних 

матеріалів, запчастин 

до транспортних 

засобів; 

- білизни; 

Придбання 

комплектувальних 

виробів і деталей для 

ремонту всіх видів 

виробничого та 

невиробничого 

обладнання; 

-канцелярського та 

письмового 

приладдя, бланків, 

паперу та інш. 

КНП 

«Олевський 

Центр 

первинної 

медичної 

допомоги» 

Олевської 

міської ради 

 

2
0
1

8
-2

0
2
2

р
р
 

Загальнийо

бсяг: 

2300,0 700,0 400,0 400,0 400,0 400,0  

Державний 

бюджет 

0,0       

Обласний 

бюджет 

0,0       

Місцевий 

бюджет У межах фінансових можливостей 
 

Інші 

джерела 

0,0       

4 Оплата 

комунальних 

послуг та 

енергоносіїв 

4.1. Послуги 

теплопостачання; 

- оплата 

водопостачання і 

водовідведення; 

- оплата 

електроенергії 

КНП 

«Олевський 

Центр 

первинної 

медичної 

допомоги» 

Олевської 

міської ради 

 

2
0
1

8
-2

0
2
2
р

р
 

Загальнийо

бсяг: 

4859,0 653,0 784,0 940,0 1128,0 1354,0  

Державний 

бюджет 

0,0       

Обласний 

бюджет 

0,0       

Місцевий 

бюджет У межах фінансових можливостей 
 



 
Інші 

джерела 

0,0       

5 Видатки на 

оплату праці 

5.1. Згідно штатного 

розпису (заробітна 

плата і нарахування 

на оплату праці) 

КНП 

«Олевський 

Центр 

первинної 

медичної 

допомоги» 

Олевської 

міської ради 

 2
0
1
8

-2
0
2
2
 р

р
 

Загальний 

обсяг: 

10981,0 2089,

0 

2357,0 2357,0 2089,0 2089,0  

Державний 

бюджет 

0,0       

Обласний 

бюджет 

0,0       

Місцевий 

бюджет У межах фінансових можливостей 
 

Інші 

джерела 

0,0 

 

 

 

      

6 Заходи з 

імунопрофілакт

ики та захисту 

населення від 

інфекційних 

хвороб 

6.1.Забезпечення 

закупівлі 

імунобіологічних 

препаратів за 

епідемічними 

показниками та 

розхідних матеріалів 

для проведення 

щеплень за 

епідемічними 

показниками (вакцин 

проти кору, грипу, 

тощо) 

КНП 

«Олевський 

Центр 

первинної 

медичної 

допомоги» 

Олевської 

міської ради 

 
2

0
1

8
-2

3
0

2
2

р
р
 

Загальнийо

бсяг: 

180,0 36,0 36,0 36,0 36,0 36,0 Організація 

методичного 

забезпечення 

заходів щодо 

профілактики і 

боротьби з 

інфекціями, які 

можна 

запобігти 

засобами 

імунопрофілак

тики. (100% 

рівень 

забезпечення 

закупівлі 

імунобіологічн

их препаратів 

за 

епідемічними 

показниками) 

Державний 

бюджет 

0,0      

Обласний 

бюджет 

0,0      

Місцевий 

бюджет 

У межах фінансових можливостей 

Інші 

джерела 

0,0      

6.2. Забезпечити 

закупівлю швидких 

тестів на гепатити, 

СНІД 

КНП 

«Олевський 

Центр 

первинної 

2
0

1
8

-

2
0

2
2
р
р
 Загальнийо

бсяг: 

250,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 Охоплення 

профілактични

ми 

щепленнями 
Державний 

бюджет 

0,0      



 
медичної 

допомоги» 

Олевської 

міської ради 

 

Обласний 

бюджет 

0,0      проти грипу в 

групах ризику 

на рівні 75% Місцевий 

бюджет 

У межах фінансових можливостей 

Інші 

джерела 

0,0      

7 Заходи 

«Місцевих 

стимулів» для 

медичних 

працівників 

первинної 

ланки  в 

сільській 

місцевості 

7.1. Одноразова 

грошова допомога 

молодими 

спеціалістам-лікарям 

загальної практики  

сімейної медицини в 

розмірі до п’яти 

мінімальних окладів, 

з укладанням 

договору на термін 

не менше 3-х років 

КНП 

«Олевський 

Центр 

первинної 

медичної 

допомоги» 

Олевської 

міської ради 

 2
0
1

8
-2

0
2
2
р
р
 

Загальнийо

бсяг: 

97,0 - 37,0 20,0 20,0 20,0 Поліпшення 

соціального 

становища 

медичних 

працівників. 

Державний 

бюджет 

0,0      

Обласний 

бюджет 

0,0      

Місцевий 

бюджет У межах фінансових можливостей 

Інші 

джерела 

0,0 

 

 

 

     

7.2. Забезпечення 

медичних 

працівників ФП, 

ФАП, амбулаторій 

транспортними 

засобами (велосипед, 

скутер) 

КНП 

«Олевський 

Центр 

первинної 

медичної 

допомоги» 

Олевської 

міської ради 

 

2
0

1
8
-2

0
2

2
р

р
 

Загальнийо

бсяг: 

462,0 - 242,0 220,0 - -  

Державний 

бюджет 

0,0      

Обласний 

бюджет 

0,0      

Місцевий 

бюджет 

У межах фінансових можливостей 

Інші 

джерела 

0,0      

7.3 Забезпечити 

придбання відомчого 

житла для медичних 

працівників (лікарів, 

середнього 

персоналу ЛПЗ 

району) 

КНП 

«Олевський 

Центр 

первинної 

медичної 

допомоги» 

Олевської 

міської ради 

 

2
0
1
8

-2
0
2
2
р
р
 

Загальнийо

бсяг: 

1002,0 - 500,0 502,0 - -  

Державний 

бюджет 

0,0      

Обласний 

бюджет 

0,0      

Місцевий 

бюджет 

У межах фінансових можливостей 



 
Інші 

джерела 

0,0      

8 Заходи щодо 

соціального 

захисту 

населення 

8.1.Державна 

політика у сфері 

охорони здоров’я. 

Придбання  

медикаментів для 

надання невідкладної 

допомоги населенню, 

забезпечення 

гарантованого 

державного обсягу 

безоплатної медичної 

допомоги 

громадянам в 

закладах охорони 

здоров’я 

забезпечення 

засобами 

реабілітації, 

медикаментами та 

ін.) 

КНП 

«Олевський 

Центр 

первинної 

медичної 

допомоги» 

Олевської 

міської ради 

 

2
0
1
8

-2
0
2
2
 

Загальнийо

бсяг: 

2400,00 400,0 500,0 500,0 500,0 500,0 Забезпечення 

потреби в 

ефективній, 

якісній і 

доступній 

медико-

санітарній 

допомозі. 

Державний 

бюджет 

0,0      

Обласний 

бюджет 

0,0      

Місцевий 

бюджет У межах фінансових можливостей 

Інші 

джерела 

0,0      

9 Заходи 

профілактики 

та лікування 

цукрового 

діабету. 

9.1. Профілактика та 

лікування цукрового 

діабету. 

Забезпечення 

ефективного 

лікування хворих на 

цукровий діабет та 

його ускладнення 

сучасними методами 

на первинному рівні 

(придбання 

діагностичних тест-

смужок для 

визначення рівня 

глюкози крові) 

КНП 

«Олевський 

Центр 

первинної 

медичної 

допомоги» 

Олевської 

міської ради 

 

2
0

1
8

-2
0
2

2
р

р
 

Загальнийо

бсяг: 

200,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 Забезпечення 

потреби в 

ефективній, 

якісній і 

доступній 

медико-

санітарній 

допомозі. 

Державний 

бюджет 

0,0      

Обласний 

бюджет 

0,0      

Місцевий 

бюджет 

У межах фінансових можливостей 

Інші 

джерела 

0,0      

9.2. Забезпечення 

хворих на цукровий 

КНП 

«Олевський 2
0

1

8
-

2
0

2

2
р

р
 Загальнийо

бсяг: 

200,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 Зменшення 

кількості 



 
діабет дорослих та 

дітей-інвалідів з 

дитинства засобами 

самоконтролю. 

Центр 

первинної 

медичної 

допомоги» 

Олевської 

міської ради 

 

Державний 

бюджет 

0,0      хронічних 

ускладнень 

цукрового 

діабету до 0,35 

на 100 тис. 

населення. 

Обласний 

бюджет 

0,0      

Місцевий 

бюджет 

У межах фінансових можливостей 

Інші 

джерела 

0,0      

10 Заходи боротьби 

з онкологічними 

захворюва-

ннями 

10.1. Отримання 

Олевським ЦПМД 

ліцензії для 

впровадження 

діяльності, 

пов’язаної  з обігом 

наркотичних засобів 

КНП 

«Олевський 

Центр 

первинної 

медичної 

допомоги» 

Олевської 

міської ради 

 

2
0
1
8

-2
0
2
2
р
р
 

Загальнийо

бсяг: 

20,0 0,0 10,0 10,0 0,0 0,0 Забезпечення 

соціального 

лікування. Державний 

бюджет 

0,0      

Обласний 

бюджет 

0,0      

Місцевий 

бюджет 

У межах фінансових можливостей 

Інші 

джерела 

0,0      

11 Заходи щодо 

запобігання 

виникнення та 

поширення 

інфекційних 

захворювань 

серед пацієнтів, 

які 

обслуговуються 

в закладах 

Центру ПМД 

11.1. Згідно 

затвердженої 

програми біобезпеки 

та бактеріологічного 

захисту населення 

Олевської ОТГ на 

2018 рік Олевського 

міжрайонного 

відділу ДУ «ЖОЛЦ 

МОЗ України». 

КНП 

«Олевський 

Центр 

первинної 

медичної 

допомоги» 

Олевської 

міської ради 

 

2
0

1
8
-2

0
2

2
р

р
 

Загальнийо

бсяг: 

135,0 15,0 30,0 30,0 30,0 30,0  

Державний 

бюджет 

0,0      

Обласний 

бюджет 

0,0      

Місцевий 

бюджет 

У межах фінансових можливостей 

Іншіджерел

а 

0,0      

 Усього за Програмою: КНП 

«Олевський 

Центр 

первинної 

медичної 

допомоги» 

Олевської 

2
0
1
8

-2
0
2
2
р
р
 

Загальнийо

бсяг: 

23636,0 4173,0 5126,0 5245,0 4433,0 4659,0  

 

Забезпечення 

заходів 

Програми 

 

 

  

  

  

  

  

  

Державни

й бюджет 

      

Обласний 

бюджет 

      

Місцевий У межах фінансових можливостей 



 
міської ради 

 
бюджет 

Інші 

джерела 

      

 

            

 

                                                Секретар ради   В.О.Шейко 

 

 

 

 

 



                                               

УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 806 

ХХХІІІ сесія              VІІІ скликання

  

від 08.11.2018 року 

 

Про внесення змін до рішення ХХІХ сесії  

Олевської міської ради VІІІ скликання від  

05.07.2018 р. № 677 «Про надання дозволу  

на передачу на баланс та у господарське  

відання основних засобів» 

 

 Керуючись ст.ст. 26, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», з  метою  підвищення ефективності використання комунального 

майна за цільовим призначенням та 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 п.1 рішення ХХІХ сесії Олевської міської ради VІІІ 

скликання від 05.07.2018 р. № 677 «Про надання дозволу на передачу на 

баланс та у господарське відання основних засобів», доповнивши його 

словами: «трактор гусеничний, марка – ДТ-75, інвентарний номер 

1015104337, первісна балансова вартість 13 486,00 грн. (тринадцять тисяч 

чотириста вісімдесят шість гривень 00 копійок), знос 13 486,00 грн. 

(тринадцять тисяч чотириста вісімдесят шість гривень 00 копійок)» та 

викласти  п. 1 у новій редакції: «1. Надати дозвіл на передачу на безоплатній 

основі з балансу Олевської міської ради на баланс та у господарське відання 

коммунальному підприємству «Олевськ-РесурсІнвест» основних засобів, а 

саме: 

- трактор гусеничний, марка – ДТ-75, інвентарний номер 1015104337, 

первісна (балансова)  вартість 13 486,00 грн., знос 13 486,00 грн.; 

- трактор, марка – Т-150-К, інвентарний номер – 101511466, первісна 

(балансова) вартість – 15 188,00 грн., знос – 15 188,00 грн.; 

- причіп, марка – ПТС-9, інвентарний номер – 101511467, первісна 

(балансова) вартість – 8416,00 грн., знос – 8416,00 грн.; 



 

- спец. автомобіль, марка – ЗИЛ-93-29 (цистерна), інвентарний номер – 

1015104305, первісна (балансова) вартість – 51 049,00 грн., знос – 51 049,00 

грн.» 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

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

комунального господарства, комунальної власності, промисловості, 

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

 

 

Міський голова                  О.В. Омельчук 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                              

УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 807 

ХХХІІІ сесія              VІІІ скликання

  

від 08.11.2018 року 

 

Про внесення змін до рішення ХХІХ сесії 

Олевської міської ради VIII скликання від 

05.07.2018 року № 671 «Про обмеження  

продажу пива (крім безалкогольного),  

алкогольних, слабоалкогольних напоїв,  

вин столових на території Олевської ОТГ» 

 

Відповідно до ст. 156 Кодексу України про адміністративні 

правопорушення,  п. 44 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування 

в Україні», ст. 15-3 Закону України «Про державне регулювання виробництва 

і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та 

тютюнових виробів» від 19.12.1995 року №481/95ВР, Закону України «Про 

внесення змін до деяких законодавчих актів України, щодо надання органам 

місцевого самоврядування повноважень встановлювати обмеження продажу 

пива (крім безалкогольного), алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин 

столових» від 22.03.2018 № 2376-VIII,  Постанови Кабінету Міністрів 

України «Про затвердження Правил роздрібної торгівлі алкогольними 

напоями» від 30.07.1996 № 854, взявши до уваги звернення заступника 

директора з роздрібної торгівлі та організації громадського харчування 

приватного підприємства «Укрпалетсистем», а також враховуючи висновки і 

рекомендації постійної комісії міської ради з питань планування, фінансів, 

бюджету та соціально-економічного розвитку,  міська рада  

ВИРІШИЛА: 

1. Внести зміни до рішення ХХІХ сесії Олевської міської ради VІІІ скликання 

від 05.07.2018 року №671 «Про обмеження продажу пива (крім 

безалкогольного), алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин столових на 

території ОТГ», виклавши п. 2 даного рішення у наступній редакції: 

«Суб’єктам господарювання (крім закладів ресторанного господарства, 

автозаправних станцій (АЗС)), які здійснюють реалізацію алкогольних 

напоїв, розмістити інформацію про заборону продажу пива (крім 

безалкогольного), алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин столових у 

години, визначені даним рішенням, на об’єктах торгівлі». 



 

2. Загальному відділу Олевської мської ради (Саковець Л.В.) оприлюднити 

дане рішення на офіційному веб-сайті Олевської міської ради. 

3. Дане рішення набуває чинності з моменту його оприлюднення на 

офіційному веб-сайті Олевської міської ради. 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника 

міського голови з питань економічного розвитку, інвестицій та земельних 

відносин Ніколайчука О.В. та постійну комісію міської ради з питань 

планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку (Шевчук 

Ю.І.). 

 

 

Міський голова                                                                                О.В. Омельчук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                        

УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 808 

ХХХІІІ сесія              VІІІ скликання

  

від 08.11.2018 року 

 

Про внесення змін у рішення ХХІV сесії 

Олевської міської ради VІІІ скликання  

від 20.03.2018 року №514 «Про заключення 

договору оренди нежитлового приміщення в  

с. Обище Олевського району» 

 

Керуючись параграфом 1 гл. 58 Цивільного кодексу України, ст. ст. 5, 7 

та ч.7 ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна», 

ч.5 ст. 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та 

враховуючи висновок та рекомендації постійної комісії міської ради з питань 

містобудування, будівництва, транспорту, житлово-комунального 

господарства, підприємництва та сфери послуг, міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Внести зміни до рішення ХХІV сесії Олевської міської ради VІІІ скликання 

від 20.03.2018 року №514 «Про заключення договору оренди нежитлового 

приміщення в с. Обище Олевського району», виклавши п.1 даного рішення у 

наступній редакції: «Передати в оренду частину нежитлового приміщення, 

яке належить до комунальній власності Олевської міської об’єднаної 

територіальної громади та знаходиться на балансі Олевської міської ради, та 

встановити орендну плату в розмірі 1 грн. в рік на термін дії договору 

оренди, священнику УПЦ КП Борейку Ярославу Володимировичу для 

проведення Богослужінь. Дане нежитлове приміщення, загальною площею 

9,4 м2, розташоване за адресою: вул. Центральна, буд. 33, с. Обище, 

Олевського району, Житомирської області». 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

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

комунального господарства, комунальної власності, промисловості, 

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

 

Міський голова                                  О.В. Омельчук 

 

 



 

                                        

УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 809 

ХХХІІІ сесія              VІІІ скликання

  

від 08.11.2018 року 

 

Про внесення змін у рішення ХХХІІ сесії 

Олевської міської ради VІІІ скликання  

від 04.10.2018 року № 777 «Про передачу  

в оренду об’єктів комунальної власності» 

  

Відповідно до Законів України «Про місцеве самоврядування в 

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

Кабінету Міністрів України від 23.11.2016 року № 930 «Про методику 

розрахунку орендної плати за державне майно та пропозиції її розподілу», 

рішення XXIV сесії 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», враховуючи звернення директора приватного підприємства 

«Продцентр-плюс» Лінькової Людмили Володимирівни та враховуючи 

рекомендації постійної комісії міської ради з питань планування, фінансів, 

бюджету та соціально-економічного розвитку, міська  рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Внести зміни до рішення ХХХІІ сесії Олевської міської ради VІІІ 

скликання від 04.10.2018 року № 777 «Про передачу в оренду об’єктів 

комунальної власності», доповнивши п.1 даного рішення наступними 

об’єктами: приватному підприємству «Продцентр-плюс», в особі директора 

Лінькової Людмили Володимирівни: 

- на частину нежитлового приміщення харчоблоку Зубковицької ЗОШ 

І-ІІІ ст., загальною площею 98,7 м2, що розташоване за адресою: вул. 

Житомирська, 43, с. Зубковичі, Олевського району, Житомирської 

області; 

- на частину нежитлового приміщення харчоблоку Лопатицької ЗОШ 

І-ІІІ ст., загальною площею 48,2 м2, що розташоване за адресою: вул. 

Гагаріна, 50, с. Лопатичі, Олевського району, Житомирської області; 

- на частину нежитлового приміщення харчоблоку Майданської ЗОШ 

І-ІІІ ст., загальною площею 62,2 м2, що розташоване за адресою: вул. 



 

Національного Визволення, 57б, с. Майдан, Олевського району, 

Житомирської області; 

- на частину нежитлового приміщення харчоблоку Калинівської ЗОШ 

І-ІІ ст., загальною площею 38,7 м2, що розташоване за адресою: вул. 

Кузнєцова, 6, с. Калинівка, Олевського району, Житомирської 

області; 

- на частину нежитлового приміщення харчоблоку Стовпинської ЗОШ 

І-ІІ ст., загальною площею 72,5 м2, що розташоване за адресою: вул. 

Корольова, 1, с. Стовпинка, Олевського району, Житомирської 

області; 

- на частину нежитлового приміщення харчоблоку Сердюківської ЗОШ 

І-ІІ ст., загальною площею 27,6 м2, що розташоване за адресою: вул. 

Першотравнева, 17, с. Сердюки, Олевського району, Житомирської 

області; 

- громадській організації «Злагода», в особі директора Осипчука 

Василя Васильовича, на частину нежитлового приміщення 

харчоблоку Варварівської ЗОШ І-ІІІ ст., загальною площею 75,0 м2, 

що розташоване за адресою: вул. Шкільна, 20, Олевського району, 

Житомирської області. 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                    

УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 810 

ХХХІІІ сесія              VІІІ скликання

  

від 08.11.2018 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», рішення ХХІІІ сесії Олевської міської ради VІІІ скликання від 

08.02.2018 року № 457  «Про  затвердження Програми економічного і 

соціального розвитку Олевської міської об’єднаної територіальної громади 

на 2018 рік», з метою реалізації проекту «Капітальний ремонт мереж 

вуличного освітлення Олевської об’єднаної територіальної громади», 

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:  

-  Розділ 3 «Житлово-комунальне господарство та впровадження житлової 

політики» доповнити пунктом 20 «Реконструкція станції 2-го підйому із 

застосуванням новітніх технологій та встановленням обладнання з доочистки 

та знезалізнення питної води в системі централізованого водопостачання по 

вулиці Промислова, м. Олевськ, Олевського району, Житомирської області», 

обсяг фінансування становить 60 000,00грн.(шістдесят тисяч гривень 00 

копійок), в тому числі бюджет ОТГ 60 000,00грн.(шістдесят тисяч гривень 00 

копійок); 

- Розділ 12 «Розвиток об’єднаної територіальної громади» доповнити 

пунктом № 78 - «Капітальний ремонт мереж вуличного освітлення Олевської 

об’єднаної територіальної громади», обсяг фінансових ресурсів становить –

13 900 000,00 грн. (тринадцять мільйонів дев’ятсот тисяч гривень 00 

копійок), в тому числі: бюджет ОТГ – 1 400 000,00 грн. (один мільйон 



 

чотириста тисяч гривень 00 копійок), інші (кредит НЕФКО) – 12 500 000,00 

грн. (дванадцять мільйонів п’ятсот тисяч гривень 00 копійок); 

- Розділ 12 «Розвиток об’єднаної територіальної громади» доповнити 

пунктом № 79 – «Капітальний ремонт зовнішнього освітлення вулиць с. 

Копище Олевського району Житомирської області», обсяг фінансових 

ресурсів становить – 953 884,00 грн. (дев’ятсот п’ятдесят три тисячі вісімсот 

вісімдесят чотири гривні 00 копійок), в тому числі: бюджет ОТГ – 274 174,00 

грн. (двісті сімдесят чотири тисячі сто сімдесят чотири гривні 00 копійок), 

інші – 679 710,00 грн. (шістсот сімдесят дев’ять тисяч сімсот десять гривень 

00 копійок). 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника міського 

голови з питань економічного розвитку, інвестицій та земельних відносин 

Ніколайчука О.В. та постійну комісію міської ради з питань планування, 

фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку (Шевчук Ю.І.). 

 

 

 

Міський  голова                                          О.В. Омельчук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                      

УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 811 

ХХХІІІ сесія              VІІІ скликання

  

від 08.11.2018 року 

 

Про затвердження «Програми з 

енергозбереження Олевської міської 

об’єднаної територіальної громади 

на 2018-2022 роки» 

 

 З метою ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів, 

зменшення їх  споживання  та  втрат  в  бюджетній  сфері  та  житлово-

комунальному господарстві міста 

впровадження  заходів  з  енергозбереження  через альтернативні та 

відновлювальні джерела енергії, відповідно до Законів України «Про 

енергозбереження», «Про альтернативні види палива», «Про альтернативні 

джерела енергії», «Про запровадження нових інвестиційних можливостей, 

гарантування прав та законних інтересів суб’єктів підприємницької 

діяльності для проведення масштабної енергомодернізації», «Про 

енергетичну ефективність будівель», керуючись п. 22 ст. 26, ст. 59 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні» та враховуючи висновки та 

рекомендації постійної комісії міської ради з питань планування, фінансів, 

бюджету та соціально-економічного розвитку, міська рада  

 ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити «Програму з енергозбереження Олевської міської об’єднаної 

територіальної громади на 2018-2022 роки» (далі – Програма), згідно з 

додатком.  

2. Фінансовому відділу Олевської міської ради забезпечити фінансування 

заходів, передбачених Програмою.  

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

міської ради на постійну комісію міської ради з питань планування, 

фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку (Шевчук Ю.І.). 

 

 

Міський голова                                                                               О.В. Омельчук 

 

 



 

Додаток 

до рішення ХХХІІІ сесії Олевської міської ради  

VІІІ скликання від 09.08.2018 р № 811 

«Про затвердження «Програми з 

енергозбереження Олевської міської об’єднаної 

територіальної громади на 2018-2022 роки» 

 

Програма з енергозбереження Олевської міської об’єднаної 

територіальної громади на 2018-2022 роки 

 

Розділ 1. Загальна характеристика Програми 

1 Ініціатор розроблення Програми Олевська міська рада 

2 Розробник Програми Відділ економічного розвитку, 

транспорту, туризму, інвестицій та 

комунальної власності 

3 Співрозробники Програми Фінансовий відділ Олевської міської ради 

4 Відповідальний виконавець Програми Олевська міська рада, управління та 

відділи Олевської міської ради, 

виконком міської ради 

5 Терміни реалізації Програми 2018 – 2022 роки 

6 Перелік бюджетів, які беруть участь у 

виконанні Програми 

Державний, міський бюджети та інші 

джерела 

7       Загальний обсяг фінансових ресурсів,     

необхідних для реалізації Програми 

15 000 000,00 грн. 

8 Коштів місцевого бюджету 1 500 000,00 грн. 

9 У тому числі бюджетних коштів:  

 - з них коштів державного бюджету У межах виділених асигнувань 

 - з них коштів міського бюджету У межах фінансових можливостей 

10 Основні джерела фінансування Програми Бюджетні і небюджетні надходження, які 

не заборонені законодавством 

Розділ 2. Мета, основні завдання та напрямки реалізації Програми 

Метою Програми є підвищення рівня ефективності використання та електроенергії, а 

також впровадження заходів з енергозбереження, використовуючи альтернативні та 

відновлювальні джерела енергії. 

Дані заходи стосуються таких ключових секторів інфраструктури міста: соціальної 

сфери, комунальної, сфери послуг (вуличне освітлення, ТПВ та інше). 

Головним завданням Програми є створення економічних і соціальних умов  

для забезпечення максимально ефективного та раціонального використання енергетичних 

ресурсів. 

Найбільший потенціал в напрямку енергозаощадження має соціальний сектор, а саме 

будівлі навчально-виховних та освітніх (дитячі садки, школи), оздоровчо-лікувальних, 

культурно-мистецьких закладів (лікарні, музеї). Потрібно також проводити 

термомодернізацію житлового сектору (приватної та комунальної власності), 

багатоповерхових будинків. В першу чергу це стосується зовнішнього утеплення фасадів, 



 

заміни покрівлі, заміни віконних та дверних пройомів, утеплення підвальних приміщень, 

заміна теплопунктів.  

Також до пріоритетних напрямків підвищення енергоефективності  

та енергозбереження слід віднести: 

1. У комунальному господарстві – модернізація вуличного освітлення, шляхом 

заміни ламп розжарювання на енергозберігаючі та світлодіодні лампи. 

Мережі вуличного освітлення Олевської ОТГ знаходяться в задовільному стані. 

Середній строк експлуатації, переважної більшості, освітлювальної мережі становить 30 

років, а на окремих вулицях 35 років і більше. Середній знос становить близько 80%, а на 

значній частині вулиць 100%. Освітлювальним приладам давно минув амортизаційний 

період, оптична система малоефективна і такий технічний стан освітлювальних приладів 

приводить до поглинання світла самим світильником і неефективного використання 

електроенергії. Електричні мережі фізично зношені внаслідок корозії від природних явищ і 

також дають великі втрати електроенергії. Використання не енергоефективних джерел 

світла, в тому числі, які містять отруйні речовини, змушує міську владу нести значні 

витрати на оплату електроенергії та підтримання мереж в задовільному стані. 

Однією з головних задач міської влади є запровадження енергоефективних заходів 

спрямованих на зменшення споживання електроенергії та підтримання нормативних 

показників освітленості вулиць міста та населених пунктів ОТГ. Міська рада виступила 

ініціатором залучення інвестицій для проведення модернізації вуличного освітлення 

шляхом переходу на енергоефективні світлодіодні світильники. 

Електрозабезпечення системи освітлення здійснюється від міських електричних 

мереж. Загальна довжина мереж освітлення м. Олевськ становить 47 500 м. Електричні 

розподільчі мережі вуличного освітлення виконані повітряними лініями (ПЛ). Більша 

частина ПЛ виконана оголеним проводом та потребує заміни на самонесучий ізольований 

провід (СІП). Живлення світильників, облік спожитої електроенергії та керування 

освітленням здійснюється від шаф керування вуличним освітленням, що встановлені на 

опорах СВ 95-2. Кількість робочих годин освітлення становить 3 926 годин на рік. 

Управління освітленням здійснюється за допомогою програмованих таймерів 

встановлених в шафах керування вуличним освітленням. В результаті проведення 

візуального огляду стану шаф, комутаційної, захисної апаратури та контактних з'єднань 

виявлено незадовільний стан даного обладнання. 

Опори світильників ЛЕП вуличного освітлення знаходяться у задовільному стані, але 

окремі одиниці знаходяться у неприйнятному для експлуатації стані і підлягають заміні. 

Декілька опор відсутні внаслідок пошкоджень, отриманих в ДТП. Вуличні світильники 

встановлені на залізобетонних опорах висотою від 7 м до 10 м.  

Система вуличного освітлення міста включає світильники типу ЖКУ та РКУ. 

Інвентарна кількість світлоточок – 1280шт., з них 870 світильників з натрієвими лампами  

потужністю 250 Вт,80 з люмінесцентними лампами  потужністю 45 Вт та 330 з лампами 

розжарювання  потужністю 200 Вт . Більша частина світильників знаходиться в 

задовільному стані. В частині світильників світловідбивачі втратили свої властивості 

внаслідок фізичного старіння. Фактичний ККД оптичних систем становить менше 70%. На 

другорядних вулицях використовуються світильники типу РКУ з  люмінесцентними 

лампами потужністю 45Вт та з лампами розжарювання  потужністю 200 Вт . 



 

2. Переведення опалення котелень, де це є економічно доцільним і не створює 

додаткових загроз комфорту мешканцям міста та екології, з природного газу  

на альтернативні види палива (пелети, інше). 

Необхідним і є економічно доцільним є переведення котелень, які споживають 

найбільший об’єм природного газу, на альтернативні види палива, а саме - окреме 

встановлення (поруч з газовими) твердопаливних котлів з пелетним пальником. Дані 

заходи дадуть можливість економити  енергоносіїв (в грошовому виразі) близько 45-60% в 

рік. 

3. У альтернативній енергетиці – розробка проекту будівництва сміттєпереробного 

комплексу. 

4. У відновлювальній енергетиці – розробка проекту будівництва міні 

гідроелектростанції на водному ресурсі міста - р. Уборть. 

На даний час одним з найперспективніших напрямків отримання електроенергії  

з використанням відновлювальних джерел енергії є енергія води (водних ресурсів). 

Враховуючи те, що Олевська ОТГ має водний ресурс (річку Уборть) – даною Програмою 

передбачається розробка проекту будівництва малої (міні) ГЕС максимальної потужності, 

яку дозволяють отримати параметри греблі, швидкість течії річки, об’єм та потужність 

водного потоку. 

 

Розділ 3. Заходи з енергозбереження, які планується реалізувати в 

Олевській міській об’єднаній територіальній громаді в 2018-2022 рр.: 

На підставі проведеного енергетичного обстеження стану системи вуличного 

освітлення населених пунктів Олевської ОТГ, пропонується впровадити комплекс заходів, 

спрямованих на підвищення ефективності використання електроенергії та зменшення 

експлуатаційних витрат, шляхом заміни вуличних світильників з газорозрядними та 

лампами розжарювання на нові енергоефективні світлодіодні світильники на основі 

технології LED. Для зменшення експлуатаційних витрат, витрат на споживання 

електричної енергії, а також для покращення якості освітленості вулиць міста 

пропонується проведення капітальний ремонт системи освітлення вулиць, шляхом заміни 

існуючих  1050 застарілих світильників на сучасні світлодіодні світильники. 

Встановлення енергоефективної системи освітлення разом із системою керування 

освітлення, дозволить при нормованій, комфортній освітленості споживати менше 

електроенергії на зовнішнє освітлення міста. 

Заходи з модернізації вуличного освітлення 



 

№ Запланований захід 

Існуюча 

потужність, 

Вт 

Потужність 

після заміни, 

Вт 

Кількість, 

шт. 

1 

Заміна існуючих світильників з 

натрієвими лампами  на світлодіодні 

світильники  

250 80 812 

2 

Заміна існуючих світильників з 

натрієвими лампами  на світлодіодні 

світильники  

250 70 58 

3 

Заміна існуючих світильників з лампами 

розжарювання  на світлодіодні 

світильники  

200 25 180 

4 
Заміна металевих кронштейнів на нові 

оцинковані  
- - 1 050 

5 
Заміна зношених залізобетонних опор на 

нові  
- - 56 

6 

Заміну оголеного проводу А25 на 

самонесучий ізольований провід з 

арматурою для його підвішування 

- - 42000 

7 
Встановлення пункту керування 

зовнішнім освітленням 
- - 1 

8 
Заміну шаф управління вуличним 

освітленням  
- - 19 

9 
Встановлення терміналів системи 

керування 
- - 19 

10 
Обрізування, проріджування та вивезення 

крон дерев 
- - 140 

11 Утилізація демонтованих ламп - - 1 050 

 

Обрані  світлодіодні світильники будуть розташовані вздовж різних вулиць в районі 

центру міста та його периферії. Нові світильники будуть поєднувати в собі високу 

інтенсивність освітлення з низьким споживанням енергії. 

Капітальний ремонт вуличного освітлення планується на наступних вулицях:  

13 сіл ОТГ: 

с. Дружба , вул. Центральна; с. Жубровичі, вул. Центральна-Шевченка; с. Лопатичі, 

вул. Зарічна-Гагаріна; с. Кишин, вул. Житомирська; с. Варварівка, вул. Лесі Українки; с. 

Зольня , вул. Набережна-Молодіжна; с. Сущани, вул. Сергія Шепетька; с. Юрове, вул. 

Центральна; с. Калинівка, вул. Лесі Українки; с. Стовпинка, вул. Шевченка; с. 

Замисловичі, вул. Княгині Ольги; с. Новоозерянка, вул. Юрія Креця; с. Зубковичі, вул. 

Житомирська; 

м. Олевськ: 

вул. Свято-Миколаївська, вул. Об'їзна, вул. Герцена промислова зона, вул. Герцена, 

вул. Ковпака , вул. Гагаріна,  вул. Ціолковського, вул. Матросова, вул. Корольова, вул. 

Миру, вул. Зіркова, вул. Космонавтів, вул. Робітнича, пров. Ковпака, вул. Устима 



 

Кармалюка, вул. Олени Теліги, вул. Партизанська, пров. Партизанський, вул.  

Будівельників, вул. В.Лобановського, вул.  Льонозаводська. 

Загалом, до робіт з капітального ремонту вуличного освітлення  можуть бути включені 

також заходи, наведені у Таблиці  

Список заходів, що можуть бути додатково залучені до проекту 

№ Найменування заходу Перелік робіт  
Кількість, 

шт. 

1 

Капітальний ремонт вуличного 

освітлення населених пунктів  

Дружба,  Жубровичі, Лопатичі, 

Кишин, Зольня , Сущани, Юрове, 

Калинівка, Стовпинка, Замисловичі, 

Новоозерянка, Зубковичі 

Заміна існуючих світильників з  

лампами розжарювання 100 Вт  на 

світлодіодні світильники 

потужністю 20 Вт. 

360 

Заміна голого проводу марки А25 

на самонесучий провід СІП 
12 000 

2 Підрізка дерев Обрізка, перевезення, складання. 100 

 

Розділ 4. Управління, контроль і фінансове забезпечення  

реалізації заходів Програми 
Управління та контроль за виконанням визначених Програмою заходів покладається 

на виконавчий комітет Олевської міської ради.  

Джерела фінансування Програми: 

- кошти державного бюджету; 

- кошти обласного бюджету; 

- кошти міського бюджету; 

            - гранти, кредити, благодійні внески, інвестиції, кошти фізичних і 

юридичних осіб, що залучаються шляхом приватизації підприємств житлово-

комунального господарства, передачі об’єктів галузі в управління, оренду, концесію; 

- кредити вітчизняних та зарубіжних комерційних банків; 

- інші залучені кошти, не заборонені чинним законодавством України. 

 

Розділ 5. Прогнозовані результати реалізації Програми 
 

В результаті реалізації Програми очікується: 

- зменшення рівня споживання паливно-енергетичних ресурсів в енергобалансі 

громади;  

- отримання частки відновлюваних джерел енергії; 

- зменшення викидів CO2 в атмосферу; 

- забезпечення економії обсягів паливно-енергетичних ресурсів бюджетними 

установами, за рахунок запровадження відповідних заходів та проектів; 

- підвищення комфортності умов проживання в житлових будинках та зменшення 

витрат домогосподарств на оплату житлово-комунальних послуг, інвестування ними в 

енергоефективність власного житла та покращення енергетичних характеристик 

житлового фонду; 

 - залучення зовнішнього фінансування та європейського досвіду здійснення 

енергоефективних заходів. 

 

 

Секретар міської ради                                                                           В.О. Шейко 
 



 

                              

УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 812 

ХХХІІІ сесія              VІІІ скликання

  

від 08.11.2018 року 

 

Про затвердження Положення про  

комунальну установу «Трудовий архів»  

Олевської міської ради Житомирської області   

 

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

Україні», наказу Міністерства юстиції України від 02.06.2014 р. № 864/5 «Про 

затвердження Типового положення про архівну установу сільської, селищної, 

міської ради, ради об’єднаної територіальної громади для централізованого 

тимчасового зберігання архівних документів, нагромаджених у процесі 

документування службових, трудових та інших правовідносин юридичних і 

фізичних осіб, що не належать до Національного архівного фонду», 

враховуючи висновок постійної  комісії  міської ради з питань планування, 

фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку, міська  рада  

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити Положення про комунальну установу «Трудовий архів» 

Олевської міської ради Житомирської області (додається). 

2. Визнати таким, що втратило чинність рішення Олевської міської ради від 

23.05.2017 року № 146 «Про перейменування установи та затвердження у 

новій редакції Статуту комунальної установи «Трудовий архів» Олевської 

міської ради. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію      

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

економічного розвитку (Шевчук Ю.І.). 

 

 

Міський  голова                                           О.В. Омельчук 
 

 

 

 



 

Додаток 

до рішення ХХХІІІ сесії Олевської міської  

ради VІІІ скликання від 09.08.2018 р № 812 

«Про затвердження Положення про  

Комунальну установу «Трудовий архів»  

Олевської міської ради Житомирської 

області» 

ПОЛОЖЕННЯ 

ПРО КОМУНАЛЬНУ УСТАНОВУ «ТРУДОВИЙ АРХІВ» 

ОЛЕВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ  
 

1. Комунальна установа «Трудовий архів» Олевської міської ради Житомирської област 

(далі – КУ «Трудовий архів») створений для централізованого тимчасового зберігання 

архівних документів, нагромаджених у процесі документування службових, трудових та 

інших правовідносин юридичних осіб і фізичних осіб-підприємців та інших архівних 

документів, що не належать до Національного архівного фонду (далі – архівні документи).  

Архівні документи передаються до Трудового архіву у разі припинення діяльності 

юридичних осіб і фізичних осіб-підприємців, а також у випадках, визначених 

законодавством. 

 

2. Трудовий архів створюється за рішенням відповідного органу місцевого 

самоврядування і утримується за рахунок коштів місцевого бюджету, коштів, отриманих 

за науково-технічне опрацювання і зберігання архівних документів, та коштів з інших 

надходжень, не заборонених законом. 

 

3. Трудовий архів підпорядковується засновнику та підзвітний і підконтрольний 

Олевській  міській раді. 

 

4. У своїй діяльності Трудовий архів керується Конституцією і законами України, актами 

Президента України, Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами, 

рішеннями і розпорядженнями Олевської міської ради та даним Положенням. 

З питань організації та методики ведення архівної справи Трудовий архів керується 

нормативно-правовими актами, затвердженими Міністерством юстиції України, 

правилами, положеннями, інструкціями, методичними рекомендаціями Укрдержархіву, 

державних архівів областей. 

 

5. Основними завданнями Трудового архіву є: 

забезпечення централізованого тимчасового зберігання архівних документів, ведення їх 

обліку та використання відомостей, що в них містяться; 

додержання законодавства про Національний архівний фонд та архівні установи. 

 

6. Трудовий архів відповідно до покладених на нього завдань: 

1) здійснює приймання документів з кадрових питань (особового складу) в 

упорядкованому стані за описами справ, схваленими (погодженими) державними 

архівами, архівними відділами міських рад; 

2) здійснює приймання виборчої документації тимчасового строку зберігання відповідно 

до законодавства; 

3) здійснює приймання документів тимчасового зберігання (до 10 років), у тому числі 

регістрів бухгалтерського обліку, фінансової звітності та інших документів, пов’язаних з 

обчисленням і сплатою податків, зборів, строки зберігання яких на момент ліквідації не 

закінчилися; 

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80


 

4) веде облік юридичних осіб, що перебувають на стадії ліквідації (банкрутства) протягом 

ліквідаційної процедури, з метою контролю за впорядкуванням, забезпеченням 

збереженості архівних документів до передачі їх на зберігання до Трудового архіву; 

5) здійснює моніторинг збереження та впорядкування документів з особового складу в 

установах, на підприємствах, в організаціях незалежно від форми власності; 

6) забезпечує відповідно до умов, визначених Укрдержархівом, тимчасове зберігання 

архівних документів ліквідованих юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців, які 

здійснювали свою діяльність (були зареєстровані) на території Олевської міської 

об’єднаної територіальної громади; 

7) здійснює на підставі договору з юридичною особою, фізичною особою- підприємцем 

науково-технічне опрацювання документів, що підлягають подальшому зберіганню в 

Трудовому архіві; 

8) проводить експертизу цінності архівних документів, що зберігаються в Трудовому 

архіві, подає на розгляд експертній комісії архівного підрозділу Олевської районної 

державної адміністрації акти про вилучення для знищення документів, строки зберігання 

яких закінчилися; 

9) веде облік документів, що зберігаються в Трудовому архіві, у тому числі шляхом 

створення та підтримання облікових баз даних; 

10) створює і вдосконалює довідковий апарат до архівних документів; 

11) здійснює впровадження та використання автоматизованих архівних технологій, 

створення, вдосконалення та поповнення баз даних, довідкового апарату до документів, 

що зберігаються у Трудовому архіві; 

12) організовує користування документами у службових, соціально-правових, наукових та 

інших цілях; 

13) інформує Олевську міську раду про склад і зміст документів Трудового архіву; 

14) проводить роботи щодо встановлення місцезнаходження документів ліквідованих 

юридичних осіб, що не надійшли до Трудового архіву, інформує про це заінтересовані 

підприємства, установи, організації та громадян; 

15) видає архівні довідки, копії документів на запити фізичних і юридичних осіб; 

16) забезпечує збереження конфіденційності персональних даних, що обробляються в 

його інформаційних системах; 

17) вивчає, узагальнює і поширює досвід роботи архівних установ. 

 

7. Для виконання покладених на Трудовий архів завдань йому надається право: 

1) одержувати від ліквідаторів відомості про кількість, склад і стан упорядкування 

документів для визначення вартості послуг, що здійснює Трудовий архів, відповідно до 

цін і тарифів, затверджених в установленому порядку, та інші необхідні відомості для 

роботи; 

2) надавати методичну допомогу ліквідаційним комісіям (ліквідаторам) з питань, що 

входять до компетенції Трудового архіву; 

3) укладати договори, угоди з юридичними особами та фізичними особами-підприємцями, 

що не суперечать чинному законодавству, а також цьому Положенню; 

4) розробляти та застосовувати договірні ціни на роботи і послуги, визначені чинним 

законодавством; 

5) приймати на депоноване зберігання документи від діючих юридичних осіб; 

6) брати участь у засіданнях експертних комісій у разі розгляду на них документів, 

поданих Трудовим архівом; 

7) брати участь у нарадах, які проводять районна державна адміністрація, орган місцевого 

самоврядування, ліквідаційна комісія (ліквідатор), державний архів області, архівний 

підрозділ районної державної адміністрації, в разі розгляду на них питань роботи з 

документами; 



 

8) одержувати або приймати в користування на договірних засадах матеріальні цінності й 

ресурси, а також списувати їх з балансу (за винятком архівних фондів). 

 

8. Трудовий архів працює відповідно до річного плану, який погоджується з відповідним 

архівним підрозділом районної державної адміністрації, Олевською міською радою та 

затверджується керівником Трудового архіву. Примірник річного плану та звіту про його 

виконання надається архівному підрозділу районної державної адміністрації та Олевській 

міській раді. 

 

9. У Трудовому архіві зберігаються: 

1) документи тривалого строку зберігання з кадрових питань (з особового складу) та 

тимчасового зберігання ліквідованих юридичних осіб незалежно від форми власності, 

підпорядкування та фізичних осіб-підприємців, які припинили свою діяльність, що діяли 

(були зареєстровані) на  території Олевської об’єднаної територіальної громади; 

2) виборча документація тимчасового строку зберігання, що надійшла на зберігання 

відповідно до законодавства; 

3) документи з кадрових питань (з особового складу) тимчасового строку зберігання, 

передані на депоноване зберігання на договірних засадах діючими юридичними особами 

незалежно від форми власності, підпорядкування, що розташовані на відповідній 

території, якщо інше не передбачено чинним законодавством; 

4) довідковий апарат, що розкриває склад і зміст документів. 

 

10. Трудовий архів очолює директор (завідувач), який призначається на посаду та 

звільняється з посади відповідно до порядку призначення керівників підприємств, установ 

та організацій, що належать до комунальної власності Олевської міської об’єднаної 

територіальної громади. 

 

11. Директор (завідувач) Трудового архіву: 

1) організовує діяльність Трудового архіву, персонально відповідає за виконання 

покладених на архів завдань; 

2) контролює виконання службових обов’язків працівниками Трудового архіву; 

3) вирішує відповідно до законодавства питання щодо доступу користувачів до 

документів, що знаходяться на зберіганні; 

4) організовує ведення прийому громадян, розгляд звернень, що належать до компетенції 

Трудового архіву; 

5) представляє Трудовий архів з усіх питань, пов’язаних з його діяльністю. 

 

12. Службові обов’язки працівників Трудового архіву визначаються посадовими 

інструкціями, що затверджуються керівником Трудового архіву. 

 

13. Штатний розпис Трудового архіву затверджує керівник відповідного органу місцевого 

самоврядування з урахуванням виконання всіх покладених на нього завдань, кількості 

документів, що знаходяться на зберіганні і підлягають зберіганню в архіві, обсягів 

довідкової роботи. 

 

14. Порядок взаємодії Трудового архіву з іншими підрозділами органу місцевого 

самоврядування визначає голова Олевської міської ради. 

 

15. Трудовий архів створюється як юридична особа публічного права, має власну печатку 

зі своїм найменуванням, штампи і бланки, рахунки в органах Державної казначейської 

служби. 

 



 

16. Ліквідація і реорганізація (злиття, приєднання, поділ, перетворення) КУ «Трудовий 

архів» здійснюється за рішенням Олевської міської ради або за рішенням суду у 

відповідності до чинного законодавства України. 

1) Ліквідація КУ «Трудовий архів» здійснюється ліквідаційною комісією, яка утворюється 

за рішенням міської ради. Порядок і строки проведення ліквідації, а також строк подання 

претензії кредиторам встановлюється відповідно до чинного законодавства. 

2) Від моменту призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження щодо 

управління КУ «Трудовий архів». 

3) Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно КУ «Трудовий архів», розраховується з 

кредиторами, складає ліквідаційний баланс і подає його органу, який призначив 

ліквідаційну комісію.  

4) Достовірність і повнота ліквідаційного балансу повинні бути перевірені в 

установленому законодавством порядку. 

5) Майно, що залишається після задоволення претензій кредиторів, переходить у 

розпорядження Олевської міської ради, а кошти спрямовуються до місцевого бюджету. 

6) У разі реорганізації і ліквідації КУ «Трудовий архів» працівникам, які звільняються, 

гарантується додержання їх прав та інтересів відповідно до чинного законодавства 

України. При реорганізації КУ «Трудовий архів» в іншу юридичну  особу до неї як 

правонаступника, переходять усі майнові права та обов’язки реорганізованої  КУ 

«Трудовий архів».  

7)  КУ « Трудовий архів» вважається реорганізованим або ліквідованим з дня внесення до 

державного реєстру запису про припинення його діяльності. 

 

17. З питань, не врегульованих Положенням, КУ «Трудовий архів» керується чинним 

законодавством України. 

1) Якщо один з пунктів Положення в зв’язку із внесенням змін до законодавства стає 

таким, що йому суперечить, Олевська міська рада застосовує норми, передбачені новим 

законодавством та зобов’язується внести відповідні зміни до Положення. 

2) Внесення змін і доповнень до Положення здійснюється за відповідним рішенням 

Олевської міської ради та реєструється у встановленому порядку. 

 

 

Секретар ради                                                                                        В.О. Шейко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                    

УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 813 

ХХХІІІ сесія              VІІІ скликання

  

від 08.11.2018 року 

 

Про затвердження Положення про 

надання платних послуг бібліотеками 

Централізованої бібліотечної системи 

Олевської міської ради   

 

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

Україні», Закону України «Про бібліотеки і бібліотечну справу», постанови 

Кабінету Міністрів України від 12 грудня 2011 року №1271 «Про 

затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися закладами 

культури, заснованими на державній та комунальній формі власності», зі 

змінами затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 12 липня 

2017 року № 493 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів 

України від 12 грудня 2011 року № 1271», наказу Міністерства культури 

України, Міністерства фінансів України, Міністерства економічного розвитку 

і торгівлі України від 1 грудня 2015 року №1004/1113/1556 «Про 

затвердження Порядку визначення вартості та надання платних послуг 

закладами культури, заснованими на державній та комунальній формі 

власності», враховуючи висновок  постійної  комісії  міської ради з питань 

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

рада  

ВИРІШИЛА: 

1.Затвердити Положення про надання платних послуг бібліотеками 

Централізованої бібліотечної системи Олевської міської ради (додається). 

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 

 



 

Положення 

про надання платних послуг бібліотеками 

централізованої бібліотечної системи Олевської міської ради 

                                               1. Загальні положення 

           Дане Положення розроблене відповідно до Закону України «Про бібліотеки і бібліотечну 

справу», постанови Кабінету Міністрів України від 12 грудня 2011 року №1271 «Про 

затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися закладами культури, 

заснованими на державній та комунальній формі власності», зі змінами затвердженими 

постановою Кабінету Міністрів України від 12 липня 2017 року № 493 «Про внесення змін до 

постанови Кабінету Міністрів України від 12 грудня 2011 року № 1271», наказу Міністерства 

культури України, Міністерства фінансів України, Міністерства економічного розвитку і 

торгівлі України від 1 грудня 2015 року №1004/1113/1556 «Про затвердження Порядку 

визначення вартості та надання платних послуг закладами культури, заснованими на державній 

та комунальній формі власності». 

1.1. Положення визначає організаційно-правову форму надання платних послуг 

Централізованою бібліотечною системою Олевської міської ради (далі – ЦБС) юридичним та 

фізичним особам. 

      1.2. При наданні платних послуг ЦБС керується чинним законодавством та цим 

Положенням. 

1.3. Платні бібліотечні послуги введені з метою удосконалення бібліотечного обслуговування 

користувачів. 

1.4  Для виконання платних послуг бібліотека використовує свої фонди та наявну техніку. 

1.5  Всі платні послуги надаються працівниками бібліотеки за рахунок раціонального 

використання робочого часу і наукової організації праці. 

1.6   До платних послуг  бібліотеки належать: 

- Виготовлення ксерокопії; 

- Користування персональним комп’ютером більше однієї години; 

- Користування мережею Інтернет на власному  ПК; 

- Роздрукування тексту на принтері (друк, одна сторінка); 

- Надання послуг з користування ПК (використання програми Power Point: виготовлення        

слайдової мультимедійної презентації) 

- Копіювання на електронні носії; 

- Мікрокопіювання з книжок, брошур, газет, журналів; 

- Проведення індивідуальних занять комп’ютерної грамотності; 

- Проведення  занять по створенню власної електронної адреси; 

- Електронна доставка документів (сканування документів та відправка); 

- Користування міжбібліотечним абонементом; 

- Формування титульної сторінки до доповідей, рефератів, курсових робіт. 

1.7. Працівники, відповідальні за платні послуги у відділах бібліотеки, ведуть в касовій книзі 

облік надання послуг на суму, внесену користувачем. 

1.8. Працівники бібліотек ЦБС надають користувачам консультації щодо порядку надання 

платних послуг. 

1.9. ЦБС повинна мати затверджені в установленому порядку: 

- Положення про надання платних послуг; 

- Перелік та вартість надання платних послуг користувачам бібліотек ЦБС 

                                                2. Основні завдання: 

2.1. Поліпшення якості та оперативності обслуговування користувачів за рахунок надання 

додаткових послуг. 

2.2. Забезпечення  та зберігання цінної частини фондів бібліотеки. 

2.3. Поліпшення матеріальної бази бібліотеки. 



 

                                                3. Організація роботи 

3.1. Використання «Положення» передбачає: 

- Встановлення переліку та вартості платних послуг, порядку надання їх у бібліотеках ЦБС; 

- Регламентацію взаємовідносин між користувачами, замовниками та працівниками бібліотеки; 

- Розподіл коштів, отриманих від надання платних послуг згідно з диференціацією підрозділів; 

-  Призначення відповідальних працівників бібліотек та їх відділів за надання платних послуг; 

-  Забезпечення систематичного й чіткого обліку всієї роботи з надання платних послуг та 

контролю за якістю виконання, а також станом обліково-звітної документації. 

                                                4. Права і обов’язки 

                                          Бібліотека має право: 

4.1.  Вносити пропозиції щодо використання коштів, одержаних від надання платних послуг; 

4.2.  Визначити можливість і доцільність виконання послуги; 

4.3.  Регламентувати  платні послуги, вносити пропозиції про розширення або припинення 

надання платних послуг чи окремих їх видів; 

4.4.  Вносити свої пропозиції щодо зміни цін на платні послуги. 

                                   Бібліотека зобов’язана: 

4.5. Чітко дотримуватися виконання «Положення» та розрахунку оплати; 

4.6. Забезпечувати якісне та оперативне обслуговування читачів. 

5. Керівництво роботою з надання платних послуг 

5.1. Робота щодо організації та надання платних послуг очолюється директором ЦБС. 

5.2. У відділах ЦМБ відповідальними працівниками за виконання даного положення є 

керівники підрозділів, у бібліотеках-філіях – завідувачі філіями. 

5.3.  Кошти, отримані від надання платних послуг, здаються на рахунок ЦБС(раз в місяць). 

                           6. Порядок визначення вартості платних послуг 

6.1. Розмір оплати за той чи інший вид послуги визначається «Розрахунком витрат, пов’язаних з 

наданням платних послуг відвідувачам централізованої бібліотечної системи». До складу 

витрат належать: 

- Матеріальні витрати (придбання основних засобів, матеріалів для проведення поточного 

ремонту, господарські та канцелярські витрати тощо); 

- Амортизація основних фондів, що використовуються для надання послуг 

6.2. Вартість послуг затверджується наказом директора ЦБС за погодженням відділу  культури 

Олевської міської  ради . 

7. Планування та використання доходів від платних послуг 

7.1.  Планування витрат бібліотеки за рахунок доходів, одержаних від надання платних послуг, 

здійснюється відповідно до переліку платних послуг бібліотеки. 

7.2.  Бібліотека надає безкоштовні послуги згідно з чинним законодавством окремим пільговим 

категоріям. 

7.3. Кошти, одержані від надання платних послуг, зараховуються на поточний рахунок ЦБС: 

-  кошти спрямовуються на створення умов для діяльності бібліотеки і надання відповідних 

послуг; 

-  на придбання літератури, періодичних видань, паперу, витратних матеріалів, канцтоварів, 

ремонту ксероксу, придбання  меблів, комп’ютерної техніки та ін. 

7.4.  Кошти, отримані від оренди приміщень можуть бути спрямовані на утримання приміщень 

бібліотек ЦБС, їх капітальні та поточні ремонти. 

      8. Завдання працівників, безпосередньо пов’язаних з наданням платних послуг 

8.1. Надають читачеві інформацію про всі види платних послуг, які пропонує бібліотека. 

8.2. Здійснюють оформлення відповідних документів про надані бібліотекою платні послуги. 

8.3. Якісно та оперативно виконують замовлення користувачів, не допускають    

необґрунтованих відмов. 

 

 



 

Прикінцеві положення 

 

           1. Дане положення вступає в силу після затвердження Олевською міською радою. 

           2. Зміни до тарифів можуть вноситися в межах попиту та інфляції директором ЦБС за        

погодженням з відділом культури Олевської міської ради. 

 

 
Секретар ради          В.О. Шейко 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                                  

УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 814 

ХХХІІІ сесія              VІІІ скликання

  

від 08.11.2018 року 
 

Про приєднання до 

Європейської ініціативи 

«Угода мерів» 

 

 З метою отримання допомоги для забезпечення екологічного, 

соціального та економічно-стабільного середовища для Олевської міської 

об’єднаної територіальної громади, створення потенціалу всередині громади 

для вирішення важливих економічних, енергетичних та кліматичних проблем 

в інтересах мешканців, створення  та зміцнення динаміки зусиль, 

спрямованих на «зелене» економічне зростання та підвищення якості життя, 

користування перевагами інституційного схвалення та підтримки ЄС, 

здійснення внеску у зменшення викидів СО2 у світі, керуючись ст. 25 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Схвалити європейську ініціативу «Угода мерів» (Covenant of Mayors for 

Climateand Energy). www.covenantofmayors.eu. 

2. Приєднатися до європейської ініціативи «Угода мерів» та взяти на себе 

зобов'язання скоротити на своїй території викиди СО2 (та, за можливості, 

інших парникових газів) щонайменше на 30% до 2030 року за рахунок 

заходів з підвищення енергоефективності та використання відновлюваних 

джерел енергії, а також підвищувати стійкість за рахунок адаптації до 

наслідків зміни клімату. 

3. Уповноважити міського голову від імені Олевської міської  об’єднаної 

територіальної  громади  підписати угоду за формою приєднання. 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

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

економічного розвитку (Шевчук Ю.І.). 

 

 

Міський голова            О.В. Омельчук 
 

http://www.covenantofmayors.eu/


 

                             

УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 815 

ХХХІІІ сесія              VІІІ скликання

  

від 08.11.2018 року 
 

Про затвердження звіту  

про оцінку майна  

 

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

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

майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», Постановою 

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

затвердження методики оцінки майна», з метою розрахунку стартової 

мінімальної орендної плати, а також враховуючи висновки та рекомендації 

постійної комісії міської ради з питань містобудування, будівництва, 

транспорту, житлово-комунального господарства, підприємництва та сфери 

послуг, міська рада 

ВИРІШИЛА: 

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

Олевської міської об’єднаної територіальної громади, виготовлений 

Олевською філією Житомирської товарної агро-промислової біржі (Я.С. 

Іванченко) від 10.10.2018 року, серія АЕ № 001000 на приміщення 

нежитлової будівлі загальною площею 40,78 м2, що розташоване за адресою: 

вул. Житомирська, 55, с. Кишин, Олевського району, Житомирської області в 

сумі 46 720,00 грн. без урахування ПДВ (сорок шість тисяч сімсот двадцять 

гривень 00 копійок). 

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

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

розрахунок стартової мінімальної орендної плати на приміщення в 

нежитловій будівлі, загальною площею 40,78 м2, що розташоване за адресою: 

вул. Лесі Українки, 55, с. Кишин, Олевського району, Житомирської області. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

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

комунального господарства, комунальної власності, промисловості, 

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

 

Міський голова        О.В. Омельчук 



 

                             

УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 816 

ХХХІІІ сесія              VІІІ скликання

  

від 08.11.2018 року 

 

Про передачу в оренду  

комунального майна 

 

Відповідно до протоколу засідання конкурсної комісії з питань оренди, 

відчуження комунального майна та конкурсного відбору суб’єктів оціночної 

діяльності Олевської міської ради від 02.10.2018 року №2, відповідно до 

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

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

України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішення ХХХІ сесії 

Олевської міської ради VІІІ скликання від 06.09.2018 року  №742 «Про 

внесення змін до «Переліку майна, що може бути передане в оренду» та 

рішення ХХХІ сесії Олевської міської ради VІІІ скликання від 06.09.2018 

року №743 «Про оголошення конкурсу на право оренди комунального майна, 

що належить до комунальної власності Олевської міської об’єднаної 

територіальної громади», а також враховуючи висновки та рекомендації 

постійної комісії міської ради з питань містобудування, будівництва, 

транспорту, житлово-комунального господарства, підприємництва та сфери 

послуг, міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Передати в оренду комунальне майно, що належать до комунальної 

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

- фізичній особі-підприємцю Чепурі Людмилі Іванівні частину нежитлового 

приміщення, загальною площею – 14,0 м2, яка розташована за адресою: вул. 

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

Житомирської області, з орендною платою 400,00 грн./міс. (чотириста 

гривень 00 копійок) терміном на 2 роки 11 місяців; 

- фізичній особі-підприємцю Полуніну Олександру Миколайовичу частину 

нежитлового приміщення, загальною площею – 40,78 м2, яка розташована за 

адресою: вул. Житомирська, 55, с. Кишин, Олевського району, Житомирської 

області, з орендною платою 660,00 грн./міс. (шістсот шістдесят гривень 00 

копійок) терміном на 2 роки 11 місяців. 



 

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

передачу в оренду зазначеного нерухомого майна, відповідно до Положення 

про оренду майна Олевської міської ради.  

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

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

комунального господарства, комунальної власності, промисловості, 

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

 

 

Міський голова        О.В. Омельчук 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

                              

УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 817 

ХХХІІІ сесія              VІІІ скликання

  

від 08.11.2018 року 

 

Про надання згоди на прийняття 

у комунальну власність та на баланс 

Олевської міської об’єднаної територіальної 

громади нерухомого майна 

 

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

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

місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної 

комісії міської ради з питань містобудування, будівництва, транспорту, 

житлово-комунального господарства, комунальної власності, промисловості, 

підприємництва та сфери послуг, міська рада 

 ВИРІШИЛА: 

1. Надати згоду на прийняття у комунальну власність та на баланс 

Олевської міської об’єднаної територіальної громади нежитлового 

приміщення Олевського районного суду, загальною площею 403,8 м2, яке 

знаходиться за адресою: вул. Привокзальна, буд. 5, м. Олевськ, 

Олевського району, Житомирської області. 

2. Прийняти вищезазначений об’єкт в порядку, визначеному Законом 

України «Про передачу об’єктів права державної та комунальної 

власності». 

3. Після прийняття вищезазначеного об’єкту до комунальної власності 

Олевської міської об’єднаної територіальної громади, використовувати 

його без зміни цільового призначення для розміщення органів місцевого 

самоврядування та не відчужувати у приватну власність. 

4.   Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

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

комунального господарства, комунальної власності, промисловості, 

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

 

 

 

Міський голова                                                                            О.В. Омельчук 



 

                                     

УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 818 

ХХХІІІ сесія              VІІІ скликання

  

від 08.11.2018 року 
 

Про продовження договору оренди  

нерухомого майна нежитлового  

приміщення   

 

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», на підставі звернення благодійної організації «Лікарняна каса 

Житомирської області» від 24.10.2018 р. № 261, враховуючи висновок  

постійної комісії  міської ради з питань планування, фінансів, бюджету та 

соціально-економічного розвитку, міська  рада  

ВИРІШИЛА: 

5. Продовжити термін дії Договору оренди нерухомого майна нежитлового 

приміщення, що знаходиться за адресою: пров. Промисловий, 2, м. 

Олевськ, Житомирська область, загальною площею 11,1 м2 для надання 

благодійних послуг філією Благодійної організації «Лікарняна каса 

Житомирської області», терміном на два роки одинадцять місяців. 

6. Головному лікарю КУ «Олевська Центральна лікарня» Казюку О. В. 

оформити продовження терміну дії Договору оренди зазначеного 

нерухомого майна нежитлового приміщення, відповідно до Положення 

про оренду майна Олевської міської ради. 

7. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

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

комунального господарства, комунальної власності, промисловості, 

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

  

 

 

Міський  голова                                       О.В. Омельчук 
 
 
 
 
 
 



 

                                    

УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 819 

ХХХІІІ сесія              VІІІ скликання

  

від 08.11.2018 року 
 

Про надання дозволу на списання  

основних засобів (водонапірна вежа) 

 

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

самоврядування в Україні», постанови Кабінету Міністрів України від 8 

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

державної власності», наказу Міністерства фінансів України від 13.09.2016 

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

засобів суб’єктами державного сектору та порядку їх складання»,  а також 

враховуючи висновок 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. Надати дозвіл на списання основних засобів, які знаходяться на балансі 

Олевської міської ради та є непридатними для подальшого використання, 

в зв’язку з їх фізичним зносом, а саме:  

водонапірна вежа: інвентарний номер – 111305424, адреса розташування 

– вул. Промислова, м. Олевськ, Житомирської області. 

2. Здійснити процедуру списання основних засобів, які знаходяться на 

балансі Олевської міської ради, згідно чинного законодавства. 

3. Згідно вимог чинного законодавства, оприбуткувати залізну ємкість 

(бочка) для подальшого використання, відповідно до потреб ДНЗ в с. 

Кишин. 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

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

комунального господарства, комунальної власності, промисловості, 

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

 

 

Міський голова                                                                                О.В. Омельчук 
 



 

                           

УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 820 

ХХХІІІ сесія              VІІІ скликання

  

від 08.11.2018 року 
 
 

Про затвердження Положення про використання коштів,  

що надходять за зберігання документів та від вартості  

послуг по підготовці довідок (про нарахування заробітної  

плати та прийом і звільнення з роботи на ліквідованих  

підприємствах) на запити громадян та юридичних осіб,  

та розцінок на складення архівних довідок (копій, витягів)  

на тематичні, персональні запити користувачів Комунальної  

установи «Трудовий архів» Олевської міської ради 

Житомирської області   

 

Відповідно до ст. 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», Положення про Комунальну установу «Трудовий архів» Олевської 

міської ради Житомирської області, враховуючи висновок постійної  комісії  

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

економічного розвитку, міська  рада  

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити Положення про використання коштів, що надходять за 

зберігання документів та від вартості послуг по підготовці довідок (про 

нарахування заробітної плати та прийом і звільнення з роботи на 

ліквідованих підприємствах) на запити громадян та юридичних осіб – 

користувачів Комунальної установи «Трудовий архів» Олевської міської ради 

Житомирської області (додаток 1). 

2.Затвердити розцінки на складення архівних довідок (копій, витягів) на 

тематичні, персональні запити користувачів Комунальної установи «Трудовий 

архів» Олевської міської ради Житомирської області (додаток 2). 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

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

економічного розвитку (Шевчук Ю.І.). 

  

Міський  голова                                     О.В.Омельчук 

 



 

 
    Додаток  1 

                до рішення ХХХІІІ сесії Олевської 

                                                                                міської ради                                                                                                                                         

                                                                                від 08.11.2018 року № 820 

 

П О Л О Ж Е Н Н Я 

Про використання коштів, що надходять від вартості послуг по 

підготовці довідок (про нарахування заробітної плати та прийом і 

звільнення з роботи на ліквідованих підприємствах) на запити громадян 

та юридичних осіб, Комунальної  установи «Трудовий архів» Олевської 

міської ради Житомирської області 

 

1. Рахунок відкритий для накопичення коштів, що надходять від платних 

послуг Комунальної  установи «Трудовий архів» Олевської міської ради 

Житомирської області. 

2. Згідно з цим положенням кошти використовуються на потреби, пов’язані з 

роботою архіву, а саме: 

           2.1. Оплата наданих послуг (оренда приміщення, опалення та   

         електроенергія); 

           2.2. Придбання канцелярських товарів; 

           2.3. Придбання стелажів для зберігання документів; 

           2.4. Придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю; 

           2.5. Оплата відряджень; 

           2.6. Оплата премії до професійних свят;  

3. Відсотки за тимчасове зберігання коштів на рахунку використовуються в 

повному обсязі. 

4. Не використані в поточному році кошти вилученню не підлягають і 

переходять на наступний рік. 

 

  

Секретар ради        В.О. Шейко 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
                                                                                Додаток  2                                                                                          

                                                                                до рішення ХХХІІІ сесії Олевської 

                                                                                міської ради                                                                                                                                         

                                                                                від 08.11.2018 року № 820 

Розцінки 

на складення архівних довідок (копій, витягів) на тематичні, 

персональні запити користувачів: 

     1. Мінімальна заробітна плата за місяць – 3723,00 грн. 

     2. Нарахування на заробітну плату (8,41%) – 313,10 грн. 

         Всього витрат на місяць – 4036,10 грн. 

         Витрати на годину – (4036,10/168) – 24,02 грн. 

         Витрати на хвилину (24,02/60) – 0,40 грн.   

РОЗРАХУНОК 

на складення архівних довідок (копій, витягів) на тематичні,       

  персональні запити користувачів: 

№ 

п/п 

Перелік послуг Вартість 

1 хв 

Час 

виконання 

(хв) 

Вартість 

послуг 

(грн.) 

1. Надання консультації громадянам 0,40 2 0,80 

2. Оформлення заяв 0,40 2 0,80 

3. Реєстрація заяв  в журнал 0,40 2 0,80 

4. Пошук даних для відповіді на 

запит 

0,40 45 18,00 

5. Оформлення довідки 0,40 10 4,00 

6. Реєстрація  довідки 0,40 2 0,80 

 Всього   25,20 

 Вартість  однієї  довідки   25,20 

За термінове, на прохання замовника, виконання довідки (протягом 15 

календарних днів з моменту подачі запиту) встановлюється надбавка в 

розмірі 50%. Вартість термінової довідки – 37,80 грн.  

                                             Вартість архівних послуг на договірних засадах 

       

1. 

Підготовка документів до прийому в Трудовий архів 

(приймання справ, розміщення в архівосховищі) за 100 

одиниць зберігання 

142,24 

2. Вартість зберігання 100 одиниць в Трудовому архіві   

(з розрахунку вартості зберігання 1 одиниці зберігання 

протягом року 1,00 грн.) 

100,00 

 

 Секретар ради       В.О. Шейко 



 

                                      

УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

 ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ  

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 821 

ХХХІІІ сесія              VІІІ скликання

  

від 08.11.2018 року 

 

Про внесення змін у  рішення  
сесій Олевської міської ради 
 

Розглянувши заяви громадян: 

-  Карпова Олега Олександровича, проживає за адресою: вул. Пушкіна, 

26, м. Олевськ, Житомирської області про внесення змін до рішення 

ХХХІ сесії Олевської міської ради VІІІ скликання від 06.09.2018 року 

№ 759  «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)»; 

-  Чорної Світлани Павлівни, проживає за адресою: вул. Промислова, 78, 

кв. 8, м. Олевськ, Житомирська область про внесення змін до рішення 

ХХХІІ сесії Олевської міської ради VІІІ скликання від 04.10.2018 року 

№ 794  «Про надання дозволу на розроблення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки 

комунальної власності в натурі (на місцевості) з метою передачі 

безоплатно у власність для будівництва і обслуговування житлового 

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

будівництва індивідуальних гаражів,  

- АТ «Житомиробленерго», зареєстрованого за адресою: вул. 

Пушкінська, 32/8, м. Житомир, Житомирська обл. про внесення змін до 

рішення ХХХ сесії Олевської міської ради VIII скликання від 

09.08.2018 р. № 721 «Про надання дозволу на розроблення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної  ділянки комунальної власності в натурі (на місцевості) для 

розміщення, будівництва, експлуатації та  обслуговування будівель і 

споруд об’єктів передачі електричної та теплової енергії з метою 

внесення відомостей до Державного земельного кадастру про земельні 



 

ділянки під існуючими енергетичними об’єктами» та із необхідністю 

виправлення технічних помилок: 

- у рішенні XIV сесії Олевської міської ради VII скликання від 07 жовтня 

2016 р. № 214 «Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для передачі 

безоплатно у власність для будівництва і обслуговування жилого 

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

ведення садівництва та для будівництва індивідуального гаража»; 

- у рішенні XXIV сесії Олевської міської ради VIII скликання від 

20.03.2018 р. № 522 «Про затвердження переліку земельних ділянок 

комунальної власності призначених для продажу у власність на 

земельних аукціонах»; 

- у рішенні VII сесії Олевської міської ради VIII скликання від 

12.04.2017 р. № 117 «Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної 

власності земель громадської забудови в користування на умовах 

оренди»; 

- у рішенні XXV сесії Олевської міської ради VIII скликання № 561 від 

12.04.2018 р. «Про надання дозволу на розроблення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки комунальної власності в натурі (на місцевості) з 

метою передачі її в користування на умовах оренди  для розміщення 

та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель  та споруд 

підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості»; 

- у рішенні  XV сесії Олевської міської ради VII скликання від 09 

листопада 2016 року № 233 «Про внесення змін у рішення сесій 

Олевської міської ради»; 

- у рішенні XXVII сесії Олевської міської ради VIIІ скликання від 

11.05.2018 р. № 617 «Про надання дозволу на розроблення проектів 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок комунальної 

власності з метою  передачі безоплатно у власність для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка), для індивідуального садівництва, та для ведення 

особистого селянського господарства», керуючись ст.ст. 12, 40, 81, 88, 

89, 96, 116, 118, 119, 120, 121, 131 та п. 7 Х Розділу Перехідних 

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

України «Про землеустрій»,  ст. 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 ХХХІ сесії Олевської міської ради VІІІ 

скликання від 06.09.2018 року № 759   «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)» у пункті 8. 

Розділів «Загальна площа» та «Для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд» цифри «0,0750» змінити на цифри 

«0,1000».  
 

 

 

№ 

п/п 

 

 

 

Прізвище,ім’я , по батькові 

 

 

 

Місце проживання 

 

 

 

Адреса земельної 

ділянки 

 

 

Загальна 

площа, 

га 

 

Для 

будівництва 

і 

обслуговува

ння 

житлового 

будинку, 

господарськ

их   будівель 

і  споруд, га 

8 Карпов Олег Олександрович вул. Пушкіна, 26, м. Олевськ, 

Житомирська обл. 

вул. Пушкіна, 26 кв. 2, 

 м. Олевськ, 

Житомирська обл. 

0,1000 0,1000 

2. Внести зміни у рішення ХХХІІ сесії Олевської міської ради VІІІ 

скликання від 04.10.2018 року № 794 «Про надання дозволу на 

розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

місцевості) з метою передачі безоплатно у власність для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) та для будівництва індивідуальних гаражів» 

стосовно Чорної Світлани Павлівни, а саме: у назві  рішення та далі по 

тексту, слова «розроблення технічної документації  із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж» замінити на слова «розроблення 

проекту землеустрою». 

3. Внести зміни у рішення ХХХ сесії Олевської міської ради VIII 

скликання  від 09.08.2018 р. № 721 «Про надання дозволу на 

розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

місцевості) для розміщення, будівництва, експлуатації та  

обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі електричної та 

теплової енергії з метою внесення відомостей до Державного земельного 

кадастру про земельні ділянки під існуючими енергетичними 

об’єктами», а саме: 

 -  у пункті 5.  цифри  « 0,0099 » після слів «загальною площею» 

змінити на цифри «0,0130»; назву об’єкта  та цифри «- (КТП-334) - 

0,0025га» змінити на назву об’єкта  та цифри «- (ЗТП-334) - 

0,0056га»;  

-  у пункті 11. цифри « 0,0075 » після слів «загальною площею» 

змінити на цифри «0,0099»; назву об’єкта  та цифри «- (ЗТП-409) - 

0,0033га» викласти у наступній редакції: «- (ЗТП-409) - 0,0057га». 



 

4. Внести зміни у рішення XIV сесії VII скликання № 214 від 07 жовтня 

2016 р. «Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для передачі безоплатно у власність для 

будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка), для ведення садівництва та для будівництва 

індивідуального гаража» виклавши пункт 1. частини «ВИРІШИЛА» у 

наступній редакції: 

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

землеустрою щодо відведення земельних ділянок комунальної власності з 

метою передачі безоплатно у власність для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 

(Код 02.01 за КВЦПЗ), для будівництва індивідуальних гаражів (Код 02.05 за 

КВЦПЗ) із земель житлової забудови, для індивідуального садівництва(Код 

01.05 за КВЦПЗ),із земель сільськогосподарського призначення.». 

5.  Внести зміни у рішення XXIV сесії Олевської міської ради VIII скликання 

№ 522 від 20.03.2018 р. «Про затвердження переліку земельних ділянок 

комунальної власності призначених для продажу у власність на земельних 

аукціонах» виклавши пункт 1. у наступній редакції: «1. Затвердити перелік 

вільних від забудови земельних ділянок комунальної власності  із земель 

запасу міської ради призначених для продажу у власність на земельних 

аукціонах: 

-  в с.Рудня-Хочинська для розміщення та експлуатації основних, 

підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, 

машинобудівної та іншої промисловості (Код 11.02 за КВЦПЗ)  

орієнтовною площею 0,5296 га по вул. Незалежна,31-а; 

- в м.Олевськ для розміщення та експлуатації об’єктів дорожнього 

сервісу (Код 12.11 за КВЦПЗ) орієнтовною площею 0,4100 га по вул. 

Київська, 60-а.»; 

6. Внести зміни у рішення VII сесії Олевської міської ради VIII скликання  

від 12.04.2017 р. № 117 «Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної власності 

земель громадської забудови в користування на умовах оренди» у пункті 1.  

цифри  «0,0600» після слів «орієнтовною площею» змінити на цифри «0,07». 

7. Внести зміни у рішення XXV сесії Олевської міської ради VIII скликання 

від 12.04.2018 р. № 561 « Про надання дозволу на розроблення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

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

передачі її в користування на умовах оренди  для розміщення та 

експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель  та споруд 

підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості» а саме: у 

назві  рішення та далі по тексту, слова «розроблення технічної документації  

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки 

комунальної власності в натурі (на місцевості» замінити на слова 

«розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

комунальної власності». 



 

8. Внести зміни  у  рішення XV сесії Олевсьокї міської ради  VII скликання 

від 09 листопада 2016 року № 233 «Про внесення змін у рішення сесій 

Олевської міської ради»  вилучити у пункті 2. слова та цифри «вул. 

Набережна, 15-а». 

9. Внести зміни у щодаток до рішення у XXVII сесії Олевської міської ради 

VIIІ скликання від 11.05.2018 р. № 617 «Про надання дозволу на розроблення 

проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок комунальної 

власності з метою  передачі безоплатно у власність для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка), для індивідуального садівництва, та для ведення 

особистого селянського господарства» у пункті 13. розділу «Адреса 

земельної ділянки»  слова та цифри «вул. Шкільна, 23» змінити на слова та 

цифри «вул. Набережна, 15-а»; розділу «Орієнтовна площа» цифри «0,1200» 

змінити на цифри «0,1000»; розділу «для індивідуального садівництва» 

цифри «0,0200» вилучити. 
 

 

 

№ 

п

/

п 

 

 

 

Прізвище, ім’я 

по батькові 

 

 

 

Місце проживання 

 

 

Адреса земельної 

ділянки 

 

 

Орієнтов

на площа 

га 

Для 

будівництв

а та 

обслуговув

ання  

житлового 

будинку, 

господарсь

ких 

будівель і 

споруд 

(присадибн

а ділянка), 

га 

Для 

індивіду

ального 

садівниц

тва,  

га 

Для 

ведення 

особисто

го 

селянськ

ого 

господ 

арства, 

га 

Для 

будівниц

тва  

індивіду

альних 

гаражів, 

га. 

1

3 

Новак 

Світлана 

Василівна 

вул. Молодіжна, 2, с. 

Сущани, Олевський р-н, 

Житомирська обл. 

вул. Набережна, 

15-а, м. Олевськ, 

Житомирська обл. 

0,1000 0,1000 - - - 

10. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника 

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

комісію з питань земельних відносин, охорони природи та надзвичайних 

ситуацій. 

 

Міський голова              О.В. Омельчук 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                          

УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 822 

ХХХІІІ сесія              VІІІ скликання

  

від 08.11.2018 року 

 

Про  надання  дозволу    на     

виготовлення  звіту про експертну 

грошову   оцінку  земельної  ділянки  

 

     Розглянувши заяви Олевського міського споживчого товариства, 

зареєстрованого за адресою: вул.Володимирська, 3, м.Олевськ, Житомирська 

область; Олевської районної спілки споживчих товариств, зареєстрованої за 

адресою: вул.Володимирська, 3, м.Олевськ, Житомирська область; 

Лопатицького сільського споживчого товариства, зареєстрованого за 

адресою: вул. Володимирська, 3, м.Олевськ, Житомирська область; 

Бобровського Сергія Миколайовича, проживає за адресою: пров. 1 

Московський, 9-а, м.Олевськ, Житомирська область про надання дозволу на 

виготовлення звіту про експертну грошову оцінку на земельні ділянки 

комунальної власності несільськогосподарського призначення, які надані в 

оренду, керуючись  ст. ст. 12, 127, 128 Земельного кодексу України, Законом 

України «Про оцінку земель», ст. 26 Закону України «Про  місцеве  

самоврядування  в  України»,  враховуючи рекомендації постійної комісії з 

питань земельних відносин, охорони природи та надзвичайних ситуацій,  

міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1.Надати дозвіл Олевському міському споживчому товариству на  

виготовлення звіту з експертної грошової оцінки земельної ділянки 

несільськогосподарського  призначення площею  0,0221 га, яка надана в 

користування  на  умовах  оренди для будівництва та обслуговування 

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

вул.Малікова, 49, с. Хочине, Олевський р-н, Житомирська область, 

кадастровий номер 1824487601:03:003:0008. 

2. Надати дозвіл Олевському міському споживчому товариству на  

виготовлення звіту з експертної грошової оцінки земельної ділянки 

несільськогосподарського  призначення площею  0,0362 га, яка надана в 

користування  на  умовах  оренди для будівництва та обслуговування 

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



 

вул.Набережна, 5-а, с. Сущани, Олевський р-н, Житомирська область, 

кадастровий номер 1824486801:02:003:0032. 

3. Надати дозвіл Олевському міському споживчому товариству на  

виготовлення звіту з експертної грошової оцінки земельної ділянки 

несільськогосподарського  призначення площею  0,0147 га, яка надана в 

користування  на  умовах  оренди для будівництва та обслуговування 

будівель торгівлі (Код 03.07 за КВЦПЗ) розташованої за адресою: вул. 

Незалежна, 31, с. Рудня-Хочинська, Олевський р-н, Житомирська область, 

кадастровий номер 1824487604:04:002:0008. 

4. Надати дозвіл Олевському міському споживчому товариству на  

виготовлення звіту з експертної грошової оцінки земельної ділянки 

несільськогосподарського  призначення площею  0,0715 га, яка надана в 

користування  на  умовах  оренди для будівництва та обслуговування 

будівель торгівлі(Код 03.07 за КВЦПЗ)  розташованої за адресою: вул. 

Центральна, 79, с. Юрове, Олевський р-н, Житомирська область, кадастровий 

номер 1824488001:04:001:0008. 

5. Надати дозвіл Олевській районній спілці споживчих товариств на  

виготовлення звіту з експертної грошової оцінки земельної ділянки 

несільськогосподарського  призначення площею  0,0796 га, яка надана в 

користування  на  умовах  оренди для будівництва та обслуговування 

будівель торгівлі(Код 03.07 за КВЦПЗ)  розташованої за адресою: вул. 

Набережна, 38, с. Кам’янка, Олевський р-н, Житомирська область, 

кадастровий номер 1824481601:05:036:0005. 

6. Надати дозвіл лопатицькому сільському споживчому товарситву на  

виготовлення звіту з експертної грошової оцінки земельної ділянки 

несільськогосподарського  призначення площею  0,0155 га, яка надана в 

користування  на  умовах  оренди для будівництва та обслуговування 

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

Перемоги, 3, с. Зольня, Олевський р-н, Житомирська область, кадастровий 

номер 1824482801:03:016:0005. 

7. Надати дозвіл Бобровському Сергію Миколайовичу на  виготовлення звіту 

з експертної грошової оцінки земельної ділянки несільськогосподарського  

призначення: площею  0,3169 га, яка надана 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: пров.1-й 

Московський, м.Олевськ, Житомирська область, кадастровий номер 

1824455100:02:017:0029. 

8.Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника  

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

ради з питань земельних відносин, охорони природи та надзвичайних 

ситуацій. 

 

Міський голова                                 О.В. Омельчук  

 



 

                                  

УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 823 

ХХХІІІ сесія              VІІІ скликання

  

від 08.11.2018 року 

 

Про затвердження проекту землеустрою 

щодо відведення земельної  ділянки  

комунальної власності для будівництва 

та обслуговування будівель органів державної 

влади та місцевого самоврядування з метою 

передачі її в постійне користування 

 

         Розглянувши заяву територіального управління Державної судової 

адміністрації України в Житомирській області, зареєстрованого за адресою: 

вул. Б.Лятошинського, 5, м. Житомир про затвердження проекту 

землеустрою щодо відведення  земельної ділянки комунальної власності з 

метою передачі її в постійне користування, яка розташована за адресою: вул. 

Володимирська, 7, м. Олевськ, Житомирська обл.,  керуючись ст.ст. 12,92, 

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

України  «Про землеустрій», ст. 33 Закону України   «Про місцеве 

самоврядування в Україні», враховуючи висновок постійної комісії міської 

ради з питань земельних відносин, охорони природи та надзвичайних 

ситуацій, міська рада 

ВИРІШИЛА:  

1.Затвердити територіальному управлінню Державної судової адміністрації 

України в Житомирській області проект землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки комунальної власності загальною  площею  0,4085  га для 

будівництва та обслуговування будівель органів державної влади та 

місцевого самоврядування (Код 03.01 за КВЦПЗ) з метою передачі її в 

постійне користування, кадастровий номер 1824455100:01:023:0030, яка 

розташована за адресою:  вул. Володимирська, 7, м. Олевськ, Житомирської 

області, який розроблено ПП «АНДВОЛ».  

2. Передати територіальному управлінню Державної судової адміністрації 

України в Житомирській області в постійне користування для будівництва та 

обслуговування будівель органів державної влади та місцевого 

самоврядування (Код 03.01 за КВЦПЗ) земельну ділянку комунальної 

власності загальною площею 0,4085 га кадастровий номер 



 

1824455100:01:023:0030, яка розташована за адресою: вул. Володимирська, 

7, м. Олевськ, Житомирська область. 

3. Територіальному управлінню Державної судової адміністрації України в 

Житомирській області:  

1) зареєструвати право постійного користування на вищезазначену земельну 

ділянку для будівництва та обслуговування будівель органів державної влади 

та місцевого самоврядування, відповідно до чинного законодавства; 

2) земельну ділянку використовувати за цільовим призначенням у 

відповідності до вимог Земельного кодексу України. 

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

достовірність, якість і безпеку заходів, передбачених проектом землеустрою. 

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника  

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

ради з питань земельних відносин, охорони природи та надзвичайних 

ситуацій. 

 

 

Міський голова                                О.В. Омельчук  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                  

УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 824 

ХХХІІІ сесія              VІІІ скликання

  

від 08.11.2018 року 

 

Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

комунальної власності з метою отримання її 

в постійне користування 

 

        Розглянувши заяву об’єднання співвласників багатоквартирного 

будинку «Квадрат», зареєстрованого за адресою: вул. Герцена, будинок 22, м. 

Олевськ, Олевського району, Житомирської області про надання дозволу на 

розроблення проекту  землеустрою, щодо відведення земельної ділянки 

комунальної власності з метою отримання її у постійне користування, яка 

розташована за адресою: вул. Герцена,22, м. Олевськ, Житомирська область, 

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

України  «Про землеустрій», ст. 33 Закону України   «Про місцеве 

самоврядування в Україні», враховуючи висновок постійної комісії міської 

ради з питань земельних відносин, охорони природи та надзвичайних 

ситуацій, міська рада 

ВИРІШИЛА: 1.Надати дозвіл об'єднанню співвласників багатоквартирно 

будинку «Квадрат» на договірних умовах з проектною землевпорядною 

організацією, що має відповідну ліцензію, на розроблення проекту  

землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної власності  з 

метою отримання її в постійне користування, для будівництва і 

обслуговування багатоквартирного житлового будинку (Код 02.03 за 

КВЦПЗ) орієнтовною площею 0,165 га , яка розташована за адресою вул. 

Герцена,22,  м. Олевськ, Житомирська область. 

2. Об'єднанню співвласників багатоквартирного будинку «Квадрат» 

виготовлений проект землеустрою в місячний термін подати на затвердження 

до міської ради.  

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника 

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

комісію міської ради з питань земельних відносин, охорони природи та 

надзвичайних ситуацій. 

Міський голова                        О.В. Омельчук 



 

                                  

УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 825 

ХХХІІІ сесія              VІІІ скликання

  

від 08.11.2018 року 

 

Про  розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки 

комунальної власності для  будівництва 

та  обслуговування інших будівель громадської 

забудови з метою внесення відомостей до Державного 

земельного кадастру про земельну ділянку під 

існуючими об’єктами  

 

     З метою внесення відомостей до Державного земельного кадастру про 

земельну ділянку під існуючими об’єктами, керуючись ст.ст. 12,186 

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.Замовити на договірних умовах з проектною землевпорядною організацією, 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

комунальної власності для будівництва та  обслуговування інших будівель 

громадської забудови (Код 03.15 за КВЦПЗ),  з метою внесення відомостей 

до Державного земельного кадастру про земельну ділянку орієнтовною 

площею 0.43 га, розташовану за адресою: вул. Московська,10, м. Олевськ, 

Житомирська область.  

2. Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, погоджений у 

встановленому законодавством порядку, в місячний термін подати на 

затвердження чергової сесії. 

3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника 

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

комісію міської ради з питань земельних відносин,  охорони природи та 

надзвичайних ситуацій. 

 

Міський голова              О.В. Омельчук 

 



 

                                                                                                

УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 826 

ХХХІІІ сесія              VІІІ скликання

  

від 08.11.2018 року 

 

Про затвердження звіту про 

експертну грошову оцінку 

земельної ділянки несільсько- 

господарського призначення 

 

Розглянувши заяву Рудницького Даніїла Олеговича, проживає за 

адресою: вул. Садова, 38, с.Варварівка, Олевський район, Житомирська 

область, керуючись ст.128 Земельного Кодексу України, Законом України 

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

Україні» та враховуючи рекомендації постійної комісії міської ради з питань 

земельних відносин,  охорони природи та надзвичайних ситуацій, міська рада 

ВИРІШИЛА:  

1. Затвердити звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення загальною площею 0,2000 га, яка 

розташована за адресою: вул. Л.Українки,120-б, с. Варварівка, Олевський 

район, Житомирська область, з метою продажу (викупу) в сумі 39440,00 грн. 

(без ПДВ) (тридцять дев’ять тисяч чотириста сорок грн. 00 коп.) (без ПДВ)). 

Вартість 1 кв.м. земельної ділянки становить: 19,72 грн. (без ПДВ), яка 

надана Рудницькому Даніїлу Олеговичу у користування на умовах оренди 

для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель і 

споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості(Код 

11.02 за КВЦПЗ). 

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

нотаріально посвідчити договір купівлі-продажу земельної ділянки, яка 

розташована за адресою: вул. Л.Українки, 120-б, с. Варварівка, Олевський 

район, Житомирська область, кадастровий номер 1824486202:05:006:0019 

між міською радою та Рудницьким Даніїлом Олеговичем, за ціною 40000,00  

грн. вартість 1 кв.м = 20,00  грн. 

3. Припинити дію договору оренди землі від 30 березня 2018 року 

укладеного з Рудницьким Даніїлом Олеговичем стосовно земельної ділянки 

кадастровий номер 1824486202:05:006:0019, загальною площею 2000 м2, 



 

розташованої за адресою: вул. Л.Українки,120-б, с. Варварівка, Олевський 

район,  Житомирська область. 

 4.Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника  

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

ради з питань земельних відносин, охорони природи та надзвичайних 

ситуацій. 

 

 

Міський голова                       О.В. Омельчук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                

УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 827 

ХХХІІІ сесія              VІІІ скликання

  

від 08.11.2018 року 

 

Про надання дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки комунальної власності 

для будівництва та обслуговування інших 

будівель громадської забудови з метою 

передачі в користування на умовах оренди 

 

             Розглянувши заяву Релігійної Організації «Українська Церква 

«Спасіння» Християн Віри Євангельської», зареєстрованої за адресою: вул. 

Свято-Миколаївська, 82, 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 питань земельних відносин, охорони природи та 

надзвичайних ситуацій, міська рада  

ВИРІШИЛА:    

1.Надати дозвіл Релігійній Організації «Українська Церква «Спасіння» 

Християн Віри Євангельської»  на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки комунальної власності в користування на 

умовах оренди для будівництва та обслуговування інших будівель 

громадської забудови (Код 03.15 за КВЦПЗ), розташованої за адресою: вул. 

Київська, 58-в, м. Олевськ, Житомирська область, орієнтовною площею 0, 20 

га. 

2. Релігійній Організації «Українська Церква «Спасіння» Християн Віри 

Євангельської»   в місячний термін звернутися до суб’єкта господарювання, 

що є виконавцем робіт по виготовленню проектів із землеустрою. 

3. Релігійній Організації «Українська Церква «Спасіння» Християн Віри 

Євангельської»,   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 на постійну 

комісію з питань земельних відносин, охорони природи та надзвичайних 

ситуацій. 

 

Міський голова        О.В. Омельчук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                      

УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 828 

ХХХІІІ сесія              VІІІ скликання

  

від 08.11.2018 року 

 

Про поновлення договору 

оренди земельної ділянки 

комунальної власності 

 

          Розглянувши заяву Басюка Петра Миколайовича, проживає за адресою: 

вул. Поліська, 4, с. Будки, Олевський район, Житомирська область, 

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

Україні»,  ст. 33 Закону України «Про оренду землі», ст.ст. 83, 124 

Земельного кодексу України, враховуючи висновок постійної комісії з 

питань земельних відносин, охорони природи та надзвичайних ситуацій, 

міська рада  

ВИРІШИЛА:  

1. Поновити термін дії договору оренди землі на 5 років та  внести зміни до 

договору оренди земельної ділянки комунальної власності, яка розташована 

за адресою: вул. Поліська, 4, с. Будки, Олевський район, Житомирська 

область, загальною площею 62 м2, кадастровий номер земельної ділянки 

1824484402:08:001:0001, укладений 22.10.2013 р. з Басюком Петром 

Миколайовичем.   

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника 

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

комісію міської ради з питань земельних відносин охорони природи та 

надзвичайних ситуацій. 

 

 

Міський голова                        О.В. Омельчук 

 

 

 

 

 



 

                                

УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 829 

ХХХІІІ сесія              VІІІ скликання

  

від 08.11.2018 року 

 

Про затвердження проектів землеустрою  

щодо відведення земельних  ділянок комунальної 

власності для будівництва та обслуговування 

будівель торгівлі з метою передачі їх в користування 

на умовах оренди 

 

         Розглянувши заяву Олевського міського споживчого товариства, 

зареєстрованого за адресою: вул. Володимирська, 3, м. Олевськ, 

Житомирська область; Кишинського сільського споживчого товариства, 

зареєстрованого за адресою: вул. Житомирська, 69, с. Кишин, 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 Олевському міському споживчому товариству 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  

0,0373  га за адресою:  вул. Княгині Ольги, 15, с.Замисловичі,  Олевський 

район, Житомирська область, кадастровий номер 1824482401:04:001:0029, 

який розроблено ТОВ «Кадастровий центр+».  

2.Затвердити Кишинському сільському споживчому товариству 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  

0,0331 га за адресою:  вул. Житомирська, 58, с. Зубковичі,  Олевського 

району, Житомирської області, кадастровий номер 1824483201:05:004:0025, 

який розроблено ТОВ «Кадастровий центр +». 



 

3. Затвердити Кишинському сільському споживчому товариству 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  

0,0235 га за адресою:  вул. Шевченка, 30, с. Стовпинка,  Олевського району, 

Житомирської області, кадастровий номер 1824486401:02:001:0059, який 

розроблено ТОВ «Кадастровий центр +». 

4. Укласти договори оренди терміном на 5 років  та встановити орендну 

плату за користування вказаними земельними ділянками в розмірі 12 % від 

нормативно-грошової оцінки земельних ділянок для будівництва та 

обслуговування будівель торгівлі (Код 03.07 за КВЦПЗ). 

5. Олевському міському споживчому товариству, Кишинському сільському 

споживчому товариству в  місячний термін укласти та зареєструвати 

договори оренди земельних ділянок, відповідно до вимог чинного 

законодавства України. 

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

достовірність, якість і безпеку заходів, передбачених проектом землеустрою. 

7. У разі закінчення терміну користування земельною ділянкою, повернути 

дані земельні ділянки у відання міської ради у стані придатному для 

подальшого їх використання за призначенням або звернутись до Олевської 

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

землі щодо його поновлення. 

8. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника  

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

ради з питань земельних відносин, охорони природи та надзвичайних 

ситуацій. 

 

 

Міський голова                            О.В. Омельчук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                        

УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 830 

ХХХІІІ сесія              VІІІ скликання

  

від 08.11.2018 року 

 

Про затвердження переліку 

земельних ділянок комунальної власності 

призначених для продажу у власність  

на земельних аукціонах у м.Олевськ 

 

З метою здійснення заходів, спрямованих на врегулювання питань 

набуття права власності та оренди на земельну ділянку 

несільськогосподарського призначення на аукціонах, реалізації державної 

політики в сфері регулювання земельних відносин керуючись  Законом 

України «Про місцеве самоврядування в Україні» та Земельним кодексом 

України враховуючи рекомендації постійної комісії  міської ради з питань 

земельних відносин, охорони природи та надзвичайних ситуацій, міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити перелік вільних від забудови земельних ділянок комунальної 

власності  із земель запасу міської ради призначених для продажу у власність 

на земельних аукціонах в м. Олевськ для комерційного використання по вул. 

Покальчука, 15-б, м. Олевськ, орієнтовною площею  0,5 га.  

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника 

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

комісію міської ради з питань земельних відносин, охорони природи та 

надзвичайних ситуацій. 

 

 

Міський голова                                О.В. Омельчук 

 

 

 

 

 

   

 

 



 

                        

УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 831 

ХХХІІІ сесія              VІІІ скликання

  

від 08.11.2018 року 

 

Про прийняття до управління Олевської міської ради 

не переоформлених  земельних часток (паїв), які знаходяться 

в адміністративному підпорядкуванні Олевської міської ради  

(в адміністративних межах бувшої Замисловицької сільської ради)   

та надання дозволу на розроблення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних 

ділянок в натурі (на місцевості) для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва з метою передачі 

у користування на умовах оренди 

 

    Розглянувши заяву ТОВ  «Лугинська зернова компанія», керуючись 

ст.83 Земельного кодексу України, ст.1285 Цивільного кодексу, ст. 26 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи висновок 

постійної комісії міської ради з питань земельних відносин, охорони природи 

та надзвичайних ситуацій, міська рада  

ВИРІШИЛА:  

1.   Прийняти до управління Олевської міської ради не переоформлені 

земельні частки (паї), що входять до складу спадщини загальною площею 

– 690,0 га,  які знаходяться в адміністративному підпорядкуванні 

Олевської міської ради (в адміністративних межах бувшої 

Замисловицької сільської ради ), згідно  додатку  (додається). 

2. Надати дозвіл ТОВ «Лугинська зернова компанія» на розроблення 

технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення)меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) із земель не 

переоформлених земельних часток (паїв), які знаходяться на території 

адміністративного підпорядкування Олевської міської ради (в 

адміністративних межах бувшої Замисловицької сільської ради)   

Житомирської області для ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва (Код 01.01 за КВЦПЗ)  із земель сільськогосподарського 

призначення з метою передачі у користування на умовах оренди 

загальною площею 690,0  га,  згідно додатку  (додається). 



 

3. ТОВ «Лугинська зернова компанія» звернутися до суб’єкта 

господарювання, що є виконавцем робіт по виготовленню документації 

із землеустрою. 

4. ТОВ «Лугинська зернова компанія»  подати  на затвердження розроблену 

у відповідності до чинного законодавства технічну документацію щодо 

відведення земельних ділянок з метою передачі в користування на 

умовах оренди погоджену у встановленому законодавством порядку на 

чергову сесію міської ради. 

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    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



 

                                    

УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 832 

ХХХІІІ сесія              VІІІ скликання

  

від 08.11.2018 року 

 

Про надання дозволу на розроблення  

технічної документації із землеустрою  

щодо встановлення (відновлення) меж 

земельних ділянок в натурі (на місцевості) 

для ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва з метою передачі у користування 

на умовах оренди 

 

Розглянувши заяву ТОВ  «Прогрес», зареєстрованого за адресою: вул. 

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

ст.83 Земельного кодексу України, ст.1285 Цивільного кодексу, ст. 26 Закону 

України «Про місцеве самоврядуванняв Україні», враховуючи висновок 

постійної комісії міської ради з питань земельних відносин, охорони природи 

та надзвичайних ситуацій, міська рада  

ВИРІШИЛА:  

1.Надати дозвіл ТОВ  «Прогрес» на розроблення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в 

натурі (на місцевості) із земель не переоформлених земельних часток (паїв), 

які знаходяться на території адміністративного підпорядкування Олевської 

міської ради (в адміністративних межах с.Хочине  Житомирської області), 

для ведення товарного сільськогосподарського виробництва (Код 01.01 за 

КВЦПЗ)  із земель сільськогосподарського призначення з метою передачі у 

користування на умовах оренди загальною площею 168,0950 га, згідно 

додатку  (додається). 

2. ТОВ «Прогрес» звернутися до суб’єкта господарювання, що є виконавцем 

робіт по виготовленню документації із землеустрою. 

3. ТОВ «Прогрес» подати на затвердження розроблену у відповідності до 

чинного законодавства технічну документацію у встановленому 

законодавством порядку на чергову сесію міської ради. 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника 

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



 

міської ради з питань земельних відносин,  охорони природи та надзвичайних 

ситуацій.  

 

Міський голова                                        О.В. Омельчук     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                       

УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 833 

ХХХІІІ сесія              VІІІ скликання

  

від 08.11.2018 року 

 

Про затвердження технічної документації 

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) 

для розміщення, будівництва, експлуатації та 

обслуговування будівель і споруд об’єктів 

передачі електричної та теплової енергії  

з метою передачі їх в користування на умовах оренди  

 

Розглянувши заяви АТ «Житомиробленерго», зареєстрованого за 

адресою: вул.Пушкінська, 32/8, м. Житомир, Житомирська обл., надані 

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

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

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

«Про місцеве самоврядування в Україні» та враховуючи рекомендації 

постійної комісії міської ради з питань земельних відносин,  охорони 

природи та надзвичайних ситуацій, міська рада 

ВИРІШИЛА:  

1. Затвердити АТ «Житомиробленерго» технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення(відновлення) меж земельних ділянок 

комунальної власності  в натурі (на місцевості) для розміщення, будівництва, 

експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі 

електричної та теплової енергії (Код 14.02 за КВЦПЗ) з метою передачі їх в 

користування на умовах  оренди загальною  площею  0,0081 га  в межах 

населених пунктів бувшої Замисловицької сільської ради,  Олевського 

району, Житомирської області, а саме: 

-  с.Устинівка (КТП - 103), площа – 0,0015 га, кадастровий номер 

1824482403:06:001:0012; 

- с.Замисловичі (КТП - 171), площа – 0,0007 га,кадастровий номер 

1824482401:04:004:0009; 

 - с.Замисловичі (КТП - 172), площа – 0,0006 га кадастровий номер 

1824482401:04:001:0027; 



 

- с.Рудня-Замисловицька (КТП - 175), площа – 0,0026 га,кадастровий номер 

1824482402:07:001:0011; 

-  с.Шебедиха (КТП - 176), площа – 0,0007 га, кадастровий номер 

1824482404:09:001:0015; 

- с.Замисловичі (КТП - 233), площа– 0,0007 га,кадастровий номер 

1824482401:04:002:0011; 

- с.Замисловичі (КТП - 239), площа – 0,0013 га,кадастровий номер 

1824482401:04:001:0028, яку розроблено ПП «Землемір».  

2. Затвердити АТ «Житомиробленерго» технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення(відновлення) меж земельних ділянок 

комунальної власності в натурі (на місцевості) для розміщення, будівництва, 

експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі 

електричної та теплової енергії (Код 14.02 за КВЦПЗ) з метою передачі її в 

користування на умовах  оренди загальною  площею  0,0029 га  в межах 

населених пунктів бувшої Майданської сільської ради,  Олевського району, 

Житомирської області, а саме: 

-  с.Майдан (КТП - 262), площа – 0,0007 га, кадастровий номер 

1824485601:07:029:0003; 

-  с.Джерело(КТП - 435), площа – 0,0007 га, кадастровий номер 

1824485602:09:009:0002; 

-  с.Майдан(КТП - 84), площа – 0,0008 га, кадастровий номер 

1824485601:07:023:0002; 

-  с.Джерело(КТП - 90), площа – 0,0007 га, кадастровий номер 

1824485602:09:003:0003, яку розроблено ПП «Землемір». 

3. Затвердити АТ «Житомиробленерго» технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок 

комунальної власності в натурі (на місцевості) для розміщення, будівництва, 

експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі 

електричної та теплової енергії (Код 14.02 за КВЦПЗ) з метою передачі її в 

користування на умовах  оренди загальною  площею  0,0108 га  в межах 

населених пунктів бувшої Жубровицької сільської ради,  Олевського району, 

Житомирської області, а саме: 

-  с.Жубровичі(ЗТП - 388), площа – 0,0049 га, кадастровий номер 

1824481601:05:006:0103; 

-  с.Жубровичі(КТП - 127), площа – 0,0009 га, кадастровий номер 

1824481601:05:004:0066; 

-  с.Жубровичі(КТП - 128), площа – 0,0008 га, кадастровий номер 

1824481601:05:002:0077; 

-  с.Жубровичі(КТП - 283), площа – 0,0013 га, кадастровий номер 

1824481601:05:008:0099; 

-  с.Жубровичі(КТП - 418), площа – 0,0007 га, кадастровий номер 

1824481601:05:010:0131; 

-  с.Жубровичі(КТП - 421), площа – 0,0007 га, кадастровий номер 

1824481601:05:008:0100; 



 

-  с.Жубровичі(КТП - 424), площа – 0,0008 га, кадастровий номер 

1824481601:05:002:0078; 

-  с.Жубровичі(КТП - 425), площа – 0,0007 га, кадастровий номер 

1824481601:05:010:0130, яку розроблено ПП «Землемір». 

4. Затвердити АТ «Житомиробленерго» технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення(відновлення) меж земельних ділянок 

комунальної власності в натурі (на місцевості)для розміщення, будівництва, 

експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі 

електричної та теплової енергії (Код 14.02 за КВЦПЗ) з метою передачі її в 

користування на умовах  оренди загальною  площею  0,0101 га  в межах 

населених пунктів бувшої Кишинської сільської ради,  Олевського району, 

Житомирської області, а саме: 

-  с.Кишин(КТП - 319), площа – 0,0021 га, кадастровий номер 

1824484001:11:010:0032; 

-  с.Кишин(КТП -322), площа – 0,0013 га, кадастровий номер 

1824484001:11:010:0033; 

-  с.Кишин(КТП - 324), площа – 0,0010 га, кадастровий номер 

1824484001:11:006:0043; 

-  с.Забороче(КТП - 39), площа – 0,0013 га, кадастровий номер 

1824484003:01:001:0027; 

-  с.Кишин(КТП -41), площа – 0,0008 га, кадастровий номер 

1824484001:11:005:0017; 

-  с.Кишин(КТП -  42), площа – 0,0013 га, кадастровий номер 

1824484001:11:004:0011; 

-  с.Болярка(КТП - 54), площа – 0,0010 га, кадастровий номер 

1824484002:04:003:0020; 

-  с.Болярка(КТП - 55), площа – 0,0013 га, кадастровий номер 

1824484002:04:002:0008, яку розроблено ПП «Землемір». 

5. Затвердити АТ «Житомиробленерго»  технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення(відновлення) меж земельних ділянок  

комунальної власності в натурі (на місцевості) для розміщення, будівництва, 

експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі 

електричної та теплової енергії (Код 14.02 за КВЦПЗ) з метою передачі її в 

користування на умовах  оренди загальною  площею  0,0015 га в межах 

населених пунктів бувшої Журжевицької сільської ради,  Олевського району, 

Житомирської області, а саме: 

-  с.Рудня(КТП - 34), площа – 0,0009 га, кадастровий номер 

1824482002:05:001:0004; 

-  с.Журжевичі(КТП - 36), площа – 0,0006 га, кадастровий номер 

1824482001:03:002:0017, яку розроблено ПП «Землемір». 

6. Затвердити АТ «Житомиробленерго» технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення(відновлення) меж земельних ділянок 

комунальної власності в натурі (на місцевості) для розміщення, будівництва, 

експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі 

електричної та теплової енергії (Код 14.02 за КВЦПЗ) з метою передачі її в 



 

користування на умовах  оренди загальною  площею  0,0058 га в межах 

населених пунктів бувшої Юрівської сільської ради,  Олевського району, 

Житомирської області, а саме: 

-  с.Юрове(КТП - 109), площа – 0,0008 га, кадастровий номер 

1824488001:04:007:0009; 

-  с.Юрове(ЗТП - 107 ), площа – 0,0050 га, кадастровий номер 

1824488001:04:003:0045, яку розроблено ПП «Землемір». 

7. Затвердити АТ «Житомиробленерго» технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення(відновлення) меж земельних ділянок 

комунальної власності в натурі (на місцевості) для розміщення, будівництва, 

експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі 

електричної та теплової енергії (Код 14.02 за КВЦПЗ) з метою передачі її в 

користування на умовах  оренди загальною  площею  0,0089 га в межах 

населених пунктів бувшої Лопатицької сільської ради,  Олевського району, 

Житомирської області, а саме: 

-  с.Лопатичі (ЗТП - 442), площа – 0,0046 га, кадастровий номер 

1824485301:03:017:0005; 

-  с.Лопатичі (КТП - 161), площа – 0,0007 га, кадастровий номер 

1824485301:05:000:0002; 

-  с.Лопатичі (КТП -428), площа – 0,0011 га, кадастровий номер 

1824485301:03:021:0005; 

-  с.Лопатичі (КТП - 71), площа – 0,0009 га, кадастровий номер 

1824485301:03:009:0003; 

-  с.Лопатичі (КТП - 74), площа – 0,0008 га, кадастровий номер 

1824485301:03:041:0001; 

-  с.Лопатичі (КТП - 97), площа – 0,0008 га, кадастровий номер 

1824485301:03:027:0005,  яку розроблено ПП «Землемір». 

8. Затвердити АТ «Житомиробленерго» технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення(відновлення) меж земельних ділянок 

комунальної власності в натурі (на місцевості) для розміщення, будівництва, 

експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі 

електричної та теплової енергії (Код 14.02 за КВЦПЗ) з метою передачі її в 

користування на умовах  оренди загальною  площею  0,0035 га  в межах 

населених пунктів бувшої Калинівської сільської ради,  Олевського району, 

Житомирської області, а саме: 

-  с.Бацеве(КТП -92), площа – 0,0007 га, кадастровий номер 

1824481302:11:006:0001; 

-  с.Калинівка(КТП - 398), площа – 0,0015 га, кадастровий номер 

1824481301:10:039:0001; 

-  с.Ліски(КТП - 95), площа – 0,0013 га, кадастровий номер 

1824481303:09:008:0004, яку розроблено ПП «Землемір». 

9. Затвердити АТ «Житомиробленерго» технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок 

комунальної власності в натурі(на місцевості) для розміщення, будівництва, 

експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі 



 

електричної та теплової енергії (Код 14.02 за КВЦПЗ) з метою передачі її в 

користування на умовах  оренди загальною  площею  0,0085 га  в межах 

населених пунктів бувшої Зольнянської сільської ради,  Олевського району, 

Житомирської області, а саме: 

-  с.Зольня(ЗТП -443), площа – 0,0049 га, кадастровий номер 

1824482801:03:016:0007; 

-  с.Ковалівка(КТП - 75), площа – 0,0009 га, кадастровий номер 

1824482802:04:012:0004; 

-  с.Сердюки(КТП - 77), площа – 0,0010 га, кадастровий номер 

1824482800:05:008:0001; 

-  с.Зольня(КТП - 79), площа – 0,0007 га, кадастровий номер 

1824482801:03:015:0017; 

-  с.Зольня(КТП - 80), площа – 0,0010 га, кадастровий номер 

1824482801:03:003:0006, яку розроблено ПП «Землемір». 

10. Затвердити АТ «Житомиробленерго»  технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення(відновлення) меж земельних ділянок 

комунальної власності в натурі (на місцевості) для розміщення, будівництва, 

експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі 

електричної та теплової енергії (Код 14.02 за КВЦПЗ) з метою передачі її в 

користування на умовах  оренди загальною  площею  0,0162 га в межах 

населених пунктів бувшої Новоозерянської сільської ради,  Олевського 

району, Житомирської області, а саме: 

-  смт.Новоозерянка(ЗТП - 232), площа – 0,0054 га, кадастровий номер 

1824456000:05:001:0015; 

-  смт.Новоозерянка(ЗТП - 4), площа – 0,0054 га, кадастровий номер 

1824456000:05:001:0014; 

-  с.Рудня Озерянська(КТП -177), площа – 0,0021 га, кадастровий номер 

1824456002:02:003:0002; 

-  с. Озеряни(КТП -178), площа – 0,0006 га, кадастровий номер 

1824456001:04:003:0007; 

-  с.Рудня Озерянська(КТП - 179), площа – 0,0006 га, кадастровий номер 

1824456002:03:001:0002; 

-  с. Озеряни(КТП -364), площа – 0,0015 га, кадастровий номер 

1824456001:04:001:0006; 

-  с. Озеряни(КТП -394), площа – 0,0006 га, кадастровий номер 

1824456001:04:002:0008, яку розроблено ПП «Землемір». 

11. Укласти договори оренди та встановити орендну плату за користування 

вказаними земельними ділянками в розмірі 12 % від нормативно-грошової 

оцінки земельних ділянок для розміщення, будівництва, експлуатації та 

обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі електричної та теплової 

енергії (Код 14.02 за КВЦПЗ).   

12. Встановити термін оренди вказаних земельних ділянок строком на 49 

(сорок дев'ять) років. 

13. АТ «Житомиробленерго» в місячний термін  укласти та зареєструвати  

договори оренди вказаних земельних ділянок. 



 

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

достовірність та якість технічної документації. 

15. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника  

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

ради з питань земельних відносин, охорони природи та надзвичайних 

ситуацій. 

 

 

Міський голова                                 О.В. Омельчук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                        

УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 834 

ХХХІІІ сесія              VІІІ скликання

  

від 08.11.2018 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 спільну часткову власність 

для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) 

 

     Розглянувши спільну заяву громадян Стукалової Марії Петрівни, 

проживає за адресою: вул. Свято-Миколаївська, 59-а, кв.1,  м. Олевськ, 

Житомирської обл. та Потапчук Валентини Захарівни,  проживає за адресою: 

вул. Свято-Миколаївська, 59-а, кв.2,  м. Олевськ,  Житомирської обл. 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 спільну часткову 

власність для будівництва і обслуговування житлового будинку 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), керуючись ст. 144 

Конституції України, ст. ст. 12, 40, 81,86, 87, 116, 118,120, 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 Стукаловій Марії Петрівні та Потапчук 

Валентині Захарівні на розроблення технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки комунальної 

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

часткову власність для будівництва і обслуговування житлового будинку 

господарських будівель і споруд (Код 02.01 за КВЦПЗ) із земель житлової 



 

забудови, за адресою: вул. Свято-Миколаївська, 59-а, м. Олевськ, 

Житомирської області площею 0,09 га.         

2. Громадянам  Стукаловій Марії Петрівні та Потапчук Валентині Захарівні в 

місячний термін звернутися до суб’єкта господарювання, що є виконавцем 

робіт по виготовленню технічної документації із землеустрою. 

3. Громадянам  Стукаловій Марії Петрівні та Потапчук Валентині Захарівні 

розроблену і погоджену у встановленому законодавством порядку технічну 

документацію із землеустрою в місячний термін подати на затвердження 

чергової сесії 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 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                    

УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 835 

ХХХІІІ сесія              VІІІ скликання

  

від 08.11.2018 року 

 

Про затвердження технічної документації  

із землеустрою щодо встановлення (відновлення)  

меж земельної ділянки комунальної власності  

в натурі (на місцевості) з метою передачі 

безоплатно у спільну часткову власність для будівництва  

і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка) 

 

    Розглянувши спільну заяву громадян Цвєткової Наталі 

Володимирівни, Пальчук Катерини Володимирівни, Мидловець Олени 

Володимирівни, які проживають  за адресою: вул. Садова, 4, с. Варварівка, 

Олевського р-ну, Житомирської обл. про затвердження технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

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

передачі безоплатно у спільну часткову власність, для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) та надані документи, на підставі ст.ст. 8, 20, 22, 25, 55 

Закону України «Про землеустрій», ст.ст. 12, 40, 81, 86, 87, 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 Цвєтковій Наталі Володимирівні, Пальчук 

Катерині Володимирівні, Мидловець Олені Володимирівні, технічну 

документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

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

передачі безоплатно у спільну часткову власність для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) (Код 02.01 за КВЦПЗ) загальною площею 0,2500 га  за 

адресою: вул. Садова, 4, с. Варварівка, Олевського р-ну, Житомирської обл., 

кадастровий номер 1824486202:05:001:0146. 



 

 

2. Надати громадянам Цвєтковій Наталі Володимирівні, Пальчук Катерині 

Володимирівні, Мидловець Олені Володимирівні безоплатно у спільну 

часткову власність земельну ділянку для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка). 

3. Зобов’язати громадян Цвєткову Наталю Володимирівну, Пальчук 

Катерину Володимирівну, Мидловець Олену Володимирівну 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 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                          

УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 836 

ХХХІІІ сесія              VІІІ скликання

  

від 08.11.2018 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:  

- Діярової Наталі Михайлівни, проживає за адресою: вул. Свято-

Миколаївська, 128, м. Олевськ, Житомирська обл.; 

- Макарчук Валентини Лаврентіївни, проживає за адресою: вул. Л. 

Українки, 77, с. Варварівка, Олевського р-ну, Житомирської обл.; 

- Бочковської Алли Борисівни, проживає за адресою: вул. Київська, 40, м. 

Олевськ, Житомирської обл.; 

- Дворак Галини Кузьмівни, проживає за адресою: вул. Садова, 11, с. 

Тепениця, Олевського р-ну, Житомирської обл.; 

- Єпіфановича Миколи Антоновича, проживає за адресою: вул. 

Центральна, 32, с. Тепениця, Олевського р-ну, Житомирської обл.; 

- Снігура Богдана Петровича, проживає за адресою: вул. Федорова, 5-А, с. 

Копище, Олевського р-ну, Житомирської обл.; 

- Троханенко Поліни Олександрівни, проживає за адресою: вул. Свято-

Миколаївська, 72, м. Олевськ, Житомирської обл.; 

- Резниченка Адама Пилиповича, проживає за адресою: вул. Валерія 

Лобановського, 46, м. Олевськ, Житомирської обл.; 

- Бондар Єви Афанасівни, проживає за адресою: вул. Шевченка, 56, с. 

Жубровичі, Олевського р-ну, Житомирської обл.; 

- Патюка Віталія Васильовича, проживає за адресою: вул. Ковпака, 17, с. 

Замисловичі, Олевського р-ну, Житомирської обл.; 

 

 



 

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), 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 (присадибна ділянка) 

(Код 02.01 за КВЦПЗ) із земель житлової забудови.              

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

господарювання, що є виконавцем робіт по виготовленню технічної 

документації із землеустрою. 

 

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

законодавством порядку технічну документацію із землеустрою в 

місячний термін подати на затвердження чергової сесії ради. 

4.Виготовлення технічної документації щодо відведення земельної ділянки 

та документації землеустрою є комерційним ризиком замовника. 

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника 

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

комісію міської ради з питань земельних відносин, охорони природи та 

надзвичайних ситуацій. 

 

 

Міський голова        О.В. Омельчук 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                  



 

                                                                   Додаток 
до рішення ХХХІІІ сесії Олевської міської ради VІІІ 

скликання від 08.11.2018 року № 836  «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)» 

 

СПИСОК 

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

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

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 

 

 

 

 

№ 

п/

п 

 

 

 

Прізвище, ім’я, по 

батькові 

 

 

 

Місце проживання 

 

 

 

Адреса земельної ділянки 

 

 

Загальна 

площа, 

га 

 

Для 

будівництва 

і 

обслуговува

ння 

житлового 

будинку, 

осподарсько

го   будівель 

і  споруд, га 

1 2 3 4 5 6 

1 Діярова Наталя 

Михайлівна 

вул. Свято-Миколаївська, 

128, м. Олевськ, 

Житомирська обл. 

вул. Свято-Миколаївська, 

128, м. Олевськ, 

Житомирська обл. 

0,1000 0,1000 

2 Макарчук Валентина 

Лаврентіївна 

вул. Л. Українки, 77, с. 

Варварівка, Олевський р-н, 

Житомирська обл. 

вул. Л. Українки, 77, с. 

Варварівка, Олевський р-н, 

Житомирська обл. 

0,2500 0,2500 

3 Бочковська Алла 

Борисівна 

вул. Київська, 40, м. Олевськ, 

Житомирська обл. 

вул. Матросова, 18, с. 

Болярка, Олевський р-н, 

Житомирська обл. 

0,2500 0,2500 

4 Дворак Галина 

Кузьмівна 

вул. Садова, 11, с. Тепениця, 

Олевський р-н, Житомирська 

обл. 

вул. Садова, 11, с. Тепениця, 

Олевський р-н, Житомирська 

обл. 

0,2000 0,2000 

5 Єпіфанович Микола 

Антонович 

вул. Центральна, 32, с. 

Тепениця, Олевський р-н, 

Житомирська обл. 

вул. Центральна, 32, с. 

Тепениця, Олевський р-н, 

Житомирська обл. 

0,2500 0,2500 

6 Снігур Богдан 

Петрович 

вул. Федорова, 5-А, с. 

Копище, Олевський р-н, 

Житомирська обл. 

вул. Федорова, 5-А, с. 

Копище, Олевський р-н, 

Житомирська обл. 

0,2500 0,2500 

7 Троханенко Поліна 

Олександрівна 

вул. Свято- Миколаївська, 72, 

м. Олевськ, Житомирська 

обл. 

вул. Свято- Миколаївська, 72, 

м. Олевськ, Житомирська 

обл. 

0,0850 0,0850 

8 Резниченко Адам 

Пилипович 

вул. Валерія Лобановського, 

46, м. Олевськ, Житомирська 

обл. 

вул. Валерія Лобановського, 

46, м. Олевськ, Житомирська 

обл. 

0,1000 0,1000 

9 Бондар Єва 

Афанасівна 

вул. Шевченка, 56, с. 

Жубровичі, Олевський р-н, 

Житомирська обл. 

вул. Шевченка, 56, с. 

Жубровичі, Олевський р-н, 

Житомирська обл. 

0,2500 0,2500 

10 Патюк Віталій 

Васильович 

вул. Ковпака, 17, с. 

Замисловичі, Олевський р-н, 

Житомирська обл. 

вул. Ковпака, 17, с. 

Замисловичі, Олевський р-н, 

Житомирська обл. 

0,2500 0,2500 

 

Начальник управління земельних відносин               Н.І. Біленець 



 

                              

УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

Р І Ш Е Н Н Я  № 837 

ХХХІІІ сесія              VІІІ скликання

  

від 08.11.2018 року 

     

Про затвердження технічної документації  

із землеустрою щодо встановлення (відновлення)  

меж земельної ділянки комунальної власності  

в натурі (на місцевості) з метою передачі безоплатно 

у власність для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), 

для 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) та дле ведення 

особистогоселянсько го господарства, 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)  

із земель житлової забудови та для ведення особистого селянського 

господарства (Код 01.03 за КВЦПЗ) із земель сільськогосподарського 

призначення.  

2. Надати громадянам, згідно додатку, безоплатно у власність земельні 

ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) та для ведення 

особистого селянського господарства. 



 

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 даного рішення покласти на начальника 

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

міської ради з питань земельних відносин,охорони природи та надзвичайних 

ситуацій. 

 

Міський голова                             О.В. Омельчук 
                                                                                                   Додаток 

до рішення ХХХІІІ сесії Олевської міської ради 

VІІІ скликання  від 08.11.2018 року  № 837  «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» 

 

 

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 

 
 

 

 

№ 

п/

п 

 

 

 

Прізвище, 

95нд’я, по 

батькові 

 

 

 

Місце 

проживання 

 

 

 

Адреса земельної 

ділянки 

 

 

Загальна 

площа, 

га 

 

Для будів 

ництва і 

обслугову

вання 

итлового 

будинку 

господарс

ьких 

будівель    

і споруд 

га 

Для 

ведення 

індивідуа

льного 

95ндивід 

інд,  

 га 

Для 

ведення 

95ндиві

д ін 

селянсь

кого 

спор 

господ,     

га 

Кадастровий номер 

земельної ділянки 

1 2 3 4 5 6 7 8 10 

1 Борисюк 

Олена 

Петрівна 

вул. Центральна, 

22, с. Жубровичі, 

Олевський р-н, 

Житомирська 

обл. 

вул. Центральна, 

22, с. Жубровичі, 

Олевський р-н, 

Житомирська 

обл. 

0,2500 0,2500 - - 1824481601:05:008:0098 

2 Цвєткова 

Любов 

Григорівна 

вул. Гетьмана 

Сагайдачного, 

12, м. Олевськ, 

Житомирська 

обл. 

вул. Гетьмана 

Сагайдачного, 

12, м. Олевськ, 

Житомирська 

обл. 

0,0650 0,0650 - - 1824455100:01:015:0065 

3 Коц Нелля 

Амвросіївна 

вул. Олени 

Пчілки, 2, м. 

Олевськ, 

Житомирська 

обл.  

вул. Олени 

Пчілки, 2, м. 

Олевськ, 

Житомирська 

обл.  

0,0850 0,0850 - - 1824455100:02:029:0056 

4 Грузинська 

Людмила 

Олександрівн

а 

вул. Свято-

Миколаївська, 

32в, кв.1, м. 

Олевськ, 

Житомирська 

вул. Свято-

Миколаївська, 

32в, кв.1, м. 

Олевськ, 

Житомирська 

0,0850 0,0850 - - 1824455100:01:028:0045 



 

обл. обл. 

5 Грузинський 

Валерій 

Борисович 

вул. Свято-

Миколаївська, 

32в, кв.2, м. 

Олевськ, 

Житомирська 

обл. 

вул. Свято-

Миколаївська, 

32в, кв.2, м. 

Олевськ, 

Житомирська 

обл. 

0,0750 0,0750 - - 1824455100:01:028:0044 

6 Бурмака 

Марія 

Авксентіївна 

вул. Олени 

Пчілки, 70, м. 

Олевськ, 

Житомирська 

обл. 

вул. Олени 

Пчілки, 70, м. 

Олевськ, 

Житомирська 

обл. 

0,1000 0,1000 - - 1824455100:02:037:0043 

7 Петровець 

Володимир 

Анатолійович 

вул. Західна, 19, 

м. Олевськ, 

Житомирська 

обл. 

вул. Західна, 19, 

м. Олевськ, 

Житомирська 

обл. 

0,1000 0,1000 - - 1824455100:02:047:0077 

8 Рябощук 

Світлана 

Юхимівна 

пров. Козацький, 

2, с. Жубровичі, 

Олевський р-н,  

Житомирська 

обл. 

пров. Козацький, 

2, с. Жубровичі, 

Олевський р-н,  

Житомирська 

обл. 

0,2500 0,2500 - - 1824481601:05:002:0076 

9 Майгун Іван 

Олексійович 

вул. Хмільова, 

38, с. Корощине, 

Олевський р-н, 

Житомирська 

обл. 

вул. Хмільова, 

38, с. Корощине, 

Олевський р-н, 

Житомирська 

обл. 

0,2500 0,2500 - - 1824486203:11:008:0015 

10  Черних 

Андрій 

Юрійович 

вул. Зарічна, 49, 

с. Варварівка, 

Олевський р-н, 

Житомирська 

обл. 

вул. Зарічна, 49, 

с. Варварівка, 

Олевський р-н, 

Житомирська 

обл. 

0,1830 0,1830 - - 1824486202:05:002:0027 

11 Грищенко 

Володимир 

Олександров

ич 

вул. Київська, 13, 

с. Калинівка, 

Олевський р-н, 

Житомирська 

обл. 

вул. Київська, 

13, с. Калинівка, 

Олевський р-н, 

Житомирська 

обл. 

0,2500 0,2500 - - 1824481301:10:038:0001 

12 Борисовець 

Василь 

Анатолійович 

вул. Олевської 

республіки, 88, 

м. Олевськ, 

Житомирська 

обл. 

вул. Олевської 

республіки, 88, 

м. Олевськ, 

Житомирська 

обл. 

0,1000 0,1000 - - 1824455100:02:008:0036 

13 Панько 

Станіслав 

Петрович 

вул. 

Стариківська, 5, 

с. Старики, 

Рокитнівського 

р-ну, 

Житомирської 

обл. 

вул. Хільчука, 

16, с. Кам’янка, 

Олевський р-н, 

Житомирська 

обл. 

0,7347 0,2500 - 0,4847 1824483601:05:033:0004 

1824483601:05:033:0005 

14 Зейрук 

Василь 

Якович 

вул. Поліська, 

18, с. Тепениця, 

Олевський р-н, 

Житомирська 

обл. 

вул. Поліська, 

18, с. Тепениця, 

Олевський р-н, 

Житомирська 

обл. 

0,4127 0,2500 - 0,1627 1824487201:09:003:0055 

1824487201:09:003:0054 

15 Лозко 

Анатолій 

Петрович 

вул. Центральна, 

61, с. Перга, 

Олевського р-ну, 

Житомирської 

обл. 

вул. Центральна, 

61, с. Перга, 

Олевського р-ну, 

Житомирської 

обл. 

0,1700 0,1700 - - 1824487602:06:003:0003 

16 Лозко Марія 

Михайлівна 

вул. Лісова, 18, с. 

Копище, 

Олевський р-н, 

Житомирська 

обл. 

вул. Лісова, 18, с. 

Копище, 

Олевський р-н, 

Житомирська 

обл. 

0,2500 0,2500 - - 1824484801:02:004:0030 

17 Жорова 

Антоніна 

Валентинівна 

вул. Шкільна , 2, 

с. Варварівка, 

Олевський р-н, 

Житомирська 

вул. Шкільна , 2, 

с. Варварівка, 

Олевський р-н, 

Житомирська 

0,1429 0,1429 - - 1824486202:05:004:0060 



 

обл. обл. 

18 Павленко 

Наталія 

Миколаївна 

вул. Зелена, 15, 

с. Тепениця, 

Олевський р-н, 

Житомирська 

обл. 

вул. А. Левчука,  

50, с. Тепениця, 

Олевський р-н, 

Житомирська 

обл. 

0,2500 0,2500 - - 18244872001:09:004:0021 

 

 

 

 

Начальник управління земельних відносин               Н.І. Біленець 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                    

УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 838 

ХХХІІІ сесія              VІІІ скликання

  

від 08.11.2018 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 про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної власності з 

метою передачі безоплатно у власність для будівництва та обслуговування 

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

для  індивідуального садівництва, для ведення особистого селянського 

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

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

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

місцеве самоврядування в Україні», враховуючи висновок постійної комісії з 

питань земельних відносин, охорони природи та надзвичайних ситуацій, 

міська рада 

 ВИРІШИЛА:  

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

землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної власності з 

метою передачі безоплатно у власність для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 

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

садівництва (Код 01.05 за КВЦПЗ), для ведення особистого селянського 

господарства (Код 01.03 за КВЦПЗ) із земель сільськогосподарського 

призначення та для будівництва гаражів (Код 02.05 за КВЦПЗ) із земель 

житлової забудови. 



 

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

господарювання, що є виконавцем робіт по виготовленню проектів із 

землеустрою.   

3. Громадянам, згідно додатку,  проекти землеустрою погоджені в 

установленому законом порядку, в місячний термін  подати на розгляд та 

затвердження чергової сесії міської ради.    

4.Виготовлення проектів землеустрою щодо відведення земельної ділянки та 

документації землеустрою є комерційним ризиком замовника. 

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника 

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

комісію міської ради з питань земельних відносин,  охорони природи та 

надзвичайних ситуацій. 

Міський голова             О.В. Омельчук    

                                                                               
 Додаток 
до рішення ХХХІІІ сесії міської ради  VІІІ 

скликання від 08.11.2018 №838   «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 

обслуговува

ння  

житлового 

будинку, 

господарськ

их будівель 

і споруд 

(присадибна 

ділянка), га 

Для 

індивідуаль

ного 

садівництва,  

га 

Для 

ведення 

особистого 

селянськог

о господ 

царства, га 

Для 

будівництв

а 

індивідува

льних 

гаражів, га 

1 2 3 4 5 6 7   

1 Діярова 

Наталя 

Михайлівна 

вул. Свято-

Миколаївська, 

128, м. Олевськ, 

Житомирська обл. 

вул. Свято-

Миколаївська, 

128, м. Олевськ, 

Житомирська 

обл. 

0,0800 - 0,0800 - - 

2 Макарчук 

Валентина 

Лаврентіївна 

вул. Л. Українки, 

77, с. Варварівка, 

Олевський р-н, 

Житомирська обл. 

вул. Л. Українки, 

77, с. Варварівка, 

Олевський р-н, 

Житомирська 

обл. 

0,1100 - - 0,1100 - 

3 Бочковська 

Алла 

Борисівна 

вул. Київська, 40, 

м. Олевськ, 

Житомирська обл. 

вул. Матросова, 

18, с. Болярка, 

Олевський р-н, 

0,4200 - - 0,4200 - 



 

Житомирська 

обл. 

4 Жовнерчук 

Олена 

Олексіївна 

вул. Миру, 61, с. 

Юрове, Олевський 

р-н, Житомирська 

обл. 

вул. Миру, 61, с. 

Юрове, 

Олевський р-н, 

Житомирська 

обл. 

0,2500 0,2500 - - - 

5 Грек Дмитро 

Борисович 

вул. Рильського, 5, 

с. Жубровичі, 

Олевський р-н, 

Житомирська обл. 

вул. Лесі 

Українки, 4, с. 

Жубровичі, 

Олевський р-н, 

Житомирська 

обл. 

0,2500 0,2500 - - - 

6 Грек Дмитро 

Борисович 

вул. Рильського, 5, 

с. Жубровичі, 

Олевський р-н, 

Житомирська обл. 

вул. Лесі 

Українки, 4, с. 

Жубровичі, 

Олевський р-н, 

Житомирська 

обл. 

0,2700 - - 0,2700 - 

7 Ямчинська 

Ірина 

Петрівна 

вул. Л.Українки, 

82 кв.15, с. 

Варварівка, 

Олевський р-н, 

Житомирська обл. 

вул. Садова, 71, 

с. Варварівка, 

Олевський р-н, 

Житомирська 

обл. 

0,2400 0,2400 - - - 

8 Лозко 

Людмила 

Петрівна 

вул. Олени 

Пчілки, 45, м. 

Олевськ, 

Житомирська обл. 

вул. Зарічна, м. 

Олевськ, 

Житомирська 

обл. 

0,1000 - 0,1000 - - 

9 Ротаренко 

Лідія Савична 

вул. Сидоренка, 

38, с. Перга, 

Олевський р-н, 

Житомирська обл. 

вул. Сидоренка, 

26, с. Перга, 

Олевський р-н, 

Житомирська 

обл. 

0,2500 0,2500 - - - 

10 Осипчук 

Павло 

Павлович 

вул. Промислова, 

17А, м. Олевськ, 

Житомирська обл. 

вул. Промислова, 

м. Олевськ, 

Житомирська 

обл. 

0,0400 - 0,0400 - - 

11 Патюк Віталій 

Васильович 

вул. Ковпака, 17, 

с. Замисловичі, 

Олевський р-н, 

Житомирська обл. 

вул. Ковпака, 17, 

с. Замисловичі, 

Олевський р-н, 

Житомирська 

обл. 

1,2000 - - 1,2000 - 

12 Корець 

Марина 

Валентинівна 

вул. Рильського, 

12, с. Корощине, 

Олевський р-н, 

Житомирська обл. 

вул. Рильського, 

12, с. Корощине, 

Олевський р-н, 

Житомирська 

обл. 

0,2500 0,2500 - - - 

13 Корець 

Марина 

Валентинівна 

вул. Рильського, 

12, с. Корощине, 

Олевський р-н, 

Житомирська обл. 

вул. Рильського, 

12, с. Корощине, 

Олевський р-н, 

Житомирська 

обл. 

0,2900 - - 0,2900 - 

14 Бондар Єва 

Афанасівна 

вул. Шевченка, 56, 

с. Жубровичі, 

Олевський р-н, 

Житомирська обл. 

вул. Шевченка, 

56, с. Жубровичі, 

Олевський р-н, 

Житомирська 

обл. 

0,6700 - - 0,6700 - 

15 Козловець 

Тетяна 

Миколаївна 

вул. Богдана 

Хмельницького, 

46, м. Олевськ, 

вул. Житня, 14, 

м. Олевськ, 

Житомирська 

0,1000 0,1000 - - - 



 

Житомирська обл. обл. 

16 Козачок 

Олена 

Стефанівна 

вул. 

Інтернаціональна, 

38а, кв.6, м. 

Олевськ, 

Житомирська обл. 

вул. 

Інтернаціональна

, 36-в, Гараж №5, 

м. Олевськ, 

Житомирська 

обл. 

0,0047 - - - 0,0047 

 
 

Начальник управління земельних відносин               Н.І. Біленець 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                    

УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 839 

ХХХІІІ сесія              VІІІ скликання

  

від 08.11.2018 року 

 

Про затвердження проектів землеустрою  

щодо відведення земельної ділянки комунальної  

власності з метою передачі безоплатно у власність,  

для будівництва і обслуговування житлового будинку,  

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), 

для індивідуального садівництва, для ведення особистого 

селянського господарства та для будівництва 

індивідуальних гаражів 

 

Розглянувши заяви громадян про затвердження проектів землеустрою 

щодо відведення земельних ділянок комунальної власності з метою передачі 

безоплатно у власність для будівництва і обслуговування житлового 

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

індивідуального садівництва, для ведення особистого селянського 

господарства та для будівництва індивідуальних гаражів,  керуючись  

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

22, 25, 50 Закону України «Про землеустрій», ст. 26 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», враховуючи висновок постійної комісії 

міської ради з питань земельних відносин, охорони природи та надзвичайних 

ситуацій, міська рада 

ВИРІШИЛА:  

1. Затвердити, згідно додатку, проекти землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок комунальної власності з метою передачі безоплатно 

у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

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

КВЦПЗ), для індивідуального садівництва (Код 01.05 за КВЦПЗ), для 

ведення особистого селянського господарства (Код 01.03 за КВЦПЗ) та 

для будівництва індивідуальних гаражів (Код 02.05 за КВЦПЗ). 

2. Передати громадянам, згідно додатку, безоплатно у власність земельні 

ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) для 



 

індивідуального садівництва, для ведення особистого селянського 

господарства та для будівництва індивідуальних гаражів. 

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

право власності на земельну ділянку. 

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

5. Попередити громадян, згідно додатку, про заборону використання 

земельної ділянки до реєстрації  права власності та про цільове 

використання земельних ділянок. 

6. Контроль за виконанням  рішення покласти на начальника управління 

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

питань земельних відносин, охорони природи та надзвичайних 

ситуацій. 

 

 

 

Міський голова       О.В. Омельчук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Додаток 

до рішення ХХХІІІ сесії Олевської міської  

ради VІІІ скликання від 08.11.2018 року № 

839 «Про затвердження проектів 

землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки комунальної власності з метою 

передачі безоплатно у власність для 

будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка), для індивідуального 

садівництва, для ведення особистого 

селянського господарства та для 

будівництва індивідуальних гаражів»  
 

СПИСОК 

громадян, яким надано у власність земельні ділянки для  будівництва та обслуговування  житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка), для індивідуального садівництва, для ведення особистого селянського 

господарства та для будівництва індивідуальних гаражів 

 

 

 

 

№ 

п/

п 

 

 

 

Прізвище,ім’я, 

по батькові 

 

 

Місце 

проживання 

 

 

 

Адреса 

земельної 

ділянки 

 

 

Загальна 

площа, 

га 

 

Для 

будівн

ицтва і 

обслуг

овуван

ня 

житлов

ого 

будинк

у, 

господ

арськи

х 

будівел

ь і 

споруд 

(приса

дибна 

ділянка

) 

Для 

індиві

дуальн

ого  

садівн

ицтва,     

га 

Для 

ведене 

собист

о ос 

селянс

ького 

господ 

арства, 

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 Козловець Іван 

Іванович 

вул. Свято-

Миколаївська, 

122, кв.1, м. 

Олевськ, 

Житомирська 

обл. 

І пров. 

Щасливий, 1-а, 

м. Олевськ, 

Житомирська 

обл. 

0,1000 0,1000 - - - 1824455100:01:037:0335 

2 Новак Юрій 

Васильович 

вул. Поліська, 

11А, с. Сущани, 

Олевський р-н, 

Житомирська 

обл. 

вул. 

Промислова, 15, 

с. Соснівка, 

Олевський р-н, 

Житомирська 

обл. 

0,1500 0,1500 - - - 1824487204:14:004:0012 

3 Озерчук Сергій 

Іванович 

вул. Шевченка, 

7, с. Стовпинка, 

Олевський р-н, 

Житомирська 

обл. 

вул. Барвиста, 

16,  с. Соснівка, 

Олевський р-н, 

Житомирська 

обл. 

0,1500 0,1500 - - - 1824487204:14:004:0017 

4 Осипчук 

Володимир 

Олексійович 

вул. 

Інтернаціональн

а, 8, с. Кишин, 

Олевський р-н, 

Житомирська 

вул. Барвиста, 7, 

с. Соснівка, 

Олевський р-н, 

Житомирська 

обл. 

0,1500 0,1500 - - - 1824487204:14:004:0016 



 

обл. 

5 Мельник Сергій 

Іванович 

вул. Молодіжна, 

9, с. Лопатичі, 

Олевський р-н, 

Житомирська 

обл. 

вул. Барвиста, 8, 

с. Соснівка, 

Олевський р-н, 

Житомирська 

обл. 

0,1362 0,1362 - - - 1824487204:14:004:0014 

6 Дмитренко 

Людмила 

Василівна 

вул. К. Маркса, 

½, кв.1, м. 

Коростень, 

Житомирська 

обл. 

вул. 

Промислова, 3, 

с. Соснівка, 

Олевський р-н, 

Житомирська 

обл. 

0,1500 0,1500 - - - 1824487204:14:004:0013 

7 Герасименко 

Сергій 

Леонідович 

вул. Княгині 

Ольги, 55, с. 

Замисловичі, 

Олевський р-н, 

Житомирська 

обл. 

вул. Барвиста, 

10, с. Соснівка, 

Олевський р-н, 

Житомирська 

обл. 

0,1494 01494 - - - 1824487204:14:004:0018 

8 Примак Тетяна 

Федорівна 

пров. Герцена, 

11, м. Олевськ, 

Житомирська 

обл. 

вул. 

Центральна, 12, 

с. Тепениця,  

Олевський р-н, 

Житомирська 

обл. 

0,2500 0,2500 - - - 1824487201:09:001:0093 

9 Примак Тетяна 

Федорівна 

пров. Герцена, 

11, м. Олевськ, 

Житомирська 

обл. 

вул. 

Центральна, с. 

Тепениця,  

Олевський р-н, 

Житомирська 

обл. 

0,9000 - - 0,9000 - 1824487201:09:001:0092 

10 Єрмилова 

Катерина 

Романівна 

вул. Шевченка, 

50, с. 

Жубровичі, 

Олевський р-н, 

Житомирська 

обл. 

вул. Шевченка, 

50, с. 

Жубровичі, 

Олевський р-н, 

Житомирська 

обл. 

0,2667 - - 0,2667 - 1824481601:05:006:0099 

11 Юськова 

Антоніна 

Петрівна 

вул. Лісова, 10а, 

с. Жубровичі, 

Олевський р-н, 

Житомирська 

обл. 

вул. Лісова, 10а, 

с. Жубровичі, 

Олевський р-н, 

Житомирська 

обл. 

0,6100 - - 0,6100 - 1824481601:05:006:0101 

12 Ковальчук 

Ганна 

Анатоліївна 

пров. 

Московський, 

34, м. Олевськ, 

Житомирська 

обл. 

пров. 

Московський, 

34, м. Олевськ, 

Житомирська 

обл. 

0,0100 - - - 0,0100 1824455100:02:003:0023 

13 Грищенко 

Володимир 

Олександрович 

вул. Київська, 

13, с. Калинівка, 

Олевський р-н, 

Житомирська 

обл. 

с. Калинівка, 

Олевський р-н, 

Житомирська 

обл. 

0,6566 - - 0,6566 - 1824481301:10:052:0001 

14 Хлань 

Олександр 

Юрійович 

вул. Горького, 8, 

м. Олевськ, 

Житомирська 

обл. 

вул. Західна, 3, 

м. Олевськ, 

Житомирська 

обл. 

0,1000 0,1000 - - - 1824455100:02:046:0053 

15 Позняк Іван 

Олександрович 

вул. Лесі 

Українки, 25-а, 

с. Калинівка, 

Олевський р-н, 

Житомирська 

с. Калинівка, 

Олевський р-н, 

Житомирська 

обл. 

0,4050 - - 0,4050 - 1824481301:10:014:0001 



 

обл. 

16 Гончар Микола 

Іванович 

вул. Гагаріна, 

13, с. Сущани, 

Олевський р-н, 

Житомирська 

обл. 

вул. Гагаріна, 

13, с. Сущани, 

Олевський р-н, 

Житомирська 

обл. 

0,2992 - - 0,2992 - 1824486801:02:002:0092 

17 Гарбовський 

Леонід 

В’ячеславович  

вул. 

Володимирська, 

55, м. Олевськ, 

Житомирська 

обл. 

вул. 

Покальчука, 46 

а, м. Олевськ, 

Житомирська 

обл. 

0,1000 - 0,1000 - - 1824455100:01:019:0186 

18 Саковець 

Володимир 

Петрович 

вул. Горького, 

18, м. Олевськ, 

Житомирська 

обл. 

вул. 

Московська, 84, 

м. Олевськ, 

Житомирська 

обл. 

0,1200 - 0,1200 - - 1824455100:02:002:0023 

19 Левчук Роман 

Петрович 

вул. Будівельна, 

39, с. Тепениця, 

Олевський р-н, 

Житомирська 

обл. 

вул. Будівельна, 

39, с. Тепениця, 

Олевський р-н, 

Житомирська 

обл. 

0,2500 0,2500 - - - 1824487201:09:002:0044 

20 Сукало Єва 

Петрівна 

вул. 

Національного 

визволення, 61, 

с. Майдан, 

Олевський р-н, 

Житомирська 

обл. 

вул. 

Древлянська, 7, 

м. Олевськ, 

Житомирська 

обл. 

0,1000 0,1000 - - - 1824455100:01:038:0137 

21 Саковець 

Людмила 

Олександрівна 

вул. 40 років 

Перемоги, 10 

кв.3, м. Олевськ, 

Житомирська 

обл. 

вул. 40 років 

Перемоги, м. 

Олевськ, 

Житомирська 

обл. 

0,0048 - - - 0,0048 1824455100:01:015:0062 

22 Патюк Роман 

Григорович 

вул. Молодіжна, 

9, с. 

Замисловичі, 

Олевський р-н, 

Житомирська 

обл. 

вул. 

Промислова, 2, 

с. Соснівка, 

Олевський р-н, 

Житомирська 

обл. 

0,1500 0,1500 - - - 1824487204:14:004:0007 

23 Горпініч 

Катерина 

Сергіївна 

вул. Зелена, 23, 

с. Жубровичі, 

Олевський р-н, 

Житомирська 

обл. 

вул. Зелена, с. 

Жубровичі, 

Олевський р-н, 

Житомирська 

обл. 

0,0900 - - 0,0900 - 1824481601:05:010:0132 

 

 

 

Начальник управління земельних відносин               Н.І. Біленець 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                               

УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 840 

ХХХІІІ сесія              VІІІ скликання

  

від 08.11.2018 року 

 

Про затвердження технічної документації із землеустрою  

щодо встановлення (відновлення)  меж земельної  ділянки 

комунальної власності в натурі (на місцевості) для 

будівництва та обслуговування будівель торгівлі 

з метою передачі в користування на умовах оренди 

 

         Розглянувши заяву Колядича Олександра Валерійовича, проживає за 

адресою: вул. Павленка, 29, м. Олевськ, Житомирської обл.,  Харченка 

Миколи Андрійовича, проживає за адресою: вул. Ковпака, 52, м. Олевськ, 

Житомирської обл.,  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 Колядичу Олександру Валерійовичу технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (встановлення) меж земельної ділянки 

комунальної власності в натурі (на місцевості) для будівництва та 

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

користування на умовах  оренди загальною  площею  0,0366 га за адресою:  

вул. Пушкіна, 44, м. Олевськ, Житомирської області, кадастровий номер 

1824455100:02:039:0026, яку розроблено ПП «Андвол». 

2. Затвердити Харченку Миколі Андрійовичу технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки 

комунальної власності в натурі (на місцевості) для розміщення та 

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

передачі її в користування на умовах оренди загальною площею 1,9667 га  

за адресою: вул. Промислова, 41, м. Олевськ, Житомирська область, 

кадастровий номер 1824455100:01:037:0340 яку розроблено ПП «Андвол». 

 



 

3. Колядичу Олександру Валерійовичу, Харченку Миколі Андрійовичу в 

місячний термін укласти та зареєструвати договір оренди земельної ділянки, 

відповідно до вимог чинного законодавства України. 

4. Встановити Колядичу Олександру Валерійовичу орендну плату в розмірі 

12 % від нормативно-грошової оцінки земельної ділянки для будівництва та 

обслуговування будівель торгівлі (Код 03.07 за КВЦПЗ). 

5. Встановити Харченку Миколі Андрійовичу орендну плату в розмірі 12 % 

від нормативно-грошової оцінки земельної ділянки для розміщення та 

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

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

достовірність, якість і безпеку заходів, передбачених технічною 

документацією із землеустрою. 

7. У разі закінчення терміну користування земельною ділянкою, повернути 

дану земельну ділянку у відання міської ради у стані придатному для 

подальшого її використання за призначенням або звернутись до Олевської 

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

землі щодо його поновлення. 

8. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника  

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

ради з питань земельних відносин, охорони природи та надзвичайних 

ситуацій. 

 

 

 

Міський голова                      О.В. Омельчук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                               

УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 841 

ХХХІІІ сесія              VІІІ скликання

  

від 08.11.2018 року 

 

Про розгляд спільного листа голови  

Олевської районної державної адміністрації   

Лазаренка Д.О. та голови Олевської районної ради  

Троца В.М., а також звернення мецената та благодійника  

Весельського М.М. 

 

 

Розглянувши спільний лист голови Олевської районної державної 

адміністрації Лазаренка Дмитра Олексійовича та голови Олевської районної 

ради Троца Віктора Миколайовича, а також звернення мецената та 

благодійника Весельського Михайла Миколайовича, міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Спільний лист голови Олевської районної державної адміністрації Лазаренка 

Дмитра Олексійовича та голови Олевської районної ради Троца Віктора 

Миколайовича, а також звернення мецената та благодійника Весельського 

Михайла Миколайовича взяти до відома. 

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

комунальної власності  та фінансовому відділу міської ради розробити 

Програму співфінансування будівництва амбулаторії в с. Радовель та винести 

на розгляд сесії міської ради. 

 

 

 

Міський голова                     О.В. Омельчук 
 

 


