
                                       

УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 842 

ХХХІV сесія            VІІІ скликання  

 

від 06.12.2018 року 

 

Про затвердження розпорядження 

голови Олевської міської ради 

 

Заслухавши інформацію начальника фінансового відділу міської ради 

Горпиніч К.О. про затвердження розпорядження голови Олевської міської ради 

та  враховуючи  висновок постійної комісії з питань планування, фінансів, 

бюджету та соціально-економічного розвитку, міська рада 

ВИРІШИЛА: Затвердити розпорядження голови Олевської міської ради від 

19.11.2018 року №310 «Про внесення змін до міського бюджету на 2018 рік».  

 

 

 

 

Міський голова                                                            О.В.Омельчук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
вул. Володимирська, 2, м. Олевськ Житомирської області , 11001, тел. /факс/(04135) 2-11-52 

e-mail: olevsk_miskrada@ukr.net 

                                                              Розпорядження 

                                             Олевського міського голови 

від 19.11.2018 року                                                                                              №310 

 

Про внесення змін до 

міського бюджету на 2018 рік 

          

  Відповідно до статей 26, 42 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», розпорядження голови Житомирської обласної 

державної адміністрації від 14.11.2018 року №442 «Про внесення змін до 

обласного бюджету на 2018 рік», пункту 14  рішення ХХІ сесії  VІІІ скликання 

Олевської міської ради від  22.12.2017 року  № 402 «Про міський бюджет  на 

2018 рік»: 

1. Внести такі зміни до загального фонду  міського бюджету на 2018 рік: 

1) збільшити  доходи по ККДБ 41051500 «Субвенція з місцевого бюджету на 

здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров`я за рахунок коштів 

медичної субвенції» на загальну суму 1 275 200,00 грн. 

2) збільшити видатки на загальну суму 1 275 200,00 грн., у тому числі: 

по КПКВКМБ 0112010 «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога 

населенню», КЕКВ 2282 «Окремі заходи по реалізації державних 

(регіональних) програм, не віднесені  до заходів розвитку» на суму 1 258 200,00 

грн. 

по КПКВКМБ 0112144 «Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий 

та нецукровий діабет», КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню» на суму 17 

000,00 грн. 

2. Головному лікарю КУ «Олевська ЦЛ» (Казюк О.В.): 

1) спрямувати обсяг субвенції з місцевого бюджету на здійснення переданих 

видатків у сфері охорони здоров`я за рахунок коштів медичної субвенції на 

оплату праці з нарахуваннями, насамперед на обов’язкові виплати із заробітної 

плати та на лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет; 

2)  вжити заходів до недопущення до кінця 2018 року утворення кредиторської 

заборгованості з виплати заробітної плати з нарахуваннями працівникам 

установи. 

3. Розпорядження міського голови винести на розгляд та затвердження міської 

ради. 

4. Контроль за виконанням даного розпорядження залишаю за собою.                                

 

Міський голова                                       О.В.Омельчук 

mailto:olevsk_miskrada@ukr.net


     

УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 843 

ХХХІV сесія            VІІІ скликання  

 

від 06.12.2018 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 3 808 000,00 грн. перевиконання доходів 

загального фонду міського бюджету згідно з підсумками 11 місяців 2018 року. 

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

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

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

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

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

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

внесення змін до міського бюджету на 2018 рік», 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», 

від 08.11.2018 року №799 «Про внесення змін до міського бюджету на 2018 

рік», а саме:      

     2.1. В підпункті 1.1 пункту 1 цифри 255 807 988,86 грн., 250 191 778,04 грн., 

5 616 210,82 грн., 2 863 452,00 грн.  замінити,  відповідно, цифрами 

263 877 288,86 грн., 258 261 078,04 грн., 5 616 210,82 грн., 2 863 452,00 грн. 

          2.2. В підпункті 1.2 пункту 1 цифри 262 691 732,85 грн., 226 512 125,84 

грн., 36 179 607,01 грн. замінити,  відповідно, цифрами 270 761 032,85 грн., 

232 032 150,25 грн., 38 728 882,60 грн. 

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

цілому профіцит загального фонду міського бюджету у сумі 26 228 927,79 грн. 

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



          -   профіцит загального фонду міського бюджету у сумі  29 852 512,53  

грн. напрямком використання якого визнати передачу коштів із загального 

фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду); 

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

джерелом покриття якого є використання вільного залишку бюджетних коштів 

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

1 375 582,09 грн., залишку коштів медичної субвенції – 17 212,68 грн., залишку 

субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів 

щодо соціально-економічного розвитку окремих територій - 1 342 850,30 грн., 

залишку коштів освітньої субвенції  – 887 939,67 грн. 

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

міського бюджету в сумі 33 112 671,78 грн. (додаток 2) джерелами покриття 

якого визначити: 

- надходження із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) 

в сумі 29 852 512,53 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.». 

2.5. У пункті  3  цифри 226 512 125,84 грн., 36 179 607,01 грн. замінити 

відповідно цифрами 232 032 150,25 грн., 38 728 882,60 грн. 

2.6.  У пункті  8 цифри 5 376 739,37 грн.   замінити відповідно цифрами 5 690 

353,37 грн.   

3. 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  № 844 

ХХХІV сесія        VІІІ скликання  

 

від 06.12.2018 року  

 

Про затвердження переліку об’єктів (заходів), що будуть 

фінансуватися за рахунок субвенції з державного бюджету  

місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо 

соціально-економічного розвитку окремих територій 

 

 Відповідно до статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», керуючись п.1 розпорядження Кабінету Міністрів України від 

07.11.2018 № 867-р «Деякі питання розподілу у 2018 році субвенції з 

державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо 

соціально-економічного розвитку окремих територій» та враховуючи 

рекомендації постійної комісії міської ради з питань планування, фінансів, 

бюджету та соціально-економічного розвитку, міська рада  

ВИРІШИЛА:  

1. Затвердити перелік об’єктів (заходів), що будуть фінансуватися за рахунок 

субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів 

щодо соціально-економічного розвитку окремих територій по Олевській 

міській об’єднаній територіальній громаді згідно додатку, що додається. 

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 

 

 

 

 

 

 



Додаток 

до рішення ХХХІV сесії  

Олевськоїміської ради VІІІ  

скликання від 06.12.2018 року 

№844  «Про    затвердження 

переліку об’єктів (заходів), 

щобудуть фінансуватися за 

рахунок субвенції  з 

державного бюджету місцевим 

бюджетам на здійснення 

заходів щодосоціально-

економічного розвитку 

окремих територій» 

ПЕРЕЛІК 

об'єктів (заходів), що будуть фінансуватися  за рахунок субвенції з державного 

бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо 

соціально-економічного розвитку окремих територій у 2018 році по Олевській 

міській раді 

 

№ з/п Назва об’єкта (заходу), його місце 

знаходження 

Обсягсубвенції, грн. 

1. Реконструкція трибун та побутових 

приміщень майнового комплексу стадіону 

“Колос” по вул. Промислова, 8-а в м. 

Олевськ 

320 000,00 

2. Капітальний ремонт санвузлів Олевської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №2 

по вул.Шкільна, 1 в м.Олевськ 

Житомирської області 

235 000,00 

 Всього 555 000,00 

 

 

Міський голова                                       О.В.Омельчук 

 

 

 

 

 

 



                                         

УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 845 

ХХХІV сесія            VІІІ скликання  

 

від 06.12.2018 року 

 

Про надання одноразової 

матеріальної допомоги 

громадянам Олевської ОТГ 

 

Розглянувши подані документи громадян, керуючись ст. 26 Закону 

України «Про місцевесамоврядування 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 міської ради з питань 

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

рада  

ВИРІШИЛА: 

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

виплату одноразової матеріальної допомоги  громадянам: 

- Горпиніч Тетяні Олексіївні на лікування – 5 000,00 грн.; 

- Чайковській Надії Федорівні на лікування – 3 000,00 грн.; 

- Столярчук Марії Дем’янівні  на лікування матері – 3 000,00 грн.; 

- Мосейчуку Миколі Павловичу на лікування – 3 000,00 грн.; 

- Новак Валентині Вікторівні на лікування сина – 3 000,00 грн.; 

- Ярошуку Анатолію Васильовичу на лікування – 3 000,00 грн.; 

- Шмат Віктору Петровичу на лікування – 3 000,00 грн.; 

- Козловець Лідії Василівні на лікування – 3 000,00 грн.; 

- Ушку Віктору Івановичу на лікування – 5 000,00 грн.; 

- Кривошей Тетяні Вікторівні на лікування сина  – 3 000,00 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  № 846 

ХХХІV сесія            VІІІ скликання  

 

від 06.12.2018 року 

 

Про внесення змін у додаток  

до рішення ІІІ сесії Олевської 

міської ради VІІІ скликання  

від 17.02.2017 року №40 «Про  

закріплення депутатів Олевської 

міської ради за виборчими округами» 

 

 У зв’язку зі складанням повноважень депутата Олевської міської ради 

VІІІ скликання Рудницького Олега Зигмундовича, відповідно до п. 2 ст. 49 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 10, 11, 16 Закону 

України «Про статус депутатів місцевих рад», враховуючи рекомендації 

постійної комісії міської ради з питань регламенту, депутатської діяльності і 

етики, прав людини, законності, правопорядку та антикорупційної діяльності, 

міська рада 

ВИРІШИЛА:   

1. Внести зміни у додаток до рішення ІІІ сесії Олевської міської ради VІІІ 

скликання від 17.02.2017 року № 40 «Про закріплення депутатів Олевської 

міської ради за виборчими округами». 

2. Закріпити за 4 округом Олевської ОТГ депутата Олевської міської ради VІІІ 

скликання – Горпиніч Оксану Іванівну. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на секретаря ради Шейка 

В.О. 

 

 

 

Міський голова        О.В. Омельчук 

 

 

 

 

 

 



                           

УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 847 

ХХХІV сесія              VІІІ скликання

  

від 06.12.2018 року 
 

Про внесення змін у рішення 

першої сесії Олевської міської 

ради VІІІ скликання  від 17.01.2017 року 

№ 9 «Про обрання голів та персонального                                       

складу депутатських комісій  міської ради» 

 

            У зв’язку зі складанням повноважень депутата Олевської міської ради 

VІІІ скликання Рудницького Олега Зигмундовича, керуючись ст. 47 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  враховуючи рекомендації 

постійної комісії міської ради з питань регламенту, депутатської діяльності і 

етики, прав людини, законності, правопорядку та антикорупційної діяльності, 

міська рада 

ВИРІШИЛА:  
1. Внести зміни у рішення першої сесії Олевської міської ради VІІІ скликання  

від 17.01.2017 року № 9 «Про обрання голів та персонального складу 

депутатських комісій  міської ради». 

2. Вивести зі складу постійної комісії міської ради з питань містобудування, 

будівництва, транспорту, житлово-комунального господарства, комунальної 

власності, промисловості, підприємництва та сфери послуг Рудницького 

Олега Зигмундовича. 

3. Ввести до складу постійної комісії міської ради з питань містобудування, 

будівництва, транспорту, житлово-комунального господарства, комунальної 

власності, промисловості, підприємництва та сфери послуг  –  Горпиніч 

Оксану Іванівну. 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на секретаря ради Шейка 

О.В. 

 

 

Міський голова        О.В. Омельчук 

 

 

 



     

УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 848 

ХХХІV сесія              VІІІ скликання

  

від 06.12.2018 року 

 

Про затвердження Положення про плату 

за навчання та платні послуги 

комунальної установи  «Олевська 

музична школа» Олевської міської ради 

 

     Розглянувши пропозиції відділу культури Олевської міської ради, 

враховуючи збільшення видатків на утримання закладів культури Олевської 

міської ради, відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 

12.12.2011р. № 1271 «Про затвердження переліку платних послуг, які можуть 

надаватися закладами культури, заснованими на державній та комунальній 

формі власності», керуючись ст. 25 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної комісії міської 

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

розвитку,  міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити Положення про плату за навчання та платні послуги комунальної 

установи  «Олевська музична школа» Олевської міської ради, додається. 

2. Контроль за виконання цього рішення покласти на постійну комісію міської 

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

розвитку. 

 

 

 

 

Міський голова                                                       О.В. Омельчук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                      Додаток  

 

ПОЛОЖЕННЯ 

ПРО ПЛАТУ ЗА НАВЧАННЯ ТА ПЛАТНІ ПОСЛУГИ 

КОМУНАЛЬНОЇ УСТАНОВИ«ОЛЕВСЬКА МУЗИЧНА ШКОЛА»  

ОЛЕВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

 

1. Встановити плату за місяць навчаня у комунальній установі «Олевська 

музична школа» Олевської міської ради у таких розмірах: 

- фортепіано, гітара , сольний спів – 70 грн. 

- баян, акордеон, бандура, скрипка, саксофон, труба,  

ударні інструменти – 50 грн. 

2. Встановити плату за оренду інструментів за місяць  у розмірі –  30 грн. 

3. Згідно ч.2 ст. 26 Закону України « Про позашкільну освіту» від 22.06.2000р. 

№1841 – ІІІ (із змінами та доповненнями), Постанови Кабінету Міністрів 

України від 20.08.2014р. № 413 « Про затвердження Порядку надання статусу 

учасника бойових дій особам, які захищали незалежність, суверенітет та 

територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в 

антитерористичній операції, забезпеченні її проведення»: 

3.1. Звільнити  від оплати за навчання: 

- дітей з багатодітних сімей ( 3 –х і більше віком до 18 років); 

- дітей з малозабезпечених сімей (сукупний дохід складає менше 583,00 

(п’ятсот вісімдесят три) грн.; 

- дітей з інвалідністю; 

- дітей сиріт; 

- дітей, позбавлених батьківського піклування; 

- дітей батьків, учасників бойових дій та ветеранів війни; 

- учні, які мають статус потерпілого аварії на Чорнобільській АЕС І-ІІІ 

категорії. 

4. Дітям, які вчаться на двох відділах або інструментах  вносять плату за 

навчання за один інструмент в повному розмірі, за другий – в розмірі 50 

відсотків, при цьому 100% коштів  вноситься плата за навчання, де 

встановлена більша плата. 

5. Звільнити від оплати за навчання дітей - переможців обласних конкурсів 

(1 місце), лауреатів Всеукраїнських, Міжнародних конкурсів ( 1, 2, 3 місця). 

5.1 Пільги, зазначені у пункті 5 надаються з 01 вересня наступного  

навчального року терміном дев’ять місяців ( для випускників – з  

наступного місяця від подання відповідних документів до кінця  

навчального року). 

6. У разі захворювання учня протягом двох місяців і більше, при наявності 

документів лікувального закладу за перший місяць хвороби, оплата за 



навчання вноситься повністю, за кожний наступний навчальний місяць у 

розмірі – 50%. 

7. Пільги надаються при наявності відповідних документів, поданих до 20 

числа поточного місяця. 

8. Плата за навчання вноситься протягом навчального року, тобто протягом 9 

місяців із включенням канікул (карантину)  до 20 числа кожного місяця    за 

поточний місяць в банківські установи і зараховується на реєстраційний  

рахунок комунальної установи «Олевська музична школа» Олевської міської 

ради у відділення казначейства. 

9. Кошти за оплату навчання використовувати на утримання та матеріально-

технічне забезпечення КУ «Олевська музична школа» Олевської міської 

ради. 

10. Це Положення набирає чинності після набрання чинності рішення  від 

06.12.2018 року №848 «Про затвердження Положення про плату за навчання та 

платні послуги комунальної установи  «Олевська музична школа» Олевської 

міської ради». 

 

 

 

Секретар ради         В.О. Шейко 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     

УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 849 

ХХХІV сесія             VІІІ скликання

  

від 06.12.2018 року 

 

Про внесення змін до Порядку проведення  

конкурсу на заміщення вакантних посад  

педагогічних фахівців КУ «Інклюзивно- 

ресурсний центр» Олевської міської ради 

 

 Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 22 серпня 2018 

№ 617 «Про зміни, що вносяться до постанови Кабінету Міністрів», Порядку 

проведення конкурсу на заміщення вакантних посад педагогічних фахівців КУ 

«Інклюзивно-ресурсний центр» Олевської міської ради, враховуючи 

рекомендації постійних комісій міської  ради з питань освіти, культури, молоді, 

фізкультури і спорту, питань охорони здоров’я та соціального захисту 

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

будівництва, транспорту, житлово-комунального господарства, комунальної 

власності, промисловості, підприємництва та сфери послуг міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Внести зміни у п.2.1 Порядку проведення конкурсу на заміщення 

вакантних посад педагогічних фахівців КУ «Інклюзивно-ресурсний 

центр» Олевської міської ради замінивши слова «вчитель лікувально-

фізичної культури» на «вчитель-реабілітолог». 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського 

голови Осипчука Я.М. та постійні комісії міської ради з питань освіти, 

культури, молоді, фізкультури і спорту, питань охорони здоров’я та 

соціального захисту населення, з питань планування, фінансів, бюджету 

та соціально-економічного будівництва, транспорту, житлово-

комунального господарства, комунальної власності, промисловості, 

підприємництва та сфери послуг. 

 

 

Міський голова               О.В.Омельчук 

 

 

 

 



Погоджено :   

Начальник відділу освіти, молоді 

та спорту Олевської міської ради  

Левченко В.П. 

 

 

Порядок  

проведення конкурсу на заміщення вакантних посад 

педагогічних фахівців КУ «Інклюзивно-ресурсний центр» 

Олевської міської ради 

(із змінами) 

Загальні питання 

1.  Цей Порядок визначає процедуру проведення конкурсу на заміщення 

вакантних посад педагогічних фахівців інклюзивно-ресурсного центру (далі – 

вакантна посада), метою якого є добір осіб, здатних професійно виконувати 

посадові обов’язки. 

2. Проведення конкурсу здійснюється відповідно до Постанови Кабінету 

Міністрів України від 12 липня 2017 року №545, Положення про ІРЦ, до 

Постанови Кабінету Міністрів України від 22 серпня 2018 року № 617. 

2.1. Вимоги до кандидатів: 

- вчитель-логопед - вища освіта не нижче ступеня магістра або освітньо-

кваліфікаційного рівня спеціаліста за спеціальністю «Спеціальна освіта», 

«Корекційна освіта», «Дефектологія»,  за спеціалізацією логопеда;стаж 

роботи за фахом не менше двох років та (або) наявності довідки щодо 

навчання за спеціалізацією  логопеда; 

- вчитель-дефектолог – вища освіта не нижче ступеня магістра або освітньо-

кваліфікаційного рівня спеціаліста за спеціальністю «Спеціальна освіта», 

«Дефектологія» за спеціалізацією сурдопедагога, олігофренопедагога. Стаж 

роботи за фахом не менше двох років та (або) наявності довідки щодо 

навчання за спеціалізацією сурдопедагога, олігофренопедагога; 

- практичний психолог – вища освіта не нижче ступеня магістра або 

освітнього рівня спеціаліста за спеціальністю «Спеціальна освіта», 

«Психологія» за спеціалізацією практичний  психолог в освітніх закладах. 

Стаж роботи не менше трьох років; 

- вчитель - реабілітолог – вища освіта не нижче ступеня магістра або 

освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста  стаж роботи за фахом не 

менше трьох років. 

3. Конкурс проводиться за дотриманням принципів: 

 - законності; 

 

Затверджено: 

Рішенням тридцять четвертої сесії 

Олевської міської ради  VІІІ 

скликання від 06.12.2018 року 

№ 849 



 - прозорості; 

 - забезпечення рівного доступу; 

 - недискримінації; 

 - доброчесності; 

 - надійності та відповідності методів іспиту. 

4. Конкурс оголошується директором ІРЦ. Організаційні заходи щодо 

здійснення та проведення конкурсного відбору здійснює відділ освіти, спорту 

та молоді Олевської міської ради. 

5. Конкурсний відбір проводиться поетапно: 

   5.1. Публікація оголошення про проведення конкурсного відбору на сайті 

Олевської міської ради; 

   5.2. Прийом документів від осіб, які бажають взяти участь у конкурсному 

відборі; 

   5.3. Попередній розгляд поданих документів на відповідність встановленим 

законодавством вимогам; 

   5.4. Проведення іспиту та визначення його результатів; 

   5.5. Проведення співбесіди та визначення її результатів; 

   5.6. Визначення результатів конкурсного відбору; 

   5.7. Оприлюднення результатів конкурсу. 

Вимоги щодо оприлюднення інформації про вакантні посади та 

оголошення про проведення конкурсу 

6. Оголошення про проведення конкурсного відбору оприлюднюється на 

офіційному веб-сайті Олевської міської ради не пізніше, ніж за 15 днів до 

початку проведення конкурсного відбору. 

7. Оголошення про проведення конкурсу повинне містити: 

   - найменування і місцезнаходження ІРЦ; 

  - найменування посад та умови оплати праці; 

  - кваліфікаційні вимоги до претендентів на посаду (далі - претенденти); 

  - перелік документів, які необхідно подати для участі в конкурсному відборі та 

строк їх подання; 

  - дата, місце та етапи проведення конкурсного відбору; 

  - прізвище, ім’я, по батькові , номер телефону та адресу електронної пошти 

особи, яка подає додаткову інформацію про проведення конкурсного відбору. 

    В оголошенні може міститися додаткова інформація, що не суперечить 

законодавству. 

   8. Строк подання документів ля участі в конкурсному відборі не може 

становити менше 10 та більше 30 календарних днів з дня оприлюднення 

оголошення про проведення конкурсного відбору. 

Прийняття та розгляд документів для участі в конкурсі 

  9. Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, подає (особисто або 

поштою) конкурсній комісії такі документи: 

    - копію паспорта громадянина України; 

    - письмову заяву про участь у конкурсі до якої додається резюме у довільній 

формі (Додаток 1); 



    - копію трудової книжки; 

    - копію документів (документа)про освіту з додатками; присвоєння вченого 

звання; 

    - письмову згоду на збір та обробку персональних даних (Додаток 1). 

    Особа, яка бажає взяти участь у конкурсному відборі, має право додати до 

заяви про участь у конкурсі інші документи , не передбачені в оголошенні про 

проведення конкурсу. 

10. Прийом та реєстрація документів від претендентів на посаду здійснюється 

директором ІРЦ. 

11. У разі надіслання документів поштою, датою подання документів 

вважається зазначена  на поштовому штемпелі. 

12. У разі невідповідності наданих документів встановленим вимогам, 

претенденти на заміщення вакантної посади до конкурсного відбору не 

допускаються, про що впродовж трьох днів їм повідомляється    директором 

ІРЦ. 

13. Документи, подані після закінчення встановленого строку, не 

розглядаються та повертаються особам , які їх подали. 

14. Усі претенденти, які своєчасно подали документи для участі у конкурсі, 

письмово повідомляються директором ІРЦ про прийняття рішення щодо їх  

кандидатур не пізніше ніж протягом десяти календарних днів з дати закінчення 

строку поданих документів. 

Склад, порядок формування і роботи та повноваження конкурсної комісії 

15.  Для проведення конкурсного відбору директором ІРЦ утворюється 

конкурсна комісія, до складу якої входить менше 5 осіб, зокрема: 

 - директор ІРЦ; 

 - представники закладів освіти; 

 - представники закладів охорони здоров’я, соціального захисту населення; 

 - представники громадських організацій(з дорадчим голосом). 

16. Засідання конкурсної комісії вважається правоможним, якщо на ньому 

присутні не менше п’яти членів комісії. Рішення конкурсної комісії 

приймається більшістю голосів, присутніх на засіданні. При рівній кількості 

голосів, вирішальним є голос директора ІРЦ. 

Порядок проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад 

фахівців інклюзивно-ресурсного центру 

17. Іспит складається для всіх кандидатів на заміщення вакантних посад. 

18. Приміщення для складання іспиту має відповідати умовам зручного 

розміщення, що унеможливлює спілкування кандидатів між собою та 

забезпечує індивідуальну підготовку відповідей на питання білета. Кандидати 

не можуть самостійно залишати приміщення, в якому складається іспит , до 

його закінчення. 

19.Іспит складається письмово за екзаменаційними білетами, які відкриваються 

в присутності членів конкурсної комісії та пропонуються кандидатові за його 

вибором. 

20. Конкурс передбачає складання кваліфікаційного іспиту та проведення 

співбесіди. Кваліфікаційний іспит фахівців ІРЦ проводиться за напрямами: 

 - знання законодавства у сфері освіти дітей з особливими потребами; 



 - знання основ спеціальної педагогіки; 

 - знання про порядок організації інклюзивного навчання. 

21. Іспит складається з трьох питань за напрямками, визначеними у пункті 20 

цього Порядку. Загальний час для проведення іспиту повинен становити не 

більше 60 хвилин. 

22. Для визначення результатів іспиту використовується така система: 

3 бали виставляються кандидатам, які в повному обсязі розкрили суть питання; 

2 бали виставляються кандидатам, які розкрили питання фрагментарно; 

0 – 1 бал (лів) виставляються кандидатам, які не відповіли на питання або 

надали невірну відповідь. 

23. Члени комісії визначають результати письмового іспиту згідно з пунктом 22 

цього Порядку (Додаток 2). 

24. Кандидати, які за результатами іспиту набрали три бали, допускаються до 

співбесіди. 

25. Співбесіда проводиться з метою оцінки відповідності досвіду, досягнень, 

компетенції, особистих якостей  вимогам до професійної компетентності 

кандидата та його відповідних посадових обов’язків. 

   Під час співбесіди не ставляться запитання щодо політичних поглядів, релігії, 

етнічного походження, матеріального становища, соціального походження або 

питання, які можуть бути розцінені як дискримінаційні. 

   Перелік вимог, відповідно до яких проводиться співбесіда, визначається 

конкурсною комісією згідно з умовами проведення конкурсу. 

26. Для оцінювання кожної окремої вимоги до професійної компетентності на 

співбесіді використовується така система: 

2 бали виставляється кандидатам, які  відповідають вимозі; 

1 бал виставляється кандидатам, які не повною мірою відповідають вимозі; 

0 балів виставляється кандидатам, які не відповідають вимозі. 

27. Визначення результатів співбесіди здійснюється кожним членом комісії 

індивідуально та фіксується у відомості про результати співбесіди. 

28.Визначення остаточних результатів конкурсу здійснюється у балах як 

середнє арифметичне значення індивідуальних оцінок (Додаток 3) 

29. Підсумковий рейтинг кандидатів визначається шляхом додавання середніх 

оцінок за кожний етап конкурсу (Додаток 4). 

30. Сума таких оцінок є підсумковим рейтингом кандидата, за допомогою якого 

визначається переможець конкурсу (Додаток 5). 

31. Якщо два і більше кандидатів мають однаковий загальний рейтинг, 

переможець конкурсу визначається шляхом відкритого голосування членів 

комісії. 

32. Конкурсна комісія протягом одного робочого дня після завершення 

співбесіди надає претендентам висновок щодо результатів конкурсного 

відбору. 

33. За умови відсутності заперечень від інших претендентів директор ІРЦ  на 

протязі 15 календарних днів призначає на посаду фахівця відповідно до вимог 

законодавства про працю. 

34. Конкурсний відбір визнається таким, що не відбувся в разі, коли: 

- відсутні заяви в конкурсному відборі; 

- жоден з претендентів не пройшов конкурсного відбору; 



- конкурсною комісією не визначено претендента. 

35. Якщо конкурсний відбір не відбувся, у місячний термін проводиться 

повторний конкурсний відбір. 

 

 

Секретар ради                                                         В.О. Шейко           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      

УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 850 

ХХХІV сесія              VІІІ скликання

  

від 06.12.2018 року 

 

Про затвердження Структури та штатної чисельності 

апарату Олевської міської ради  та її комунальних 

установ у новій редакції 

 

  Відповідно до ст. ст. 11, 26  Закону України «Про місцеве самоврядування 

в Україні»,  враховуючи рекомендації постійної комісії міської ради  з питань 

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

рада 

ВИРІШИЛА : 

1. Затвердити структуру та штатну чисельність апарату Олевської міської ради 

та її комунальних установ у новій редакції, додається. 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на керуючого справами 

виконавчого комітету міської ради Русина Ю.Г. 

 

 

 

Міський голова              О.В. Омельчук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СТ Р У К Т У РА 

та штатначисельністьапарату 

Олевської міської ради та її комунальних установ у новій редакції 

 

№  

Назва структурного підрозділу та посади 

Кількі 

сть 

штатних 

одиниць 

Категорія працівника 

1 2 3 4 

Апарат міської ради та виконавчого комітету 

1 Міський голова 1  

2 Секретар ради 1  

3 Перший заступник міського голови з 

питань економічного розвитку, інвестицій, 

земельних відносин та комунальної 

власності 

1  

4 Заступник міського голови з питань 

житлово-комунального господарства, 

архітектури, будівництва  

1  

5 Заступник міського голови з гуманітарних 

питань та соціальної політики 

1  

6 Керуючий справами (секретар) 

виконавчого комітету міської ради 

1  

7 Старости   20  

8 Діловоди 22  

СТРУКТУРНІ ПІДРОЗДІЛИ 

9 Загальний відділ 25  

  Начальник відділу 1  

  Головний спеціаліст 3  

 Головний спеціаліст по зв’язках з 

громадськістю та ЗМІ 

1  

 Спеціаліст І категорії по зв’язках з 

громадськістю та ЗМІ 

1  

 Системний адміністратор 1  

 Секретар керівника 1  

  Водій 2  

 Прибиральник службових приміщень 2  

 Оператори котелень 12  

 Завідувач господарства 1  

10 Юридичний відділ 3  

  Начальник відділу 1  

  Головний спеціаліст 2  

11 Сектор кадрової роботи 2  

 Завідувач сектору 1  

 Головний спеціаліст 1  

12 Фінансовий відділ 4  

  Начальник відділу 1  

  Заступник начальника відділу 1  

  Головний спеціаліст 1  

  Спеціаліст першої категорії 1  

13 Відділ бухгалтерського обліку та 

звітності 

5  



 Начальник відділу (головний бухгалтер) 1  

 Головний спеціаліст 1  

 Спеціаліст І категорії 1  

  Бухгалтер 1  

 Оператор комп’ютерного набору 1  

14 Центр надання адміністративних послуг 12  

 Керівник центру 1  

15 Відділ адміністрування 6  

 Начальник відділу 1  

 Адміністратор 3  

 Спеціаліст І категорії 1  

 Водій 1  

16 Відділ державної реєстрації 3  

 Начальник відділу, державний реєстратор  

юридичних осіб та фізичних осіб-

підприємців 

1  

 Державний реєстратор речових прав на 

нерухоме майно 

1  

 Державний реєстратор 1  

17 Сектор реєстрації місця проживання 2  

 Завідувач сектору 1  

 Головний спеціаліст 1  

18 Головний спеціаліст з питань захисту  

дітей 

1  

19 Інспектор праці 1  

20 Управління містобудування, 

архітектури, будівництва та житлово-

комунального господарства.      

8  

  Начальник управління 1  

21 Відділ містобудування, архітектури та 

будівництва 

4  

 Начальник відділу 1  

 Головний архітектор громади 1  

 Головний спеціаліст 2  

22 Відділ житлово-комунального 

господарства та цивільного захисту 

населення 

3  

 Начальник відділу 1  

  Головний спеціаліст 1  

 Спеціаліст І категорії 1  

23 Управління земельних відносин  8  

  Начальник управління 1  

24 Відділ регулювання земельних відносин 4  

 Начальник відділу 1  

  Головний спеціаліст 1  

  Спеціаліст І категорії 1  

 Оператор комп’ютерного набору 1  

25 Відділ орендних відносин та контролю 

за використанням землі 

3  

 Начальник відділу 1  



 Головний спеціаліст 1  

 Спеціаліст І категорії 1  

26 Відділ економічного розвитку,  

транспорту, туризму, інвестицій та  

комунальної власності 

6  

  Начальник відділу 1  

  Заступник начальника відділу 1  

   Головний спеціаліст 2  

  Спеціаліст І категорії 2  

Виконавчі органи міської ради зі статусом юридичної особи 

28 Відділ освіти, молоді та спорту  

(Юридична особа) 

5  

  Начальник відділу 1  

  Заступник начальника відділу 1  

  Головний спеціаліст 3  

29 Відділ культури (Юридична особа) 3  

  Начальник відділу 1  

  Головний спеціаліст 2  

30 Сектор охорони здоров’я (Юридична 

особа) 

2  

 Завідувач сектору 1  

  Головний спеціаліст 1  

Комунальні установи Олевської міської ради 

28 Комунальна установа  

«Олевський міський центр  

соціальної реабілітації  дітей з 

інвалідністю» 

 

7,5 

 

29 Комунальна установа «Територіальний 

центр 

соціального обслуговування  

(надання соціальних послуг )»  

(Юридична особа) 

 

 

64,75 

 

30 Комунальна установа «Трудовий архів»  

Олевської міської ради (Юридична особа) 

2  

31 Комунальна установа «Центр соціальних  

служб для сім’ї, дітей та молоді» 

 (Юридична особа) 

 

11 

 

32 КУ «Олевська дитячо-юнацька спортивна 

школа» 

13  

33 КУ «Олевська дитячо-юнацька спортивна 

школа боротьби» 

7,5  

Пожежна охорона 

34 Місцева пожежна охорона 3  

Федерація спортивних товариств 

35 ФСТ «Колос» 1  

Благоустрій 

36 Благоустрій 23  

 

Керуючий справами                                                         Ю.Г. Русин    



                                                                                         
УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я № 851 

ХXXІV сесія        VІІІ скликання  

 

від 06.12.2018 року 

 

Про внесення змін до рішення XXIV сесії  

Олевської міської ради VIII скликання  

від 15.03.2018 року № 512 «Про надання  

дозволу на списання автомобіля» 

  

         Відповідно до ст. 43, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», у звязку з технічною помилкою, враховуючи висновки та 

рекомендації постійної комісії міської ради з питань містобудування, 

будівництва, транспорту, житлово-комунального господарства, комунальної 

власності, промисловості, підприємництва та сфери послуг, міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1.Внести зміни до рішення XXIV сесії Олевської міської ради VIII скликання 

від 15.03.2018 року № 512 «Про надання дозволу на списання автомобіля», а 

саме: 

1.1. Викласти п.1 даного рішення в наступній редакції: «Надати дозвіл 

Олевському міжшкільному навчально-виробничому комбінату на списання з 

балансу транспортного засобу, згідно вимог чинного законодавства, в зв’язку з 

його фізичним зношенням, недоцільним відновленням та подальшою здачею на 

металобрухт, а саме: автомобіля ЗАЗ 1102, 1990 року випуску, інвентарний 

номер 10510014; 

1.2. Викласти  п.3 даного рішення в наступній редакції: «Кошти, отримані в 

результаті здачі вищезазначеного транспортного засобу на металобрухт, 

використати для потреб Олевського міжшкільного навчально-виробничого 

комбінату». 

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  № 852 

ХХXIV сесія                  VІІІ скликання

  

від 06.12.2018 року  

 

Про надання дозволу на передачу  

з балансу на баланс основних засобів  

 

З метою збільшення та якісного покращення матеріально-технічної бази 

відділу освіти, молоді та спорту Олевської міської ради, керуючись ст. ст. 26, 60 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» 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. Надати дозвіл на передачу з балансу Олевської міської ради на баланс 

відділу освіти, молоді та спорту Олевської міської ради основних засобів, а 

саме: музичний центр, інвентарний номер 101406541, балансова вартість – 

13 075,00 (тринадцять тисяч сімдесят п’ять гривень 00 копійок). 

2. Доручити виконавчому апарату Олевської міської ради здійснити передачу 

та оформити акти приймання-передачі, у відповідності до вимог чинного 

законодавства. 

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  № 853 

XXXIV сесія                  VІІІ скликання

  

від 06.12.2018 року 

 

Про затвердження міської «Програми  

забезпечення хворих на цукровий діабет  

лікарськими засобами та виробами 

медичного призначення на 2018-2019 

роки» 

 

      Розглянувши клопотання комунальної установи «Олевська центральна 

лікарня» Олевської міської ради від 03.12.2018 року за вх. № 2174,  відповідно 

до ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.18 Закону 

України «Основи законодавства України про охорону здоров’я», постанови 

Кабінету Міністрів України від 05 березня 2014 року №73 «Питання реалізації 

пілотного проекту щодо запровадження державного регулювання цін на 

препарати інсуліну», а також враховуючи висновки та рекомендації постійної 

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

економічного розвитку, міська рада  

 ВИРІШИЛА: 

1.Затвердити міську «Програму забезпечення хворих на цукровий діабет 

лікарськими засобами та виробами медичного призначення на 2018-2019 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 з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-

економічного розвитку (Шевчук Ю.І.).  

 

 

Міський голова                                                                               О.В. Омельчук 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



         Додаток 

до рішення ХХХІV сесії Олевської міської ради  

VІІІ скликання від 06.12.2018 р. № 853«Про 

затвердження міської «Програми забезпечення 

хворих на цукровий діабет лікарськими 

засобами та виробами медичного призначення 

на 2018-2019 роки» 

 

Міська «Програма забезпечення хворих на цукровий діабет лікарськими засобами та 

виробами медичного призначення на 2018-2019 роки» 
 

Розділ 1. Загальна характеристика Програми 

1 Ініціатор розроблення Програми КУ «Олевська центральна 

лікарня» Олевської міської ради 

2 Розробник Програми КУ «Олевська центральна 

лікарня» Олевської міської ради 

3 Співрозробники Програми Фінансовий відділ Олевської 

міської ради 

4 Відповідальний виконавець Програми Олевська міська рада, 

управління та відділи Олевської 

міської ради, виконавчий комітет 

міської ради 
5 Терміни реалізації Програми 2018 – 2019 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 

В межах фінансових можливостей 

8 Коштів місцевого бюджету В межах фінансових можливостей 

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. Загальні положення Програми 

Захворювання на цукровий діабет в останні роки у зв’язку зі стрімким 

зростанням кількості хворих в усьому світі набуває загрозливого масштабу світової 

епідемії. Лише за період з 1990 року  по 2018 рік загальна кількість хворих на 

цукровий діабет збільшилась майже втричі, за даними Міжнародної федерації діабету 

вона досягла рекордної цифри - 366 млн. осіб і за прогнозами експертів у 2030 році 

досягне цифри - 552 млн. осіб.  

В Україні щороку реєструється зростання кількості хворих на цукровий діабет в 

середньому на 9,8 - 11%. 

2018 року встановлено ліміт виділення коштів у вигляді субвенції з державного 

бюджету на закупівлю препаратів інсуліну на одного хворого в сумі 320,58 грн. на 



місяць. Проте, потреба на одного хворого на закупівлю препаратів інсуліну на місяць 

коливається від 310,40 грн. до 1658,38 грн. 

У зв'язку з недостатнім фінансуванням КУ «Олевська центральна лікарня» 

Олевської міської ради на відшкодування вартості препаратів інсуліну аптечним 

закладам за рахунок субвенції з державного бюджету,  виникла необхідність 

розроблення та затвердження міської «Програми забезпечення хворих на цукровий 

діабет лікарськими засобами та виробами медичного призначення на 2018-2029 роки» 

(далі – Програма).  

Виконання Програми дасть змогу у повному обсязі забезпечити безкоштовним 

лікуванням хворих на цукровий діабет препаратами інсуліну. 

 

Розділ 3. Мета Програми 

Метою Програми є своєчасне забезпечення хворих на цукровий діабет 

препаратами інсуліну, зниження рівня захворюваності на цукровий діабет, зменшення 

ускладнень, збільшення тривалості  та поліпшення якості життя хворих на цукровий 

діабет, шляхом виконання завдань та заходів, згідно з розділом 7. 

Розділ 4. Основні завдання Програми 

Для досягнення визначеної цією Програмою мети необхідно забезпечити: 

- якісне ведення Реєстру хворих на цукровий діабет, які потребують інсулінотерапії; 

- укладення договору з аптечними закладами, з метою відпуску препаратів інсуліну 

хворим на цукровий діабет за рецептами лікарів; 

- виділення коштів із державного та міського місцевих бюджетів для КУ «Олевська 

центральна лікарня» Олевської міської ради на відшкодування вартості препаратів 

інсуліну аптечним закладам. 

Розділ 5. Очікувані результати реалізації Програми: 

- підвищення ефективності реалізації державної політики в галузі охорони здоров'я; 

- зниження кількості ускладнень, пов’язаних з інсулінозалежним цукровим діабетом; 

- зниження госпіталізації хворих на інсулінозалежний цукровий діабет; 

- зниження показників інвалідності та смертності від цукрового діабету; 

- підвищення рівня надання медичної допомоги; 

- збільшення тривалості і поліпшення якості життя хворих на цукровий діабет, 

шляхом своєчасного і безкоштовного їх забезпечення препаратами інсуліну в 

повному обсязі, згідно з потребою. 

Розділ 6. Організація контролю за виконанням Програми 

 Координація та контроль  за виконанням Програми покладається на постійну 

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

економічного розвитку (Шевчук Ю.І.) 

 

 

 



Розділ 7. Завдання та заходи по лікуванню та обстеженню хворих на цукровий діабет на 2018-2019 роки 

Найменування 

завдання 

Найменування 

показника 

Значення показника 

Найменування заходу 

Головний 

розпорядник 

бюджетних 

коштів 

Найменування заходу на 

регіональному рівні, 

виконавці, строк виконання 

Джерела 

фінансуван

ня 

Прогнозний обсяг 

фінансових 

ресурсів для 

виконання завдань, 

тис.грн. 

У тому числі за роками 

Усього За роками 2018 2019 

 Покращення рівня 

своєчасного 

виявлення 

захворювання на 

цукровий діабет 

шляхом 

проведення 

постійного 

скринінгу 

Покращення 

діагностування 

захворювання на 

цукровий діабет 

(кількість хворих з 

вперше виявленим 

цукровим діабетом 

на 1000 населення) 

1,2 

1,23 2018  Забезпечення 

закладів охорони 

здоров’я реактивами 

для визначення цукру 

в крові  

Міська ОТГ  Районні державні адміністрації  

 

Місцеві 

бюджети 

65 тис. грн.  

Обсяг 

фінансування 

визначається в 

межах фінансових 

можливостей 

610 тис. грн. 

  

  Забезпечення 

закладів охорони 

здоров’я витратними 

матеріалами до 

біохімічних 

аналізаторів для 

визначення рівня 

глюкози в крові 

Міська ОТГ  Забезпечення закладів охорони 

здоров’я витратними 

матеріалами до біохімічних 

аналізаторів для визначення 

рівня глюкози в крові 

 

Місцеві 

бюджети 

Обсяг 

фінансування 

визначається в 

межах фінансових 

можливостей 

  

Забезпечення 

проведення 

визначення рівня 

глюкози в крові всім 

стаціонарним хворим 

та в амбулаторно-

поліклінічних 

закладах під час 

профілактичних 

оглядів осіб з груп 

ризику захворювання 

на цукровий діабет 

Міська ОТГ   Забезпечення проведення 

визначення рівня глюкози в 

крові всім стаціонарним 

хворим та в амбулаторно-

поліклінічних закладах під час 

профілактичних оглядів осіб з 

груп ризику захворювання на 

цукровий діабет 

 

Місцеві 

бюджети 

В межах 

фінансових 

ресурсів на 

утримання 

лікувально-

профілактичних 

закладів 

  

     

Забезпечення 

закладів охорони 

здоров’я та хворих 

на цукровий діабет 

Підвищення рівня 

компенсації 

цукрового діабету 

хворих, які 

У дорослих Забезпечення хворих 

на цукровий діабет 

препаратами інсуліну 

135 

Міська ОТГ  Забезпечення хворих на 

цукровий діабет препаратами 

інсуліну  

 

Державний  

бюджет 

543113,00 

 

 

 

 

 

   

60 2018 

У дітей 

75 2018 



лікарськими 

засобами і 

виробами 

медичного 

призначення 

приймають 

препарати інсуліну  

 УОЗ, Міська ОТГ 

 

До 2019 р. 

Місцеві 

бюджети 

65 тис. грн.  

 

Обсяг 

фінансування 

визначається у 

межах фінансових 

можливостей  

 Зменшення 

кількості випадків 

гангрен, 

зумовлених 

захворюванням на 

цукровий діабет 

(питома вага 

хворих з 

діабетичною 

гангреною у 

загальній кількості 

хворих на 

цукровий діабет, 

%) 

 

0,1 2018-0,5 

2019-0,25 

Оснащення закладів 

охорони здоров’я 

апаратами для 

ультразвукової 

обробки нижніх 

кінцівок і первинної 

хірургічної обробки 

ран 

УОЗ ОДА 

Міська ОТГ 

Оснащення закладів охорони 

здоров’я апаратами для 

ультразвукової обробки 

нижніх кінцівок і первинної 

хірургічної обробки ран згідно 

з розподілом МОЗ України 

 

УОЗ ОДА,  

Міська ОТГ  

 

 

До 2019 р. 

Державний 

бюджет 

   

 Зменшення 

кількості випадків 

ретинопатії 

важкого ступеня, 

зумовлених 

захворюванням на 

цукровий діабет 

(питома вага 

хворих з важким 

ступенем 

діабетичної 

ретинопатії у 

загальній кількості 

хворих на 

цукровий діабет, 

%) 

- 2018-45 

2019-40 

Оснащення кабінетів 

«діабетична 

ретинопатія» 

УОЗ ОДА 

Міська ОТГ 

Оснащення кабінетів 

«діабетична ретинопатія» в ЦЛ  

До 2019 р. 

Державний 

бюджет 

   

Оснащення закладів 

охорони здоров’я 

приладами для 

постійного 

моніторингу рівня 

глюкози в крові 

УОЗ ОДА 

Міська ОТГ 

Оснащення закладів охорони 

здоров’я приладами для 

постійного моніторингу рівня 

глюкози в крові 

УОЗ ОДА 

2018-2019 р. 

Обласний 

бюджет 

Міська ОТГ 

Обсяг 

фінансування 

визначається в 

межах фінансових 

можливостей 

  

Оснащення закладів 

охорони здоров’я 

приладами для 

вимірювання 

глікозильованого 

гемоглобіну та мікро 

альбумінурії і 

витратними 

матеріалами до них 

УОЗ ОДА 

Міська ОТГ 

Оснащення закладів охорони 

здоров’я приладами для 

вимірювання глікозильованого 

гемоглобіну витратними 

матеріалами до них 

 

УОЗ ОДА, міськвиконкоми, 

районні державні адміністрації 

 

Держаний 

бюджет 

   

Місцеві 

бюджети 

У межах 

фінансових 

ресурсів на 

утримання 

лікувально-

профілактичних 

закладів 

  



До 2019 р. 

 Підвищення 

якості санітарно-

просвітницької 

роботи серед 

населення з питань 

запобігання 

розвитку 

захворювання на 

цукровий діабет 

Забезпечення 

належного рівня 

обізнаності 

населення 

стосовно проблем 

виникнення 

захворювання на 

цукровий діабет 

(%) 

2018 - 80% 

2019 – 90% 

100 2018 

2019 

Розроблення та 

впровадження 

програм, 

спрямованих на 

підвищення якості 

санітарно-

просвітницької 

роботи серед 

населення з питань 

запобігання розвитку 

захворювання на 

цукровий діабет 

УОЗ, 

Міська ОТГ  

Розроблення та впровадження 

програм, спрямованих на 

підвищення якості санітарно-

просвітницької роботи серед 

населення з питань запобігання 

розвитку захворювання на 

цукровий діабет 

 

УОЗ ОДА міськвиконкоми, 

районні державні адміністрації  

 

    

    Залучення ЗМІ, 

навчальних закладів і 

громадських 

організацій до 

інформування 

населення з питань 

профілактики, 

діагностики та 

лікування 

захворювання на 

цукровий діабет 

УОЗ ОДА 

Міська ОТГ 

Залучення ЗМІ, навчальних 

закладів і громадських 

організацій до інформування 

населення з питань 

профілактики, діагностики та 

лікування захворювання на 

цукровий діабет 

УОЗ ОДА міськвиконкоми, 

районні державні адміністрації 

До 2019 р. 

    

    Проведення щороку 

на державному та 

регіональному рівні 

Всесвітнього дня 

боротьби із 

захворюванням на 

діабет (14 листопада) 

УОЗ ОДА 

Міська ОТГ 

Проведення щороку на 

державному та регіональному 

рівні Всесвітнього дня 

боротьби із захворюванням на 

діабет (14 листопада) 

УОЗ ОДА міськвиконкоми, 

районні державні адміністрації 

До 2019 р. 

    

 

Секретар ради                                                                                                                                                              В.О. Шейко 
 

 



 

                                                                                               
УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н НЯ  № 854 

 

ХХХIV сесія              VІІІ скликання

  

від 06.12.2018 року 

 

Про внесення змін до «Переліку майна, 

що може бути передане в оренду»  

 

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

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

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

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

перелік майна, що може бути передане в оренду» 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: 

2. Внести зміни до переліку майна, що може бути передане в оренду, 

затвердженого рішенням ХХІІ сесії Олевської міської ради VІІІ скликання 

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

оренду», доповнивши його об’єктом нерухомого майна, згідно з додатком. 

3. Загальному відділу Олевської міської ради (Саковець Л.В.) 

оприлюднити дане рішення на офіційному веб-сайті Олевської міської ради 

та у місцевих засобах масової інформації. 

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

комунальної власності Олев ської міської ради (Ковальчук О.Б.) провести 

незалежну експертну оцінку нерухомого комунального майна, що може бути 

передане в оренду.  

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

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

комунального господарства, комунальної власності, промисловості, 

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

 

 

Міський голова                            О.В.Омельчук 

 

 
                                 Додаток 



 
до рішення ХХХІV сесії Олевської міської 

ради VIII скликання від 06.12.2018 року  

№ 854 «Про внесення змін до «Переліку 

майна, що може бути передане в оренду» 
 

 

 

ПЕРЕЛІК 

об’єктів нерухомого майна комунальної власності Олевської міської 

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

№ Найменування майна Площа Адреса орендованого майна 

 

1. 

Приміщення підвалу в 

нежитловій адміністративній 

будівлі 

43,7 м2 

Житомирська область, м. 

Олевськ, 

вул. Володимирська, буд. 2 
 

 

 

Секретар ради                                                                                        В.О. Шейко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                     
УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н НЯ  № 855 

ХХХІV сесія                                                                              VІІІ скликання

  

від 06.12.2018 року  
 

Про оголошення конкурсу на право 

оренди комунального майна, що 

належить до комунальної власності 

Олевської міської об’єднаної  

територіальної громади 

 

Відповідно до рішення ХХV сесії Олевської міської ради VІІІ 

скликання від 12.04.2018 року № 855 «Про внесення змін до «Переліку 

майна, що може буди передане в оренду», керуючись ст. 26, 60 Закону 

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

майна Олевської міської ради, затвердженого рішенням Х сесії Олевської 

міської ради VІІІ скликання від 13.06.2017 року №15 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. Оголосити конкурс на право оренди нерухомого майна, що перебуває у 

комунальній власності Олевської міської об’єднаної територіальної громади, 

а саме: на приміщення підвалу в нежитловій адміністративній будівлі, 

площею 43,7 м2, що розташоване за адресою: вул. Володимирська, 2, м. 

Олевськ, Олевського району, Житомирської області. 

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

оприлюднити дане рішення на офіційному веб-сайті Олевської міської ради 

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

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

належить до комунальної власності Олевської міської об’єднаної 

територіальної громади (додаються). 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

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

комунального господарства, комунальної власності, промисловості, 

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

Міський голова             О.В. Омельчук 



 
Додаток 

до рішення ХХХІV сесії Олевської міської ради 

VIII скликання від 06.12.2018 року №855 «Про 

оголошення конкурсу на право оренди 

комунального майна, що належить до комунальної 

власності Олевської міської об’єднаної 

територіальної громади» 

 

Умови конкурсу на право оренди нерухомого майна, що належить до 

комунальної власності Олевської міської об’єднаної територіальної 

громади: 

- найбільший запропонований розмір орендної плати за використання 

нерухомого майна за цільовим призначенням, порівняно із початковим 

розміром орендної ставки, який розрахований згідно Методики розрахунку 

орендної плати за майно Олевської міської ради, яке передається в оренду, 

затвердженою рішенням Х сесії Олевської міської ради VІІІ скликання від 

13.06.2017 року №157 «Про внесення змін до Положення про оренду майна 

територіальної громади міста Олевськ, Порядку проведення конкурсу на 

право оренди майна територіальної громади міста Олевськ, Типового 

договору про передачу майна міста Олевськ та затвердження їх у новій 

редакції»; 

- відшкодування переможцем конкурсу витрат на здійснення незалежної 

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

виставленими рахунками відповідних засобів масової інформації; 

- рекомендований строк оренди об’єкту: 2 (два) роки 11 місяців з 

можливістю подальшого продовження;  

- страхування орендованого майна;  

- відшкодування підприємству, надавачу комунальних послуг, вартості 

наданих послуг, витрат на утримання прибудинкової території, вартості 

послуг по ремонту і технічному обслуговуванню інженерного обладнання 

та внутрішньо будинкових мереж. Сплата за послуги проводиться на 

підставі договорів з постачальниками;  

- утримання об’єктів відповідно до санітарно-екологічних та 

протипожежних норм,  дотримання правил охорони праці;  

- підтримання належних умов експлуатації та технічного стану об’єкту 

оренди;  

- у повному обсязі виконувати усі зобов’язання, зазначені у договорі оренди;  

- своєчасно здійснювати за власний рахунок поточний та інші види ремонту 

орендованого майна. Ця умова не озглядається як дозвіл на виконання 

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

стосовно компенсації вартості ремонту. Вартість поточного та/або 

капітального ремонту, здійсненого орендарем за власні кошти, в рахунок 

орендної плати не зараховується. Витрати орендаря на  проведення 

поточного та/або капітального ремонтів відшкодуванню не підлягають; 



 

- своєчасне і у повному обсязі внесення орендної плати щомісяця у 

визначений термін. 

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

місці склеювання конверта печаткою або підписом заявника з позначкою «На 

конкурс», подає до міської ради наступні документи:  

- Заяву про участь в конкурсі; 

- Пропозицію щодо розміру орендної плати із зазначенням суми прописом 

та цифрами;   

- Повідомлення про вид провадження підприємницької, господарської або 

іншої діяльності. 

Відомості про претендента на участь у конкурсі:  

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

- документи, що посвідчують повноваження представника юридичної 

особи;  

копії установчих документів (належним чином завірені);  

     -    базовий витяг з Єдиного державного реєстру юридичних та фізичних 

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

документів;  

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

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

довіреність на представника;  

2. за наявності відповідного статусу – базовий витяг з Єдиного державного 

реєстру юридичних та фізичних осіб-підприємців, який виданий не більше, 

як за 30 днів до дня подачі документів;  

3. завірену належним чином копію декларації про доходи або звіту 

суб’єкта малого підприємництва – фізичної особи – платника єдиного 

податку; 

4. повідомлення про вид провадження підприємницької, господарської або 

іншої діяльності. 

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

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

реквізити претендента на участь у конкурсі. 

Якщо,  при відкритті запечатаних конвертів, виявилося, що учасники 

конкурсу, які відповідно до поданих пропозицій можуть бути визнані 

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

ж засіданні можуть надати додаткові пропозиції у письмовому вигляді, щодо 

більшого розміру орендної плати (ставки). 

Переможцем конкурсу буде визнано учасника конкурсу, який відповідає 

всім умовам конкурсу, визначеним конкурсною комісією та який надав 

пропозиції про найбільший розмір орендної плати (ставки) порівняно із 

початковим розміром орендної ставки (тобто найбільший розмір місячної 

орендної плати за використання об’єкта оренди порівняно із стартовою 

орендною платою за базовий місяць розрахунку). 

Документи на конкурс приймаються за адресою: 11001, Житомирська 

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



 

економічного розвитку, транспорту, туризму, інвестицій та комунальної 

власності). 

 

Секретар                                                                                       В.О. Шейко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

                                
УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н НЯ  № 856 

ХХХІV сесія              VІІІ скликання
  

від 06.12.2018 року 
 

Про затвердження звіту  

оцінки майна  

 

З метою розрахунку стартової мінімальної орендної плати, керуючись 

ст. ст. 26, 43, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 

12 Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну 

оціночну діяльність в Україні», Постановою Кабінету Міністрів України від 

10 грудня 2003 року №1891 «Про затвердження методики оцінки майна», а 

також 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 27.11.2018 року серія АЕ № 001027 на приміщення підвалу в 

нежитловій адміністративній будівлі, площею 43,7 м2, що розташоване за 

адресою: вул. Володимирська, 2, м. Олевськ, Олевського району, 

Житомирської області з ринковою вартістю оцінюваного об’єкта 118 140,00 

грн. без урахування ПДВ (сто вісімнадцять тисяч сто сорок 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 підвалу в 

нежитловій адміністративній будівлі, площею 43,7 м2, що розташоване за 

адресою: вул. Володимирська, 2, м. Олевськ, Олевського району, 

Житомирської області. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

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

комунального господарства, комунальної власності, промисловості, 

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

 

Міський голова              О.В. Омельчук 



 

                                                                                        

УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 857 

ХXXІV сесія              VІІІ скликання

  

від 06.12.2018 року 
 

Про внесення змін та доповнень до  

«Програми охорони, захисту, використання 

та відтворення лісів Олевської об’єднаної  

територіальної громади у 2017 році та на 

період до 2019 року»  

 

Відповідно до ст. 26 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. Внести зміни до Програми  охорони, захисту, використання та відтворення 

лісів Олевської об’єднаної територіальної громади у 2017 році та на період до 

2019 року (далі - Програма), а саме: 

1.1. Додати розділ «Паспорт Програми»: 

Паспорт Програми 

1 Ініціатор розроблення 

Програми 

Олевська міська рада 

2 Розробник Програми Олевська міська рада 

3 Співрозробники Програми ДП «Білокоровицьке лігове господарство», 

ДП «Олевський лісове господарство», ДП 

«Олевський лісгосп АПК» 

4 Відповідальні виконавці 

Програми 

ДП «Білокоровицьке лігове господарство», 

ДП «Олевський лісове господарство», ДП 

«Олевський лісгосп АПК» 

5 Учасники Програми Олевська міська рада, ДП «Білокоровицьке 

лігове господарство», ДП «Олевський лісове 

господарство», ДП «Олевський лісгосп 

АПК» 



 

6 Терміни реалізації Програми 2017 – 2018 роки 

7 Загальний обсяг фінансових 

ресурсів, необхідних для 

реалізації Програми 

1 200 тис. грн. 

8       Основні джерела 

фінансування Програми 

Кошти бюджету міської ради  - 600 тис.грн. 

Кошти інших джерел - 600 тис.грн. 

 

1.2. Затвердити Розділ 6 «Фінансове забезпечення Програми» у 

наступній редакції: «Фінансове забезпечення заходів Програми 

здійснюватиметься за рахунок коштів  міського бюджету, які надійдуть від 

підприємств та організацій у вигляді рентної плати за спеціальне 

використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне 

використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку 

рубок головного користування), а також власних коштів підприємств. Кошти, 

передбачені Програмою, використовуються на реалізацію заходів, що 

відповідають основним пріоритетним напрямкам державної політики в галузі 

охорони, захисту, використання та відтворення лісів: (виплата заробітної 

плати, купівля паливно-мастильних матеріалів, послуги по 

лісовпорядкуванню, тощо)». 

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  № 858 

ХХХІVсесія        VІІІ скликання  

 

від 06.12.2018 року 

 

Про внесення змін  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» та  враховуючи висновки і рекомендації постійної комісії міської 

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

розвитку, міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Внести зміни до розділу 1 «Об’єкти реконструкції, капітального 

будівництва» таблиці «Основні напрямки та заходи розвитку Олевської 

міської об’єднаної територіальної громади та шляхи їх реалізації у 2018 році»  

Програми економічного і соціального розвитку Олевської міської об’єднаної 

територіальної громади на 2018 рік, доповнивши його пунктами: 

- № 64. «Капітальний ремонт дороги по вул. Івана Франка в м.Олевськ 

Житомирської області», обсяг фінансування становить 1269,302 тис. грн., в 

тому числі державний бюджет  – 1269,302 тис. грн.; 

- № 65. «Капітальний ремонт дороги по вул. Гоголя в м. Олевськ, 

Житомирської області», обсяг фінансування становить 1494,379 тис. грн в 

тому числі державний бюджет – 1494,379 тис. грн.; 

- № 66. «Капітальний ремонт  дороги по вул. Фарзаводська, пров. 

Чкалова в м. Олевськ, Житомирської області», обсяг фінансування становить 

1486,522 тис. грн. в тому числі державний бюджет  – 1486,522 тис. грн.; 

- № 67. «Капітальний ремонт дороги по вул. О.Олеся, пров. О.Олеся в 

м. Олевськ Житомирської області», обсяг фінансування  становить 1450,093 

тис. грн., в тому числі державний бюджет – 1450,093 тис. грн.; 



 

 - № 68. «Капітальний ремонт дороги по вул. Шкільна в м. Олевськ, 

Житомирської області», обсяг фінансування становить 4294,375 тис. грн.;, в 

тому числі державний бюджет  – 4294,375 тис. грн.; 

- № 69. «Капітальний ремонт дороги по вул. Калинова в м. Олевськ  

Житомирської  області», обсяг фінансування становить 1383,761 тис. грн., в 

тому числі державний бюджет  – 1383,761тис. грн. 

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 НЯ  № 859 

ХХХІV сесія              VІІІ скликання

  

від 06.12.2018 року 

 

Про затвердження переліку проектів-переможців 

«Громадського бюджету (бюджету участі) Олевської 

міської об’єднаної територіальної громади», які будуть  

реалізовані в 2019 році  

 

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

Україні», керуючись Положенням про громадський бюджет (бюджет участі) 

Олевської міської об’єднаної територіальної громади, затвердженого 

рішенням ХХХ сесії Олевської міської ради VIII скликання від 09.08.2018 

року № 714, з метою впровадження інноваційних механізмів залучення 

громадськості до розподілу коштів міського бюджету, удосконалення діалогу 

між владою і громадою та розвитку демократичного процесу обговорення 

громадою напрямів використання бюджетних коштів, а також враховуючи 

висновки та рекомендації постійної комісії міської ради з питань планування, 

фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку, міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити перелік проектів переможців «Громадського бюджету 

(бюджету участі) Олевської міської об’єднаної територіальної громади», які 

будуть реалізовані в 2019 році, згідно з додатком. 

6. Провести процедури закупівель, відповідно до вимог чинного 

законодавства та забезпечити реалізацію проектів-переможців у 2019 році. 

7. Фінансовому відділу Олевської міської ради (Горпиніч К.О.) 

передбачити кошти, необхідні на фінансування даних проектів у сумі 

200 000,00 грн. (двісті тисяч гривень 00 копійок) та забезпечити 

фінансування проектів-переможців. 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

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

економічного розвитку (Шевчук Ю.І.) та на першого заступника міського 

голови з питань економічного розвитку, інвестицій та земельних відносин 

Ніколайчука О.В. 
 

Міський голова              О.В. Омельчук 

 



 

 
 

                                                                                     Додаток 

до рішення ХХХІV сесії Олевської міської ради VIII 

скликання від 06.12.2018 року № 859 «Про затвердження 

переліку проектів-переможців «Громадського бюджету 

(бюджету участі) Олевської міської об’єднаної 

територіальної громади», які будуть реалізовані в 2019 

році»  

 

 

ПЕРЕЛІК 

проектів-переможців «Громадського бюджету (бюджету участі) 

Олевської міської об’єднаної територіальної громади, які будуть 

реалізовані в 2019 році 
 

№ 

п/п 

Назва проекту Автор проекту 

1. «Спорт єднає всіх, спортивний клуб Олевськ 

Таеквон-до ІТФ «Фенікс» 

Симончук О.М. 

2. «Благоустрій території поліклініки по вул. 

Свято-Миколаївська, 46» 

Пантелейчук В.С. 

3. «Кам’янка - безпечне село» Корнійчук О.В. 

4. «Створення центру всебічної навчально-

розвивальної діяльності учнів Варварівської 

ЗОШ І-ІІІ ст.» 

Бабич В.М. 

 

 

 

Секретар ради                                                                                        В.О. Шейко 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://olevsk-budget.e-dem.in.ua/#/project/4502?return=main
https://olevsk-budget.e-dem.in.ua/#/project/4502?return=main
https://olevsk-budget.e-dem.in.ua/#/project/4517?return=main
https://olevsk-budget.e-dem.in.ua/#/project/4517?return=main


 
 

 

                                                                                                                   
УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 860 
 

ХХХІV сесія           VІІІ скликання  
 

від 06.12.2018 року  
 

Про  надання  дозволу    на     

виготовлення  звіту про експертну 

грошову   оцінку  земельної  ділянки  
 

      Розглянувши заяви Луговець Наталі Василівни, проживає за адресою: 

вул. Житомирська, 50, с. Зубковичі, Олевський р-н, Житомирська область; 

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

м.Олевськ, Житомирська область про надання дозволу на виготовлення звіту 

про експертну грошову оцінку на земельні ділянки комунальної власності 

несільськогосподарського призначення, керуючись  ст. ст. 12, 127, 128 

Земельного кодексу України, Законом України «Про оцінку земель», ст. 26 

Закону України «Про  місцеве  самоврядування  в  України»,  враховуючи 

рекомендації постійної комісії з питань земельних відносин, охорони 

природи та надзвичайних ситуацій,  міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1.Надати дозвіл Луговець Наталі Василівні на  виготовлення звіту з 

експертної грошової оцінки земельної ділянки несільськогосподарського  

призначення площею  0,0114 га, яка надана в користування  на  умовах  

оренди для будівництва та обслуговування будівель торгівлі (Код 03.07 за 

КВЦПЗ)  розташованої за адресою: вул. Л.Українки, 90-а, с. Варварівка, 

Олевський р-н, Житомирська область, кадастровий номер 

1824486202:05:001:0007. 

2. Надати дозвіл Харченку Миколі Андрійовичу  на  виготовлення звіту з 

експертної грошової оцінки земельної ділянки несільськогосподарського  

призначення площею  1,9667 га, з метою надання у власність шляхом викупу 

для розміщення та експлуатації об’єктів дорожнього сервісу (Код 12.11 за 

КВЦПЗ),  розташованої за адресою: вул. Промислова, 41, м. Олевськ, 

Житомирська область, кадастровий номер 1824455100:01:037:0340. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника  

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



 

ради з питань земельних відносин, охорони природи та надзвичайних 

ситуацій. 
 

Міський голова                                О.В. Омельчук  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                    
УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 861 

ХХХІV сесія           VІІІ скликання  

 

від 06.12.2018 року  

 

Про затвердження технічної документації 

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) 

та укладання договорів оренди земельних ділянок. 

 

Розглянувши заяви АТ «Житомиробленерго», зареєстрованого за 

адресою: вул. Пушкінська, 32/8, м. Житомир, Житомирська 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, 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  0,0083 га, за адресою:  в 

межах населених пунктів бувшої Тепеницької сільської ради,  Олевського 

району, Житомирської області, а саме: 

-  с.Хмелівка (КТП - 10), площа – 0,0007 га, кадастровий номер 

1824487205:16:005:0049; 

- с.Соснівка (КТП - 299), площа – 0,0007 га,кадастровий номер 

1824487204:14:002:0087; 

 - с.Соснівка (КТП - 301), площа – 0,0017 га кадастровий номер 

1824487204:14:003:0124; 

- с.Тепениця (КТП - 343), площа – 0,0015 га,кадастровий номер 

1824487201:09:001:0094; 

-  с.Артинськ (КТП - 360), площа – 0,0007 га, кадастровий номер 

1824487202:06:002:0020; 



 

- с.Обище (КТП - 361), площа– 0,0007 га,кадастровий номер 

1824487203:16:002:0014; 

- с.Тепениця (КТП - 6), площа – 0,0016 га,кадастровий номер 

1824487201:09:004:0020; 

-  с.Артинськ (КТП - 8), площа – 0,0007 га, кадастровий номер 

1824487202:06:003:0022, 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 їх в 

користування на умовах  оренди загальною  площею  0,0130 га, за адресою:  в 

межах населених пунктів бувшої Зубковицької сільської ради,  Олевського 

району, Житомирської області, а саме: 

-  с.Зубковичі (ЗТП - 334), площа – 0,0056 га, кадастровий номер 

1824483201:05:004:0022; 

-  с.Зубковичі (КТП - 147), площа – 0,0010 га, кадастровий номер 

1824483201:05:004:0023; 

-  с.Зубковичі (КТП - 148), площа – 0,0010 га, кадастровий номер 

1824483201:05:004:0024; 

-  с.Зубковичі (КТП - 149), площа – 0,0009 га, кадастровий номер 

1824483201:05:003:0026; 

-  с.Зубковичі (КТП - 151), площа – 0,0007 га, кадастровий номер 

1824483201:05:003:0027; 

-  с.Зубковичі (КТП - 152), площа – 0,0008 га, кадастровий номер 

1824483201:05:005:0021; 

-  с.Зубковичі (КТП - 153), площа – 0,0010 га, кадастровий номер 

1824483201:05:001:0012; 

-  с.Зубковичі (КТП - 155), площа – 0,0010 га, кадастровий номер 

1824483201:05:001:0013; 

-  с.Зубковичі (КТП - 481), площа – 0,0010 га, кадастровий номер 

1824483201:05:006:0013, 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 їх в 

користування на умовах  оренди загальною  площею  0,0090 га, за адресою:  в 

межах населених пунктів бувшої Кам’янської сільської ради,  Олевського 

району, Житомирської області, а саме: 

-  с.Кам’янка (ЗТП - 409), площа – 0,0057 га, кадастровий номер 

1824483601:05:023:0008; 

-  с.Кам’янка (КТП - 186), площа – 0,0008 га, кадастровий номер 

1824483601:05:053:0018; 



 

-  с.Кам’янка (КТП - 336), площа – 0,0009 га, кадастровий номер 

1824483601:05:039:0013; 

-  с.Кам’янка (КТП - 67), площа – 0,0008 га, кадастровий номер 

1824483601:05:024:0010; 

-  с.Кам’янка (КТП - 68), площа – 0,0008 га, кадастровий номер 

1824483601:05:039:0012, 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 їх в 

користування на умовах  оренди загальною  площею  0,0051 га, за адресою:  в 

межах населених пунктів бувшої Хочинської сільської ради,  Олевського 

району, Житомирської області, а саме: 

-  с.Перга (КТП - 101), площа – 0,0006 га, кадастровий номер 

1824487602:06:004:0009; 

-  с.Перга (КТП - 104), площа – 0,0014 га, кадастровий номер 

1824487602:06:001:0014; 

-  с.Хочине (КТП - 113), площа – 0,0024 га, кадастровий номер 

1824487601:03:001:0022; 

-  с.Рудня-Хочинська (КТП - 99), площа – 0,0007 га, кадастровий номер 

1824487604:04:003:0007, 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 їх в 

користування на умовах  оренди загальною  площею  0,0090 га, за адресою:  в 

межах населених пунктів бувшої Сущанської сільської ради,  Олевського 

району, Житомирської області, а саме: 

-  с.Сущани (КТП - 13), площа – 0,0016 га, кадастровий номер 

1824486801:02:003:0064; 

-  с.Андріївка (КТП - 14), площа – 0,0013 га, кадастровий номер 

1824486802:03:002:0014; 

-  с.Андріївка (КТП - 15), площа – 0,0013 га, кадастровий номер 

1824486802:03:004:0011; 

-  с.Сущани (КТП - 16), площа – 0,0028 га, кадастровий номер 

1824486801:02:002:0093; 

-  с.Андріївка (КТП - 373), площа – 0,0010 га, кадастровий номер 

1824486802:03:003:0012; 

-  с.Сущани (КТП - 497), площа – 0,0010 га, кадастровий номер 

1824486801:02:004:0059, 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 їх в 

користування на умовах  оренди загальною  площею  0,0052 га, за адресою:  в 

межах населених пунктів бувшої Стовпинської сільської ради,  Олевського 

району, Житомирської області, а саме: 

-  с.Стовпинка (КТП - 45), площа – 0,0010 га, кадастровий номер 

1824486401:02:003:0041; 

-  с.Стовпинка (КТП - 46), площа – 0,0011 га, кадастровий номер 

1824486401:02:002:0056; 

-  с.Стовпинка (КТП - 48), площа – 0,0008 га, кадастровий номер 

1824486401:02:004:0028; 

-  с.Стовпинка (КТП - 49), площа – 0,0013 га, кадастровий номер 

1824486401:02:006:0037; 

-  с.Держанівка (КТП - 50), площа – 0,0010 га, кадастровий номер 

1824486402:04:002:0005, 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 їх в 

користування на умовах  оренди загальною  площею  0,0052 га, за адресою:  в 

межах населених пунктів бувшої Руднє-Бистрянської сільської ради,  

Олевського району, Житомирської області, а саме: 

-  с. Рудня Бистра (КТП - 20), площа – 0,0015 га, кадастровий номер 

1824486201:08:005:0021; 

-  с. Варварівка (КТП - 37), площа – 0,0013 га, кадастровий номер 

1824486202:05:003:0072; 

-  с. Корощине (КТП - 372), площа – 0,0007 га, кадастровий номер 

1824486203:11:009:0016; 

-  с. Рудня Бистра (КТП - 432), площа – 0,0007 га, кадастровий номер 

1824486201:08:002:0026; 

-  с. Варварівка (КТП - 441), площа – 0,0010 га, кадастровий номер 

1824486202:05:006:0032 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 їх в 

користування на умовах  оренди загальною  площею  0,0997 га, за адресою:  в 

межах міста Олевськ, Житомирської області, а саме: 

-  м.Олевськ (ЗТП - 135), площа – 0,0047 га, кадастровий номер 

1824455100:01:029:0043; 

-  м.Олевськ (ЗТП - 142), площа – 0,0031 га, кадастровий номер 

1824455100:01:028:0046; 



 

-  м.Олевськ (ЗТП - 18), площа – 0,0083 га, кадастровий номер 

1824455100:01:015:0066; 

-  м.Олевськ (ЗТП - 208), площа – 0,0053 га, кадастровий номер 

1824455100:01:035:0026; 

-  м.Олевськ (ЗТП - 211), площа – 0,0050 га, кадастровий номер 

1824455100:01:015:0067; 

-  м.Олевськ (ЗТП - 314), площа – 0,0075 га, кадастровий номер 

1824455100:02:019:0085; 

-  м.Олевськ (ЗТП - 350), площа – 0,0050 га, кадастровий номер 

1824455100:01:032:0136; 

-  м.Олевськ (ЗТП - 390), площа – 0,0050 га, кадастровий номер 

1824455100:01:019:0190; 

-  м.Олевськ (ЗТП - 431), площа – 0,0039 га, кадастровий номер 

1824455100:01:029:0044; 

-  м.Олевськ (ЗТП - 433), площа – 0,0044 га, кадастровий номер 

1824455100:01:039:0028; 

-  м.Олевськ (ЗТП - 460), площа – 0,0072 га, кадастровий номер 

1824455100:01:032:0137; 

-  м.Олевськ (ЗТП - 474), площа – 0,0037 га, кадастровий номер 

1824455100:01:019:0193; 

-  м.Олевськ (КТП - 138), площа – 0,0017 га, кадастровий номер 

1824455100:02:016:0024; 

-  м.Олевськ (КТП - 136), площа – 0,0028 га, кадастровий номер 

1824455100:01:014:0062; 

-  м.Олевськ (КТП - 139), площа – 0,0008 га, кадастровий номер 

1824455100:02:008:0037; 

-  м.Олевськ (КТП - 141), площа – 0,0032 га, кадастровий номер 

1824455100:01:028:0048; 

-  м.Олевськ (КТП - 143), площа – 0,0012 га, кадастровий номер 

1824455100:02:034:0041; 

-  м.Олевськ (КТП - 145), площа – 0,0009 га, кадастровий номер 

1824455100:01:014:0063; 

-  м.Олевськ (КТП - 190), площа – 0,0029 га, кадастровий номер 

1824455100:02:036:0039; 

-  м.Олевськ (КТП - 192), площа – 0,0010 га, кадастровий номер 

1824455100:01:025:0045; 

-  м.Олевськ (КТП - 200), площа – 0,0012 га, кадастровий номер 

1824455100:02:043:0045; 

-  м.Олевськ (КТП - 206), площа – 0,0022 га, кадастровий номер 

1824455100:02:006:0018; 

-  м.Олевськ (КТП - 212), площа – 0,0009 га, кадастровий номер 

1824455100:02:006:0019; 

-  м.Олевськ (КТП - 216), площа – 0,0012 га, кадастровий номер 

1824455100:01:028:0047; 



 

-  м.Олевськ (КТП - 247), площа – 0,0012 га, кадастровий номер 

1824455100:02:024:0087; 

-  м.Олевськ (КТП - 276), площа – 0,0010 га, кадастровий номер 

1824455100:02:017:0037; 

-  м.Олевськ (КТП - 286), площа – 0,0013 га, кадастровий номер 

1824455100:01:023:0031; 

-  м.Олевськ (КТП - 288), площа – 0,0015 га, кадастровий номер 

1824455100:01:006:0052; 

-  м.Олевськ (КТП - 331), площа – 0,0007 га, кадастровий номер 

1824455100:02:010:0149; 

-  м.Олевськ (КТП - 340), площа – 0,0010 га, кадастровий номер 

1824455100:01:031:0095; 

-  м.Олевськ (КТП - 366), площа – 0,0017 га, кадастровий номер 

1824455100:01:018:0062; 

-  м.Олевськ (КТП - 420), площа – 0,0013 га, кадастровий номер 

1824455100:01:034:0157; 

-  м.Олевськ (КТП - 426), площа – 0,0007 га, кадастровий номер 

1824455100:01:011:0046; 

-  м.Олевськ (КТП - 438), площа – 0,0013 га, кадастровий номер 

1824455100:02:037:0044; 

-  м.Олевськ (КТП - 445), площа – 0,0010 га, кадастровий номер 

1824455100:02:046:0056; 

-  м.Олевськ (КТП - 450), площа – 0,0013 га, кадастровий номер 

1824455100:02:044:0050; 

-  м.Олевськ (КТП - 464), площа – 0,0010 га, кадастровий номер 

1824455100:01:018:0063; 

-  м.Олевськ (КТП - 471), площа – 0,0016 га, кадастровий номер 

1824455100:02:005:0019, 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 їх в 

користування на умовах  оренди загальною  площею  0,0091 га, за адресою:  в 

межах населених пунктів бувшої Покровської сільської ради,  Олевського 

району, Житомирської області, а саме: 

-  с. Покровське (КТП - 248), площа – 0,0026 га, кадастровий номер 

1824484401:11:002:0016; 

-  с. Михайлівка (КТП - 27), площа – 0,0007 га, кадастровий номер 

1824484403:06:002:0015; 

-  с. Михайлівка (КТП - 28), площа – 0,0007 га, кадастровий номер 

1824484403:06:002:0016; 

-  с. Покровське (КТП - 29), площа – 0,0007 га, кадастровий номер 

1824484401:11:004:0015; 



 

-  с. Покровське (КТП - 30), площа – 0,0013 га, кадастровий номер 

1824484401:11:005:0019; 

-  с. Будки (КТП - 300), площа – 0,0008 га, кадастровий номер 

1824484402:08:003:0010; 

-  с. Млинок (КТП - 31), площа – 0,0008 га, кадастровий номер 

1824484404:03:002:0005; 

-  с. Покровське (КТП - 449), площа – 0,0015 га, кадастровий номер 

1824484401:11:001:0023, 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 їх в 

користування на умовах  оренди загальною  площею  0,0043 га, за адресою:  в 

межах населених пунктів бувшої Копищенської сільської ради, Олевського 

району, Житомирської області, а саме: 

-  с. Майдан-Копищенський (КТП - 114), площа – 0,0030 га, кадастровий 

номер 1824484802:09:002:0023; 

-  с. Копище (КТП - 118), площа – 0,0006 га, кадастровий номер 

1824484801:02:005:0035; 

-  с. Копище (КТП - 375), площа – 0,0007 га, кадастровий номер 

1824484801:02:004:0031 , яку розроблено ПП «Землемір». 

11. АТ «Житомиробленерго» в місячний термін  укласти та зареєструвати  

договори оренди вказаних земельних ділянок та 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. Олевська міська рада та її виконавчі органи не несуть відповідальності за 

достовірність та якість технічної документації. 

14. 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  № 862 

ХХХІV сесія           VІІІ скликання  

 

від 06.12.2018 року  

 

Про заміну сторони у договорі 

та внесення змін до договору 

оренди земельної ділянки 

комунальної власності 

 

          Розглянувши заяву Квятковського Григорія Леонідовича, проживає за 

адресою: вул. Володимирська,4, кв.12, м.Олевськ, Житомирська область; 

розглянувши договір оренди землі, укладений між Комсомольською 

сільською радою та ПП Басюком Петром Миколайовичем, стосовно 

земельної ділянки кадастровий номер 1824484402:08:001:0001, керуючись 

п.34 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.ст.12, 

83,90,93,124 Земельного кодексу України, ст.374 Цивільного кодексу 

України, ст.ст.4, 33 Закону України «Про оренду землі», рішенням І сесії VІІІ 

скликання Олевської міської ради № 11 від 17.01.2017 року «Про 

реорганізацію сільських (селищних) рад, що об’єдналися та входять до 

складу Олевської міської об’єднаної територіальної громади». враховуючи 

висновок постійної комісії з питань земельних відносин, охорони природи та 

надзвичайних ситуацій, міська рада  

ВИРІШИЛА:  

1. Замінити сторону в чинному договорі оренди земельної ділянки 

(земельна ділянка площею 0,0097 га, кадастровий номер 

1824455100:01:022:0009) від 23 січня 2009 р. шляхом укладення 

додаткової угоди про заміну сторони в договорі, а саме: замінити орендаря 

«ПП Квятковську Світлану Петрівну» на орендаря «Квятковського 

Григорія Леонідовича», як спадкоємця відповідно до Витягу про 

реєстрацію в Спадковому реєстрі від 22.11.2018 №54191907 наданого 

приватним нотаріусом Романчуком А.М. 

1.1. Внести зміни до договору оренди землі від 23 січня 2009 р. шляхом 

викладення п.1. розділу «Предмет договору», п.5. розділу «Об’єкт оренди», 

п.8. «Строк дії договору», п. 9., п.13 розділу «Орендна плата» у новій 

редакції, а саме: 

«1. Орендодавець надає, а орендар приймає в строкове платне користування 

земельну ділянку  для будівництва та обслуговування будівель торгівлі, 



 

з кадастровим номером  1824455100: 01:022:0009, яка розташована за 

адресою: вул. Володимирська,2-а., м. Олевськ Житомирська обл.; 

5. Нормативно грошова оцінка земельної ділянки становить 29774,84 

гривень(двадцять дев’ять тисяч сімсот сімдесят чотири грн.84 коп. ).; 

8. Договір укладено на п’ять років до 15 грудня 2023 року. Після закінчення 

строку дії договору орендар має переважне право поновити його на новий 

строк. У цьому разі орендар повинен не пізніше ніж за 30 днів до закінчення 

строку дії договору повідомити письмово орендодавця про намір продовжити 

його дію.; 

9. Орендна плата вноситься орендарем у грошовій формі 12 % від 

нормативної грошової оцінки земельної ділянки, площею 97 м2, що становить 

3572 грн. 98 коп.(три тисячі п’ятсот сімдесят дві гривні дев’яносто вісім 

копійок) на рік. 

13. Розмір орендної плати переглядається щорічно у разі: 

        -   зміни умов господарювання, передбачених договором; 

- зміни граничних розмірів орендної плати, визначених Податковим 

кодексом України, підвищення цін і тарифів, зміни коефіцієнтів індексації, 

визначених законодавством; 

- погіршення стану орендованої земельної ділянки (орендованих 

земельних ділянок) не з вини орендаря, що підтверджено документами; 

- зміни нормативної грошової оцінки земельної ділянки (земельних 

ділянок) державної та комунальної власності; 

        - в інших випадках, передбачених законом.». 

1.2. Визначити, що права та обов’язки орендаря за договором оренди 

земельної ділянки від 23 січня 2009 р. набуваються у повному обсязі з 

моменту підписання додаткової угоди про заміну сторони в договорі та 

державної реєстрації. 

1.3. Орендарю Квятковському Григорію Леонідовичу  в місячний термін 

звернутися з додатковою угодою до договору оренди від 23 січня 2009 

року для проведення державної реєстрації. 

2. Замінити сторону в чинному договорі оренди земельної ділянки (площею 

0,0062 га кадастровий номер 1824484402:08:001:0001) від 22.10.2013 р. 

шляхом укладання додаткової угоди про заміну сторони в договорі, а саме:  

замінити орендодавця «Комсомольську (Покровську) сільську раду 

Олевського району Житомирської області» на «Олевську міську раду 

Житомирської області», як правонаступника відповідно до рішення І сесії 

Олевської міської ради VІІІ скликання від 17.01.2017 року № 11 «Про 

реорганізацію сільських (селищних) рад, що об’єдналися та входять до 

складу Олевської міської об’єднаної територіальної громади». 

2.1. Внести зміни до Договору оренди землі від 22.10.2013 р. шляхом 

викладення п.5. розділу «Об’єкт оренди», п.8. «Строк дії договору», п. 9., 

п.13 розділу «Орендна плата» у новій редакції, а саме:  

«5. Нормативно грошова оцінка земельної ділянки становить 13856,77 



 

гривень(тринадцять тисяч вісімсот п’ятдесят шість  грн.77 коп. ).; 

8. Договір укладено на п’ять років до 05 грудня 2023 року. Після 

закінчення строку дії договору орендар має переважне право поновити 

його на новий строк. У цьому разі орендар повинен не пізніше ніж за 30 

днів до закінчення строку дії договору повідомити письмово орендодавця 

про намір продовжити його дію.; 

9.Орендна плата вноситься орендарем: у грошовій формі 12 % від 

нормативної грошової оцінки земельної ділянки, площею 62 м.кв., що 

становить 1662 грн. 81 коп.(одна тисяча шістсот шістдесят дві гривні 

вісімдесят одна копійка) на рік. 

13. Розмір орендної плати переглядається щорічно у разі: 

        -   зміни умов господарювання, передбачених договором; 

- зміни граничних розмірів орендної плати, визначених Податковим 

кодексом України, підвищення цін і тарифів, зміни коефіцієнтів індексації, 

визначених законодавством; 

- погіршення стану орендованої земельної ділянки (орендованих 

земельних ділянок) не з вини орендаря, що підтверджено документами; 

- зміни нормативної грошової оцінки земельної ділянки (земельних 

ділянок) державної та комунальної власності; 

        - в інших випадках, передбачених законом». 

2.2.Визначити, що права та обов’язки орендаря за договором оренди 

земельної ділянки від 22.10.2013 р. набуваються у повному обсязі з 

моменту підписання додаткової угоди про заміну сторони в договорі та 

державної реєстрації. 

2.3. Орендарю Басюку Петру Миколайовичу в місячний термін звернутися 

з додатковою угодою до договору оренди від 22.10.2013 року для 

проведення державної реєстрації. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника 

управління земельних відносин міської ради Біленець Н.І. та на 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  № 863 

ХХХІV сесія           VІІІ скликання  

 

від 06.12.2018 року  

 

Про припинення дії договору оренди 

та укладання договорів оренди 

земельних ділянок комунальної власності 

 

Розглянувши заяви Лопатицького сільського споживчого товариства 

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

область про припинення дії договору оренди землі; Курильчук Валентини 

Іванівни, проживає за адресою: вул. Кузнєцова, 39, с. Калинівка, Олевський 

р-н, Житомирська область; ФОП Хланя Валерія Адамовича, проживає за 

адресою: пров. І-й Московський,16, м.Олевськ, Житомирська область про 

укладення договорів оренди землі відповідно до Закону України «Про оренду 

землі», ст. 93, 124 Земельного кодексу України, ст. 26 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», враховуючи висновок постійної комісії 

міської ради з питань земельних відносин, охорони природи та надзвичайних 

ситуацій, міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Припинити дію договору оренди землі від 07 вересня 2017 року 

укладеного між Олевською міською радою та споживчим товариством 

Лопатицького ССТ стосовно земельної ділянки кадастровий номер 

1824485602:09:013:0008, загальною площею 135 м2 розташованої за адресою: 

вул. Миколи Курильчука, 12-а, с. Джерело, Олевський р-н, Житомирська 

область у зв’язку із зміною власника майна розташованого на вказаній 

земельній ділянці. 

2. Укласти договір оренди земельної ділянки комунальної власності для 

будівництва та обслуговування будівель торгівлі (КВЦПЗ 03.07) яка 

розташована за адресою: вул. Миколи Курильчука, 12-а, с.Джерело, 

Олевський р-н, Житомирська область, загальною площею 135 м2, 

кадастровий номер земельної ділянки 1824485602:09:013:0008, терміном на 5 

(п’ять) років, між міською радою та Курильчук Валентиною Іванівною. 

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

оцінки. 



 

3.Укласти договір оренди земельної ділянки комунальної власності для 

будівництва та обслуговування будівель торгівлі (КВЦПЗ 03.07) яка 

розташована за адресою: пров. ІІІ-й Московський,12, м. Олевськ, 

Житомирська область, загальною площею 3010 м2, кадастровий номер 

земельної ділянки 1824455100:02:001:0005, терміном на 5 (п’ять) років, між 

міською радою та ФОП  Хланем Валерієм Адамовичем. Встановити річну 

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

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  № 864 

 

ХХХІV сесія           VІІІ скликання  

 

від 06.12.2018 року  

 

Про затвердження проекту землеустрою 

щодо відведення земельних ділянок 

комунальної власності для розміщення,  

будівництва, експлуатації та обслуговування 

будівель і споруд об’єктів передачі електричної 

та теплової енергії та укладання договорів оренди 

земельних ділянок 

 

Розглянувши заяву АТ «Житомиробленерго», зареєстрованого за 

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

документи,  керуючись   ст. 12, 20, 116, 122, 123, 124, 125,186 Земельного 

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

Законом України «Про оренду землі», ст. 55 Закону України «Про 

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

та враховуючи рекомендації постійної комісії міської ради з питань 

земельних відносин,  охорони природи та надзвичайних ситуацій, міська рада 

ВИРІШИЛА:  

1. Затвердити АТ «Житомиробленерго» проект землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок комунальної власності  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  0,0520 га  в межах 

населених пунктів Олевської міської ради, Олевського району, Житомирської 

області, а саме: 

-  смт. Дружба (ЗТП - 537), площа – 0,0059 га, кадастровий номер 

1824455400:02:002:0007; 

-  смт. Дружба (ЗТП - 538), площа – 0,0092 га, кадастровий номер 

1824455400:02:001:0008; 



 

-  смт. Діброва (КТП - 501), площа – 0,0036 га, кадастровий номер 

1824455300:03:002:0007; 

-  смт. Дружба (ЗТП - 539), площа – 0,0058 га, кадастровий номер 

1824455400:02:002:0008; 

-  с.Кам’янка (ЩТП - 543), площа – 0,0023 га, кадастровий номер 

1824483601:05:038:0013; 

-  м.Олевськ (КТП - 140), площа – 0,0020 га, кадастровий номер 

1824455100:02:023:0012; 

-  м.Олевськ (КТП - 381), площа – 0,0024 га, кадастровий номер 

1824455100:02:007:0023; 

-  м.Олевськ (КТП - 419), площа – 0,0025 га, кадастровий номер 

1824455100:01:039:0029; 

-  м.Олевськ (КТП - 506), площа – 0,0032 га, кадастровий номер 

1824455100:01:019:0192; 

-  м.Олевськ (КТП - 542), площа – 0,0036 га, кадастровий номер 

1824455100:01:038:0139; 

-  м.Олевськ (ЩТП - 535), площа – 0,0015 га, кадастровий номер 

1824455100:01:004:0049; 

-  м.Олевськ (ЩТП - 541), площа – 0,0022 га, кадастровий номер 

1824455100:01:037:0339; 

-  с.Варварівка (КТП - 234), площа – 0,0014 га, кадастровий номер 

1824486202:05:001:0147; 

-  с.Тепениця (КТП - 5), площа – 0,0032 га, кадастровий номер 

1824487201:09:001:0095; 

-  с.Хмелівка (КТП - 518 ), площа – 0,0010 га, кадастровий номер 

1824487205:16:007:0037; 

-  с.Соснівка (КТП - 524), площа – 0,0022 га, кадастровий номер 

1824487204:14:001:0134, який розроблено ПП «Землемір». 

2. 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).   

3. Встановити термін оренди вказаних земельних ділянок строком на 49 

(сорок дев'ять) років. 

4. АТ «Житомиробленерго» в місячний термін  укласти та зареєструвати  

договори оренди вказаних земельних ділянок. 
5. Олевська міська рада та її виконавчі органи не несуть відповідальності за 

достовірність та якість проекту землеустрою. 



 

6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника  

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

ради з питань земельних відносин, охорони природи та надзвичайних 

ситуацій. 

 

 

Міський голова                                  О.В. Омельчук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                      
УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 865 

ХХХІV сесія           VІІІ скликання  

 

від 06.12.2018 року  

 

Про затвердження звіту про 

експертну грошову оцінку 

земельної ділянки несільськогосподарського 

призначення 

 

Розглянувши заяву Басюка Сергія Миколайовича, який проживає за 

адресою: вул.Ковпака, 27, м.Олевськ, Житомирська область, керуючись 

ст.128 Земельного Кодексу України, Законом України «Про оцінку земель», 

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

враховуючи рекомендації постійної комісії міської ради з питань земельних 

відносин,  охорони природи та надзвичайних ситуацій, міська рада 

ВИРІШИЛА:  

1. Затвердити звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення загальною площею 0,0200 га, яка 

розташована за адресою: вул.Шевченка,36, с. Стовпинка, Олевський район, 

Житомирська область, з метою продажу (викупу) в сумі 8470,00 грн. (без 

ПДВ) (вісім тисяч чотириста сімдесят грн. 00 коп.) (без ПДВ)). Вартість 1 

кв.м. земельної ділянки становить 42,35 грн. (без ПДВ), яка надана Басюку 

Сергію Миколайовичу у користування на умовах оренди для будівництва та 

обслуговування будівель торгівлі (Код 03.07 за КВЦПЗ). 

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

нотаріально посвідчити договір купівлі-продажу земельної ділянки, яка 

розташована за адресою: вул. Шевченка,36, с. Стовпинка, Олевський район, 

Житомирська область, кадастровий номер 1824486401:02:001:0058 між 

міською радою та Басюком Сергієм Миколайовичем за ціною 8600,00  грн. 

(вісім тисяч шістсот грн. 00 коп.) (без ПДВ)  вартість 1 кв.м = 43,00 грн. 

3. Припинити дію договору оренди землі  від 25.07 2018 року укладеного з 

Басюком Сергієм Миколайовичем стосовно земельної ділянки кадастровий 

номер 1824486401:02:001:0058 загальною площею  200 м2 розташованої за 

адресою: вул. Шевченка,36, с. Стовпинка, 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  № 866 

 

ХХХІV сесія           VІІІ скликання  

 

від 06.12.2018 року  

 

Про надання дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки комунальної власності 

з метою продажу на земельних торгах (аукціоні) 

 

    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.Надати Житомирській товарній агропромисловій біржі дозвіл на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

комунальної власності орієнтовною площею 0,52 га із цільовим 

призначенням для розміщення та експлуатації основних, підсобних і 

допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та 

іншої промисловості (Код 11.02 за КВЦПЗ), землі промисловості, 

розташованої в межах населеного пункту за адресою: вул. Покальчука, 15-б, 

м. Олевськ, Житомирська область, з метою продажу на земельних торгах 

(аукціоні). 

 1.1. Укласти Договір про підготовку лотів до продажу на земельних торгах 

(аукціоні) та проведення земельних торгів з Житомирською товарною 

агропромисловою біржею. 

2. На виконання умов договору про підготовку лотів до продажу на 

земельних торгах (аукціоні) Житомирській товарній агропромисловій біржі:  

2.1. Виступити замовником розроблення документації із землеустрою; 

2.2. Забезпечити державну реєстрацію земельної ділянки; 

2.3. Після погодження у встановленому порядку документацію із 

землеустрою, подати для розгляду та затвердження на черговій сесії міської 

ради. 



 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника 

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

комісію міської ради з питань земельних відносин, охорони природи та 

надзвичайних ситуацій. 

 

 

Міський голова                                 О.В. Омельчук   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                      
УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 867 

ХХХІV сесія           VІІІ скликання  

 

від 06.12.2018 року  

 

Про надання дозволу на розроблення  

технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки комунальної власності 

в натурі (на місцевості) з метою передачі її 

в користування на умовах оренди для будівництва 

та обслуговування будівель торгівлі 

  

            Розглянувши заяву Каретіної Олени Олександрівни, проживає за 

адресою: вул.Олени Пчілки, 46, 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 міської ради з питань земельних відносин, охорони природи та 

надзвичайних ситуацій, міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Надати дозвіл Каретіній Олені Олександрівні на розроблення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

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

передачі у користування на умовах оренди для будівництва та 

обслуговування будівель торгівлі розташованої за адресою: вул. Свято-

Воздвиженська, 1-а, м. Олевськ, Житомирська обл., орієнтовною площею 

0,008 га. 

2. Каретіній Олені Олександрівні в місячний термін звернутися до суб’єкта 

господарювання, що є виконавцем робіт по виготовленню технічної 

документації із землеустрою. 

3. Каретіній Олені Олександрівні технічну документацію із землеустрою, 

погоджену у встановленому законодавством порядку, в місячний термін 

подати на затвердження чергової сесії міської ради. 

4. Виготовлення документації із землеустрою є комерційним ризиком 

замовника. 



 

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника 

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

ради із питань  земельних відносин. 

 

 

Міський голова             О.В. Омельчук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                    
УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 868 

 

ХХХІV сесія           VІІІ скликання  

 

від 06.12.2018 року  

 

Про затвердження проекту землеустрою  

щодо відведення земельної  ділянки комунальної 

власності для будівництва та обслуговування 

будівель торгівлі з метою передачі її в користування 

на умовах оренди 

 

         Розглянувши заяви Козловця Віктора Миколайовича, проживає за 

адресою: вул. Промислова,63-а, м. Олевськ, Житомирська область 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 Козловцю Віктору Миколайовичу проект землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки комунальної власності для будівництва та 

обслуговування інших будівель громадської забудови (Код 03.15 за КВЦПЗ) 

з метою подальшого отримання у власність шляхом викупу загальною  

площею  0,0868  га, за адресою: пров.І-й Московський, 11-а, м.Олевськ,  

Олевський район, Житомирська область, кадастровий номер 

1824455100:02:017:0038, який розроблено ПП «АНДВОЛ».  

2. Затвердити Козловцю Віктору Миколайовичу проект землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки комунальної власності для розміщення та 

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

подальшого отримання у власність шляхом викупу загальною  площею  

0,1466  га за адресою: пров. І-й Московський, 11-б, м.Олевськ,  Олевський 

район, Житомирська область, кадастровий номер 1824455100:02:017:0039, 

який розроблено ПП «АНДВОЛ». 

4. Надати дозвіл Козловцю Віктору Миколайовичу на  виготовлення звіту з 

експертної грошової оцінки земельної ділянки несільськогосподарського  



 

призначення площею  0,0868 га, для будівництва та обслуговування інших 

будівель громадської забудови (Код 03.15 за КВЦПЗ)  розташованої за 

адресою: пров. І-й Московський, 11-а, м. Олевськ, Олевський р-н, 

Житомирська область, кадастровий номер 1824455100:02:017:0038. 

5. Надати дозвіл Козловцю Віктору Миколайовичу на  виготовлення звіту з 

експертної грошової оцінки земельної ділянки несільськогосподарського  

призначення площею  0,1466 га, для розміщення та експлуатації об’єктів 

дорожнього сервісу (Код 12.11 за КВЦПЗ)  розташованої за адресою: пров. І-

й Московський, 11-б, м. Олевськ,   Олевський р-н, Житомирська область, 

кадастровий номер 1824455100:02:017:0039. 
6. Олевська міська рада та її виконавчі органи не несуть відповідальності за 

достовірність, якість і безпеку заходів, передбачених проектом землеустрою. 

7. 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  № 869 

 

 

ХХХІV сесія           VІІІ скликання  

 

від 06.12.2018 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)  

та для ведення індивідуального садівництва 
 

    Розглянувши заяви громадян про надання дозволу на розроблення 

технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

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

передачі безоплатно у власність для будівництва і обслуговування житлового 

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

індивідуального садівництва, 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, для індивідуального 

садівництва (Код 01.05 за КВПЦЗ) із земель сільськогосподарського 

призначення.        



 

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 ХХХІV сесії Олевської міської ради VІІІ 

скликання від 06.12.2018 року № 869  «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 ведення індивідуального садівництва» 

 

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) та для ведення індивідуального садівництва. 

 

 

 

№ 

п/

п 

 

 

 

Прізвище, ім’я, по 

батькові 

 

 

 

Місце проживання 

 

 

 

Адреса земельної ділянки 

 

 

Загальна 

площа, 

га 

 

Для 

будівництв

а і 

обслуговув

ання 

житлового 

будинку, 

осподарськ

ого   

будівель і  

споруд, га 

Для 

індивідуаль

ного 

садівництв

а, га 

1 2 3 4 5 6  

1 Шніпко Юрій 

Володимирович 

вул. Устима Кармалюка, 21, 

м. Олевськ, Житомирська 

обл. 

вул. Устима Кармалюка, 21, 

м. Олевськ, Житомирська 

обл. 

0,0880  0,0880  

2 Остапчук Олена 

Володимирівна 

вул. Володимирська, 21 кв.5, 

смт. Черняхів, 

Житомирської обл. 

вул. Свято-Миколаївська, 

14, с. Кишин, Олевський р-н, 

Житомирська обл. 

0,2500 0,2500 - 

3 Кушимов Сергій 

Іванович 

вул. Шевченка, 7, с. 

Жубровичі, Олевський р-н, 

Житомирська обл. 

вул. Шевченка, 7, с. 

Жубровичі, Олевський р-н, 

Житомирська обл. 

0,2500 0,2500 - 

4 Кушимова Світлана 

Василівна 

вул. Заводська, 29, с. 

Жубровичі, Олевський р-н, 

Житомирська обл. 

вул. Заводська, 29, с. 

Жубровичі, Олевський р-н, 

Житомирська обл. 

0,2500 0,2500 - 

5 Степушенко Марія 

Микитівна 

вул. Житомирська, 48-А, с. 

Зубковичі, Олевський р-н, 

Житомирська обл. 

вул. Житомирська, 48-А, с. 

Зубковичі, Олевський р-н, 

Житомирська обл. 

0,2500 0,2500 - 

6 Шапорда Павло 

Васильович 

І пров. Московський, 41, м. 

Олевськ, Житомирська обл. 

вул. Олени Теліги, 3, м. 

Олевськ, Житомирська обл. 

0,0500 0,0500 - 

7 Шапорда Лариса 

Федорівна 

І пров. Московський, 41, 

кв.2, м. Олевськ, 

Житомирська обл. 

І пров. Московський, 41, м. 

Олевськ, Житомирська обл. 

0,0900 0,0900 - 

8 Тартишев Віктор 

Олександрович 

вул. Володимирська, 25, м. 

Олевськ, Житомирська обл. 

вул. Володимирська, 27, м. 

Олевськ, Житомирська обл. 

0,0190 0,0190 - 

9 Торгонська Олена 

Петрівна 

вул. Пушкіна, 49, м. 

Олевськ, Житомирська обл. 

вул. Пушкіна, 49, м. 

Олевськ, Житомирська обл. 

0,1000 0,1000 - 

10 Федорчук Володимир 

Іванович 

вул. Шевченка, 65, с. 

Стовпинка, Олевський р-н, 

Житомирська обл. 

вул. Шевченка, 65, с. 

Стовпинка, Олевський р-н, 

Житомирська обл. 

0,2500 0,2500 - 

11 Гайченя Алла 

Іванівна 

вул. Житомирська, 45, с. 

Кишин, Олевський р-н, 

Житомирська обл 

вул. Житомирська, 45, с. 

Кишин, Олевський р-н, 

Житомирська обл 

0,2500 0,2500 - 



 
12 Ковальчук Марина 

Василівна 

вул. Лесі Українки, 2, с. 

Андріївка, Олевський р-н, 

Житомирська обл. 

вул. Лесі Українки, 2, с. 

Андріївка, Олевський р-н, 

Житомирська обл. 

0,2500 0,2500 - 

13 Шелепйонок Юрій 

Миколайович 

вул. Шевченка, 18, с. 

Замисловичі, Олевський р-н, 

Житомирська обл. 

вул. Шевченка, 18, с. 

Замисловичі, Олевський р-н, 

Житомирська обл. 

0,2500 0,2500 - 

14 Гергало Володимир 

Йосипович 

вул. Урожайна, 11, с. 

Зубковичі, Олевський р-н, 

Житомирська обл. 

вул. Корольова, 57, с. 

Зубковичі, Олевський р-н, 

Житомирська обл. 

0,2500 0,2500 - 

15 Вінійчук Тетяна 

Хомівна 

вул. Лесі Українки, 2-А, с. 

Андріївна, Олевський р-н, 

Житомирська обл. 

вул. Лесі Українки, 2-А, с. 

Андріївна, Олевський р-н, 

Житомирська обл. 

0,2500 0,2500 - 

16 Васильчук Світлана 

Миколаївна 

вул. Олексія Береста, 5, м. 

Олевськ, Житомирська обл. 

вул. Олексія Береста, 5, кв.1, 

м. Олевськ, Житомирська 

обл. 

0,0500 0,0500 - 

17 Існюк Олександр 

Васильович 

вул. Свято-Миколаївська, 

102, м. Олевськ, 

Житомирська обл. 

вул. Свято-Миколаївська, 

102, м. Олевськ, 

Житомирська обл. 

0,0950 0,0950 - 

18 Козловець Анатолій 

Петрович 

пров. Ковпака, 2, м. Олевськ, 

Житомирська обл. 

вул. Житомирська, 2, м. 

Олевськ, Житомирська обл. 

0,1400 0,1000 0,0400 

19 Пархомець Софія 

Миколаївна 

вул. Шевченка, 12, с. 

Кишин, Олевський р-н, 

Житомирська обл. 

вул. Шевченка, 12, с. 

Кишин, Олевський р-н, 

Житомирська обл. 

0,2500 0,2500 - 

20 Патюк Тетяна 

Миколаївна 

вул. Княгині Ольги, 45, с. 

Замисловичі, Олевський р-н, 

Житомирська обл. 

вул. Княгині Ольги, 45, с. 

Замисловичі, Олевський р-н, 

Житомирська обл. 

0,2500 0,2500 - 

21 Бабич Галина 

Олександрівна 

пров. Діброва, 3, с. 

Замисловичі, Олевський р-н, 

Житомирська обл. 

пров. Діброва, 3, с. 

Замисловичі, Олевський р-н, 

Житомирська обл. 

0,2500 0,2500 - 

22 Бочковська Марія 

Володимирівна 

вул. Свято-Миколаївська, 37, 

м. Олевськ, Житомирська 

обл. 

вул. Свято-Миколаївська, 

37, м. Олевськ, Житомирська 

обл. 

0,0350 0,0350 - 

 

Начальник управління земельних відносин               Н.І. Біленець 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                  
        УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 870 

 

ХХХІV сесія           VІІІ скликання  

 

від 06.12.2018 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 індивідуального садівництва, для ведення  

особистого селянського господарства та для будівництва  

індивідуальних гаражів 

 

         Розглянувши заяви громадян про затвердження технічної документації 

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки 

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

у власність, для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), для ведення 

індивідуального садівництва, для ведення особистого селянського 

господарства та для будівництва індивідуальних гаражів на підставі, ст.ст. 8, 

20, 22, 25, 55 Закону України «Про землеустрій», ст.ст. 12, 40, 81, 116, 118, 

121, 122 Земельного кодексу України, ст. 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні та  враховуючи висновок постійної комісії міської 

ради з питань земельних відносин, охорони природи та надзвичайних 

ситуацій, міська рада 

ВИРІШИЛА:  

1. Затвердити громадянам, згідно додатку, технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки 

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

власність для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

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

для 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. Надати громадянам, згідно додатку, безоплатно у власність земельні 

ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), для ведення 

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

достовірність та якість технічної документації. 

5. Контроль за виконанням  рішення покласти на начальника управління 

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

ради з питань земельних відносин,охорони природи та надзвичайних 

ситуацій. 

 

Міський голова                             О.В. Омельчук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
                                                                                                   Додаток 

до рішення ХХХІV сесії Олевської міської ради 

VІІІ скликання  від 06.12.2018 року  №870   «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 

індивідуального садівництва, для ведення 

особистого селянського господарства та для 

будівництва індивідуальних гаражів» 

 

 

СПИСОК 
громадян, яким надано дозвіл на затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

безоплатно у власність,земельної ділянки для будівництва  і обслуговування житлового будинку 

господарських будівель і споруд, для індивідуального садівництва, для ведення особистого селянського 

господарства та для будівництва індивідуальних гаражів 

 
 

 

 

№ 

п/

п 

 

 

 

Прізвище, ім’я, 

по батькові 

 

 

 

Місце 

проживання 

 

 

 

Адреса 

земельної 

ділянки 

 

 

Загальн

а 

площа, 

га 

 

Для 

будівництва і 

обслуговуван

ня житлового 

будинку 

господарськи

х будівель    і 

споруд, га 

Для ведення 

індивідуально

го 

садівництва,  

 га 

Для 

ведення  

особистого 

селянського 

господарств

а,     га 

Для 

будівниц

тва 

індивідуа

льних 

гаражів, 

га 

Кадастровий номер 

земельної ділянки 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Безсмертна 

Ольга Петрівна 

вул. 

Гагаріна, 22, 

с. 

Покровське, 

Олевський р-

н, 

Житомирськ

а обл. 

вул. 

Гагаріна, 22, 

с. 

Покровське, 

Олевський 

р-н, 

Житомирськ

а обл. 

0,2298 0,2298 - - - 1824484401:11:005:0020 

2 Козачок Олег 

Степанович 

вул. 

Центральна, 

91, с. 

Кам’янка, 

Олевський р-

н, 

Житомирськ

а обл. 

вул. 

Центральна, 

91, с. 

Кам’янка, 

Олевський 

р-н, 

Житомирськ

а обл. 

0,3648 0,2500 - 0,1148 - 1824483601:05:025:0008 

1824483601:05:025:0007 

3 Козловець 

Володимир 

Васильович 

вул. 

Польова, 10, 

м. Олевськ, 

Житомирськ

а обл. 

вул. 

Кишинська, 

18, м. 

Олевськ, 

Житомирськ

а обл. 

0,1200 0,1000 0,0200 - - 1824455100:01:017:0098 

1824455100:01:017:0099 

4 Левченко 

Олена 

Вікторівна 

бульв. Воїнів 

Афганців, 

5/1, м. 

Олевськ, 

Житомирськ

а обл. 

бульв. 

Воїнів 

Афганців, 

5/1, м. 

Олевськ, 

Житомирськ

а обл. 

0,0430 0,0430 - - - 1824455100:01:030:0065 

5 Редько 

Олександр 

Васильович 

Мікрорайон 

Сосновський

, 3, кв.126, м. 

Обухів, 

вул. 

Незалежна, 

11-а, с. 

Перга, 

0,1627 0,1627 - - - 1824487602:06:002:0032 



 
Обухівськог

о р-ну, 

Київської 

обл.; 

Олевський 

р-н, 

Житомирськ

а обл. 

6 Кравчук Петро 

Олексійович 

вул. 

Калинова, 

14, м. 

Олевськ, 

Житомирськ

а обл. 

вул. 

Калинова, 

14/2, м. 

Олевськ, 

Житомирськ

а обл. 

0,0900 0,0900 - - - 1824455100:01:022:0067 

7 Макарчук 

Анатолій 

Петрович 

вул. 

Вишнева, 16, 

с. Кишин, 

Олевський р-

н, 

Житомирськ

а обл. 

вул. 

Вишнева, 

16, с. 

Кишин, 

Олевський 

р-н, 

Житомирськ

а обл. 

0,2500 0,2500 - - - 1824484001:11:005:0016 

8 Данюк Микола 

Петрович 

вул. 

Будівельна, 

46, с. 

Тепениця, 

Олевський р-

н, 

Житомирськ

а обл. 

вул. 

Будівельна, 

46, с. 

Тепениця, 

Олевський 

р-н, 

Житомирськ

а обл. 

0,5000 0,2500 - 0,2500 - 1824487201:09:002:0046 

1824487201:09:002:0047 

9 Саленко Петро 

Леонідович 

вул. А. 

Левчука, 53, 

с. Тепениця, 

Олевський р-

н, 

Житомирськ

а обл. 

вул. А. 

Левчука, 53, 

с. Тепениця, 

Олевський 

р-н, 

Житомирськ

а обл. 

0,2274 0,2274 - - - 1824487201:09:003:0057 

10 Існюк 

Людмила 

Степанівна 

вул. 

Покальчука, 

28а, кв.2, м. 

Олевськ, 

Житомирськ

а обл. 

вул. 

Покальчука, 

28а, кв.2, м. 

Олевськ, 

Житомирськ

а обл. 

0,1000 0,1000 - - - 1824455100:01:021:0039 

11 Існюк Євгеній 

Володимирови

ч 

вул. 

Покальчука, 

28а, кв.1, м. 

Олевськ, 

Житомирськ

а обл. 

вул. 

Покальчука, 

28а, кв.1, м. 

Олевськ, 

Житомирськ

а обл. 

0,1000 0,1000 - - - 1824455100:01:021:0038 

12 Стальнікова 

Ольга 

Адамівна 

вул. С. 

Шепетька, 

1а, кв.3, с. 

Сущани, 

Олевський р-

н, 

Житомирськ

а обл. 

вул. Лесі 

Українки, 9, 

с. Андріївка, 

Олевський 

р-н, 

Житомирськ

а обл. 

0,2500 0,2500 - - - 1824486802:03:003:0013 

13 Рудьман Єва 

Олексіївна 

вул. Лесі 

Українки, 

12, с. 

Жубровичі, 

Олевський р-

н, 

Житомирськ

а обл. 

вул. Лесі 

Українки, 

12, с. 

Жубровичі, 

Олевський 

р-н, 

Житомирськ

а обл. 

0,2500 0,2500 - - - 1824481601:05:006:0104 

14 Пятницький 

Дмитро 

Володимирови

ч 

вул. 

Шкільна, 13, 

м. Олевськ, 

Житомирськ

а обл. 

вул. 

Ковпака, 3, 

м. Олевськ, 

Житомирськ

а обл. 

0,1813 0,1000 - 0,0813 - 1824455100:01:025:0047 

1824455100:01:025:0046 

15 Михайленко 

Світлана 

Петрівна 

вул. 

Центральна, 

7, с. Обище, 

вул. 

Центральна, 

7, с. Обище, 

0,2475 0,2475 - - - 1824487203:16:001:0009 



 
Олевський р-

н, 

Житомирськ

а обл. 

Олевський 

р-н, 

Житомирськ

а обл. 

16 Тимошик 

Людмила 

Анатоліївна 

вул. 

Вишнева, 10, 

с. Кишин, 

Олевський р-

н, 

Житомирськ

а обл. 

вул. 

Вишнева, 

10, с. 

Кишин, 

Олевський 

р-н, 

Житомирськ

а обл. 

0,2500 0,2500 - - - 1824484001:11:005:0020 

17 Петровець 

Алла 

Анатоліївна 

вул. 

Залізнична, 

24-а, кв.1, м. 

Олевськ, 

Житомирськ

а обл. 

вул. 

Залізнична, 

24-а, кв.1, м. 

Олевськ, 

Житомирськ

а обл. 

0,0346 0,0346 - - - 1824455100:02:038:0043 

18 Гергало Ольга 

Анатоліївна 

вул. 

Залізнична, 

24-а, кв.2, м. 

Олевськ, 

Житомирськ

а обл. 

вул. 

Залізнична, 

24-а, кв.2, м. 

Олевськ, 

Житомирськ

а обл. 

0,0371 0,0371 - - - 1824455100:02:038:0042 

19 Гарбар Ольга 

Сергіївна 

вул. 

Мартиросяна

, 16/14, кв.8. 

кім.8,9, м.  

вул. 

Залізнична, 

10, с. 

Жубровичі, 

Олевський 

р-н, 

Житомирськ

а обл. 

0,2500 0,2500 - - - 1824481601:05:002:0079 

20 Геньбач  

Юлія 

Олександрівна 

вул. Сєрова, 

29, м. 

Кременчук, 

Полтавська 

обл. 

вул. Лісова, 

88, с. 

Хмелівка, 

Олевський 

р-н, 

Житомирськ

а обл. 

0,2434 0,2434 - - - 1824487205:16:006:0019 

21 Ренкас Микола 

Степанович 

вул. 

Суворова, 

51, кв.4, смт. 

Березанка, 

Миколаївськ

а обл. 

вул. 

Центральна, 

31-а, 

с.Рудня-

Замисловськ

а, 

Олевський 

р-н, 

Житомирськ

а обл. 

0,2500 0,2500 - - - 1824482402:07:001:0012 

22 Гребенчук 

Ольга 

Борисівна 

вул. Мирна, 

4, с. 

Тепениця, 

Олевський р-

н, 

Житомирськ

а обл. 

пров. 

Садовий, 2, 

с. Тепениця, 

Олевський 

р-н, 

Житомирськ

а обл. 

0,2500 0,2500 - - - 1824487201:09:001:0096 

23 Козловець 

Надія 

Федорівна 

вул. 

Григорія 

Сковороди, 

13, м. 

Олевськ, 

Житомирськ

а обл. 

вул. 

Григорія 

Сковороди, 

13, м. 

Олевськ, 

Житомирськ

а обл. 

0,1000 0,1000 - - - 1824455100:01:006:0054 

24 Яцута Ірина 

Валеріївна 

вул. 

Володимирс

ька, 6, кв.48, 

м. Олевськ, 

Житомирськ

а обл. 

вул. 

Гетьмана 

Виговського

, 28, (гараж 

№12) 

0,0030 - - - 0,0030 1824455100:01:014:0054 



 
25 Мельчинська 

Валентина 

Володимирівна 

пров. Олега 

Кошового, 

15, м. 

Олевськ, 

Житомирськ

а обл. 

пров. Олега 

Кошового, 

15, м. 

Олевськ, 

Житомирськ

а обл. 

0,0685 0,0685 - - - 1824455100:02:021:0037 

26 Мельник Ірина 

Василівна 

вул. 

Центральна, 

49, с. 

Жубровичі, 

Олевський р-

н, 

Житомирськ

а обл. 

вул. 

Центральна, 

49, с. 

Жубровичі, 

Олевський 

р-н, 

Житомирськ

а обл. 

0,5500 0,2500 - 0,3000 - 1824481601:05:011:0103 

1824481601:05:011:0100 

 

 

 

Начальник управління земельних відносин               Н.І. Біленець 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                  
        УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 871 

 

ХХХІV сесія            VІІІ скликання  

 

від 06.12.2018 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 та для ведення особистого 

селянського господарства  

 

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 та для ведення особистого селянського 

господарства,  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) та для 

ведення особистого селянського господарства (Код 01.03 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 та для ведення особистого селянського 

господарства. 

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 ХХХІV сесії Олевської міської  

ради VІІІ скликання від 06.12.2018 року № 

871 «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 та для ведення особистого 

селянського господарства»  
 

 

 

СПИСОК 

громадян, яким надано у власність земельні ділянки для  будівництва та обслуговування  житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка), для індивідуального садівництва та для ведення особистого селянського господарства 

 

 

 

 

№ 

п/

п 

 

 

 

Прізвище,ім

’я, по 

батькові 

 

 

Місце 

проживання 

 

 

 

Адреса 

земельної 

ділянки 

 

 

Загальна 

площа, 

га 

 

Для 

будівниц

тва і 

обслугов

ування 

житлово

го 

будинку, 

господар

ських 

ндивід  і 

споруд 

(присади

бна 

ділянка) 

Для 

індивіду

ального  

садівниц

тва,     га 

Для ведене 

собисто ос 

селянськог

о господ 

арства, га 

Кадастровий номер 

земельної ділянки 

1 2 3 4 5 6 7 8 10 

1 Тимощук 

Оксана 

Леонідівна 

вул. Садова, 19 

кв.2, м. 

Олевськ, 

Олевський р-н, 

Житомирська 

обл. 

вул. Яблунева, 

7, м. Олевськ, 

Олевський р-

н, 

Житомирська 

обл. 

0,1000 0,1000 - - 1824455100:01:019:0189 

2 Ніколайчук 

Віталій 

Володимиро

вич 

вул. Богдана 

Хмельницьког

о, 37, м. 

Олевськ, 

Житомирська 

обл. 

вул. 

Покальчука, 

48, м. 

Олевськ, 

Житомирська 

обл. 

0,1000 0,1000 - - 1824455100:01:019:0194 

3 Гребенчук 

Олександр 

Анатолійови

ч 

вул. 

Центральна, 

58, с. Обище, 

Олевський р-н, 

Житомирська 

обл. 

вул. 

Залізнодорож

на, 9, с. 

Тепениця, 

Олевський р-

н, 

Житомирська 

обл. 

0,2125 0,2125 - - 1824487201:09:006:0010 

4 Кушнір 

Сергій 

Вікторович 

вул. Лесі 

Українки, 8, с. 

Жубровичі, 

Олевський р-н, 

Житомирська 

обл. 

вул. 

Жовтнева, 11, 

с. Жубровичі, 

Олевський р-

н, 

Житомирська 

обл. 

0,0571 - - 0,0571 1824481601:05:006:0102 



 
5 Філімончук 

Галина 

Василівна 

вул. 

Корольова, 55, 

с. Жубровичі, 

Олевський р-н, 

Житомирська 

обл. 

вул. 

Корольова, 55, 

с. Жубровичі, 

Олевський р-

н, 

Житомирська 

обл. 

0,2800 - - 0,2800 1824481601:05:009:0021 

6 Милевич 

Микола 

Адамович 

провул. 

Вишневий,2,       

с. 

Замисловичі, 

Олевський р-н, 

Житомирська 

обл. 

вул. Барвиста, 

2, с. Соснівка, 

Олевський р-

н, 

Житомирська 

обл. 

0,1500 0,1500 - - 1824487204:14:004:0022 

7 Пінчук 

Марія 

Іванівна 

вул. Олевської 

республіки 3 б 

кв. 2 

вул. Свято-

Воздвиженськ

а, 57, м. 

Олевськ, 

Олевський р-

н, 

Житомирська 

обл. 

0,0200 - 0,0200 - 1824455100:02:024:0088 

8 Петровець 

Лариса 

Ростиславів

на 

вул. Західна, 

19 м. Олевськ 

Олевський р-н, 

Житомирська 

обл. 

вул.    

Котляревськог

о, 6,  м. 

Олевськ, 

Олевський р-

н, 

Житомирська 

обл. 

0,1000 0,1000 - - 1824455100:02:046:0058 

9 Невмержиць

ка Віта 

Миколаївна 

1-й провул. 

Московський, 

буд.21,                

м. Олевськ, 

Олевський р-н, 

Житомирський 

обл. 

вул. 

Квітинського, 

30 м. Олевськ 

Олевський р-

н, 

Житомирська 

обл. 

0,0683 0,0683 - - 1824455100:01:038:0140 

10 Кравченко 

Сергій 

Володимиро

вич 

вул. 

Житомирська, 

69, с. 

Зубковичі, 

Олевський р-н, 

Житомирська 

обл. 

вул. 

Житомирська, 

69, с. 

Зубковичі, 

Олевський р-

н, 

Житомирська 

обл. 

0,2500 0,2500 - - 1824483201:05:003:0028 

11 Хлань 

Олександр 

Юрійович 

вул. Горького, 

8, м. Олевськ, 

Олевський р-н, 

Житомирська 

обл. 

вул. Західна, 

3, 

м. Олевськ, 

Олевський р-

н, 

Житомирська 

обл. 

0,0200 - 0,0200 - 1824455100:02:046:0057 

12 Борисовець 

Василь 

Анатолійови

ч 

вул. Олевської 

Республіки, 

88, м. Олевськ, 

Олевський р-н, 

Житомирська 

обл. 

вул. Олевської 

Республіки, 

88, м. 

Олевськ, 

Олевський р-

н, 

Житомирська 

обл. 

 

0,0469 - 0,0469 - 1824455100:02:008:0038 



 
13 Корбун 

Світлана 

Миколаївна 

вул. Малікова, 

32, с. Хочине, 

Олевський р-н, 

Житомирська 

обл. 

вул. Малікова, 

21, с. Хочине, 

Олевський р-

н, 

Житомирська 

обл. 

 

0,2500 0,2500 - - 1824487601:03:004:0023 

14 Гарбар 

Ольга 

Сергіївна 

вул. 

Мартиросяна, 

16/14 кв.8 

кімн.8; 9, м. 

Київ  

вул. 

Залізнична, 

10, с. 

Жубровичі, 

Олевський р-

н, 

Житомирська 

обл. 

0,3753 - - 0,3753 1824481601:05:002:0080 

15 Патюк Юрій 

Валерійович 

вул. Свято-

Миколаївська, 

126, м. 

Олевськ, 

Олевський 

район, 

Житомирська 

обл. 

вул. Барвиста. 

18 с. Соснівка, 

Олевський р-

н, 

Житомисрька 

обл. 

0,1500 0,1500 - - 1824487204:14:004:0015 

16 Коц Ніна 

Миколаївна 

вул. Григорія 

Сковороди 12, 

кв.1, м. 

Олевськ, 

Олевський р-н, 

Житомирська 

обл. 

вул. Григорія 

Сковороди, 

 м. Олевськ, 

Олевський р-

н, 

Житомирська 

обл. 

0,0576 - 0,0576 - 1824455100:01:006:0053 

17 Макарчук 

Артур 

Анатолійови

ч 

вул. Лісова, 2, 

с. Рудня-

Озерянська, 

Олевський р-н, 

Житомирська 

обл. 

вул. Барвиста, 

5 с. Соснівка, 

Олевський р-

н, 

Житомирська 

обл 

0,1500 0,1500 - - 1824487204:14:004:0027 

18 Мосійчук 

Ольга 

Володимирі

вна 

вул. Михайла 

Коцюбинськог

о,9, м. 

Олевськ, 

Олевський р-н, 

Житомирська 

обл. 

вул. Михайла 

Коцюбинсько

го,9 а, м. 

Олевськ, 

Олевський р-

н, 

Житомирська 

обл. 

0,1000 0,1000 - - 1824455100:02:044:0051 

19 Макарчук 

Анатолій 

Петрович 

вул. Вишнева, 

16, с. Кишин, 

Олевський р-н, 

Житомирська 

обл. 

вул. Вишнева, 

16, с. Кишин, 

Олевський р-

н, 

Житомирська 

обл. 

0,4021 - - 0,4021 1824484001:11:005:0019 

20 Гречко 

Віктор 

Васильович 

пров. 

Житомирський

, 8, м. Олевськ, 

Олевський р-н, 

Житомирська 

обл. 

пров. 

Яблуневий,19,  

м. Олевськ, 

Олевський р-

н, 

Житомирська 

обл. 

0,1000 0,1000 - - 1824455100:01:016:0177 

21 Хлань 

Віктор 

Степанович 

вул. Ковпака, 

35, м.Олевськ,  

Олевський р-н, 

Житомирська 

вул. Ковпака, 

м.Олевськ,  

Олевський р-

н, 

0,0736 - 0,0736 - 1824455100:01:034:0158 



 
обл. Житомирська 

обл. 

22 Гриб Тетяна 

Олексіївна 

вул. 

Набережна, 13, 

с. Юрове, 

Олевський р-н, 

Житомирська 

обл. 

вул. 

Центральна, 

52, с. Юрове, 

Олевський р-

н, 

Житомирська 

обл. 

0,2500 0,2500 - - 1824488001:04:003:0046 

23 Власюк 

Тимофій 

Олександро

вич 

вул. Лісова, 

90, с.Хмелівка, 

Олевський р-н, 

Житомирська 

обл. 

вул. Лісова, 

132, 

с.Хмелівка, 

Олевський р-

н, 

Житомирська 

обл. 

0,2500 0,2500 - - 1824487205:16:007:0038 

24 Павленко 

Тетяна 

Сергіївнай 

вул. 

Центральна, 

34, с. 

Тепениця, 

Олевський р-н, 

Житомирська 

обл. 

вул. Річна, 2. 

с.Тепениця, 

Олевський р-

н, 

Житомирська 

обл. 

0,2429 0,2429 - - 1824487201:09:002:0041 

25 Існюк 

Євгеній 

Володимиро

вич 

вул. 

Покальчука  

28а, м. 

Олевськ, 

Олевський р-н, 

Житомирська 

обл. 

вул. 

Покальчука  

28а, кв. 1            

м. Олевськ, 

Олевський р-

н, 

Житомирська 

обл. 

0,1000 - 0,1000 - 1824455100:01:021:0040 

26 Корнійчук 

Тетяна 

Вікторівна 

вул. Лісова, 8, 

с.Болярка, 

Олевський р-н, 

Житомирська 

обл. 

вул. 

Шевченка, 28, 

с.Хмелівка, 

Олевський р-

н, 

Житомирська 

обл. 

0,1950 0,1950 - - 1824487205:16:004:0025 

27 Козачок 

Мартин 

Маркович 

вул. 

Олевська,7, м. 

Олевськ, 

Олевський р-н, 

Житомирська 

обл. 

вул. Сучасна, 

17, м. 

Олевськ, 

Олевський р-

н, 

Житомирська 

обл. 

0,1000 0,1000 - - 1824455100:01:005:0076 
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